
EXAMENSARBETE

2003:151 SHU

Datorkommunikation

mellan hem och skola

JÖRGEN KARLSSON

DANIEL PETTERSSON

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap • Informatik och systemvetenskap

2003:151 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN:  LTU - SHU - EX - - 03/151 - - SE

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar



   

 II

Sammanfattning 
 
Datorkommunikation är något som breder ut sig i allt större omfattning i dagens 
samhälle. Fler och fler organisationer antar denna form som har en mängd fördelar.  
 
Vi har i denna uppsats undersökt om datorkommunikation skulle kunna införas som en 
kommunikation mellan hemmet och skolan för att förstärka denna viktiga kontakt. Det vi 
kom fram till var att den övervägande delen av föräldrarna ser positivt på denna form av 
kommunikation, då som ett komplement till dagens traditionella kontaktsätt. 
 
Vidare undersökte vi om ett införande av denna kommunikationsform skulle medföra ett 
ökat föräldraengagemang. Resultatet kring detta tyder på att det troligen skulle ske, dock 
mest hos föräldrar med barn i högre årskurser. 
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Abstract 
 
Computer communication is something that spreads out in all bigger extent in today’s 
society. More and more organizations suppose this shape that has many advantages.  
 
In this essay we've investigated if computer communication could be introduced as a 
communication between the home and the school in order to strengthen this important 
connection. What we came through to was that the consideration portion of the parents 
see positively on this shape of communication, then in shape of a adjunct to today’s 
traditional communication ways . 
 
Further we investigated if an establishment of this computer communication would bring 
a stretched parental engagement. The result round this signifies that this probably would 
happen, however most at parents with children in higher grades. 
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Förord 
 
Denna C-uppsats är ett examensarbete i systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
Den är gjord inom ämnesområdena informatik och systemvetenskap / data och 
systemvetenskap. 
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till Grethel Åström som är rektor på Munkebergsskolan, 
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även till de föräldrar som tog sig tid att svara på vår enkät. Vi vill även tacka de grupper 
som deltagit på seminarierna under arbetets gång. Många tips och idéer har kommit från 
just dessa seminarier. 
 
Ett stort tack även till vår handledare Anita Mirijamdotter som ställt upp med stöd och 
hjälp genom hela arbetet. Hon har lyckats med att stoppa oss när vi kommit på fel spår, 
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1. Inledning  
Dagens skola har gått från detalj- och regelstyrning till mål- och resultatstyrning. 
Dessutom har beslutsbefogenheter flyttas från centrala till lokala nivåer. Detta innebär att 
det är upp till den enskilda skolan att själv välja vilken strategi som skall användas för att 
nå de uppställda målen, vilket betyder en större frihet för skolan. Men enligt Metell 
(2002) innebär den ökade friheten även ett ökat ansvar. Eftersom det finns färre regler att 
basera sina beslut på blir det allt viktigare att värna om elever och föräldrars synpunkter 
och intressen. Av den anledningen har statliga dokument, bland annat SOU (1995:103) 
betonat vikten av att stärka demokratin inom grundskolan.  
 
Även utbildningsutskottet har i ett betänkande (Utbildningsutskottet, 1993/94) markerat 
betydelsen av ett ökat föräldrainflytande inom grundskolan. En anledningen till detta 
skulle kunna vara det Scheerens & Bosker (1997) pekar på, att barnens inlärning 
påverkas positivt av ett bra samarbete mellan hemmet och skolan.  
 
Hur ser då föräldrarna på samarbetet med skolan? De anser inte att beslutsmakten är det 
viktiga, man vill helt enkelt få insyn i skolans verksamhet och problem. Det är vanligt att 
föräldrar försöker skapa insyn i skolan med hjälp av föräldrarepresentanter. Det finns 
dock stora brister med detta kontaktsätt. Metell hänvisar till en rapport från 
utbildningsdepartementet (1995) som pekar på att föräldrarepresentanterna har stora 
problem att föra tillbaka information, vilket leder till att det blir svårt att få bred 
förankring hos föräldrarna. (Metell, 2002) 
 
Metell hänvisar till en rapport gjord av skolverket (1993) som kom fram till att föräldrar 
hade ett stort förtroende för skolan som samhällsinstitution, men ansåg att de hade små 
möjligheter att påverka verksamheten. En bidragande orsak till detta var att de inte ansåg 
sig ha tillräckliga kunskaper om skolans verksamhet samt saknade information om 
innehållet i läroplanen. Undersökningen visade vidare att föräldrarna önskade påverka 
skolans verksamhet i högre grad. (Metell, 2002) 
 
Föräldrarnas förutsättningar för inflytande i skolan är små. Det finns forum men en stor 
andel av föräldrarna varken vågar, vill, orkar, hinner eller kan engagera sig. Vid 
intervjuer som Ståhle (2000) gjort, visade det sig att föräldrarna ansåg att de lever i ett 
tidskompakt samhälle där det ställs orimliga krav på föräldrar. De skall hinna med barn, 
yrke, familjeliv och socialt liv.  
 
En undersökning gjord av skolverket (1997) visade också att tid och ork var en vanlig 
orsak till att föräldrar inte försökte påverka, men den visade även att okunskap om hur det 
skulle gå till, tron att det inte tjänade någonting till, samt obehag att framföra kritik 
påverkade också.  
 
Hur kan man då förbättra samarbetet mellan hem och skola? Ovan har problem med 
denna kontakt beskrivits, dessa leder till minskad insyn och engagemang för föräldrarna. 
Vi kommer nedan att beskriva fördelar med datorkommunikation som skulle kunna 
uppväga dessa problem.  
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Det finns ett stort antal böcker och tidskrifter som behandlar ämnet informationsteknik, 
till exempel Sturmark & Brandén (2001), Mayer (2001), Jerndal (2000), Perez (1998). De 
flesta diskuterar vilka fördelar och nackdelar man kan förvänta sig av denna teknik. Det 
finns två stora generella fördelar, den ena är att man kommer över barriärer som tid och 
rum. Med detta menas att människor kan kommunicera var de än befinner sig och trots att 
tidpunkten för kontakten skiljer. Den andra stora fördelen är att tillgängligheten till 
information ökar.  
 
Man kan jämföra kontakten mellan hemmet och skolan med kontakten mellan två olika 
delar av en organisation. I båda fallen gäller det att utbyta information och idéer på ett så 
enkelt och okomplicerat sätt som möjligt mellan de båda delarna av organisationen. 
 
För en organisation är den elektroniska tekniken oslagbart snabb och billig. Dessutom 
underlättar tekniken mobilitet och skapar bättre kontakt mellan olika delar av 
organisationen. Den förbättrar även den personliga integrationen, speciellt i stora 
organisationer. (Larsson, 1997) 
 
Om även föräldrarna ser dessa fördelar med IT skulle man kunna komplettera de 
traditionella kommunikationssätten med datorkommunikation. På detta sätt kan man göra 
det lättare för föräldrar att få tag i information vilket innebär att insyn och engagemang 
ökar. 
 
Metells (2002) rapport pekar på att föräldrars engagemang för sina barns skolgång 
minskar med tiden då de inte anser sig ha tillräcklig insyn i skolan och möjlighet att 
påverka den. Med detta som utgångspunkt ställer vi oss frågan: Kan någon form av IT-
stödd kommunikation mellan hemmet och skolan vara en kompletterande form av 
föräldrakontakt som förbättrar föräldrarnas engagemang? 
 



   

 3

1.2 Syfte  
Vårt syfte är att undersöka om IT-stödd kommunikation mellan hemmet och skolan enligt 
föräldrarna skulle kunna anammas i föräldrakontakten. I detta syfte kan vi se fyra 
forskningsfrågor, dessa är: 

• Är datorkommunikation en möjlig kontaktform? 
• I vilken/vilka former? 
• Vad skulle denna kontaktform innehålla? 
• Bidrar detta till att föräldrarna ökar/bibehåller sitt engagemang för barnens 

skolsituation? 
 

1.3 Avgränsningar 
Vår studie kommer inte att behandla andra kommunikationskanaler än de som baseras på 
IT, exempelvis E-post, nätbaserade forum, statiska/dynamiska webbsidor och så vidare.  
 
Vi kommer endast att anta föräldrarnas synvinkel i denna situation. Vidare kommer vi att 
inrikta oss på en skola och föräldrar till barn i årskurserna ett till fem.  
 
Vi kommer alltså inte att undersöka om detta IT-stödda kommunikationssätt påverkar 
arbetssättet eller arbetsbördan för lärarna. Även lärarnas kompetens för att kunna 
upprätthålla en sådan kommunikation kommer vi att bortse ifrån.  
 

1.4 Disposition  
I detta kapitel har vi redovisat en bakgrund till problemet, syfte samt rapportens 
avgränsningar. Nästa kapitel innehåller teorierna som vi bygger vår uppsats på. Efter det 
kommer metodkapitlet, där vi börjar med att beskriva vår forskningsansats och 
genomförandet av empirin. Därefter kommer vi att motivera vårt val av metod samt 
beskriva undersökningens upplägg och vårt val av fallstudieobjekt. Sist i metodkapitlet 
kommer vi att diskutera reliabiliteten och validiteten i vårt arbete. Efter metoden kommer 
empirin. I detta kapitel redovisas resultatet från vår enkätundersökning. Resultaten 
redovisas fråga för fråga. I analyskapitlet analyserar och diskuterar vi de data som 
framkom vid vår fallstudie. Vi försöker även i detta kapitel belysa likheter och skillnader 
mellan fallstudien och de teorier som vi behandlade i teorikapitlet. I det avslutande 
kapitel drar vi slutsatser utifrån vår analys. Detta avslutas med förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Teori 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de begrepp och teorier som kommer att användas i 
uppsatsen. Vi inleder med att beskriva de vanliga kontaktsätten mellan hem och skola, 
dess för- och nackdelar. Efter det beskriver vi datorkommunikation, dess för- och 
nackdelar samt de tekniska kommunikationssätt vi använt i arbetet. Avslutningsvis 
kommer vi att beskriva hur vi ser att datorkommunikation skulle kunna förbättra 
kontakten mellan föräldrar och skola. 
 

2.1 Kontakt mellan föräldrar och skola  
Scheerens & Bosker (1997) menar att en bra relation mellan skolan och hemmet påverkar 
barnens inlärning positivt. Metell (2002) påpekar i sin rapport Föräldrainflytande i 
skolan att föräldrarna är de som känner sina barn bäst och genom ett bra samarbete med 
skolan skapas de bästa förutsättningarna för barnets skolgång. 
 
För föräldrarna är det inte beslutsmakten som är det viktiga. Man anser helt enkelt att det 
är viktigare med insyn i skolans verksamhet och problem. Ett vanligt sätt att försöka 
uppnå denna insyn på är med hjälp av föräldrarepresentanter. (Metell, 2002) 
 
Metell hänvisar till en rapport gjord av skolverket (1993) som kom fram till att föräldrar 
hade ett stort förtroende för skolan som samhällsinstitution, men ansåg att de hade små 
möjligheter att påverka verksamheten. Många föräldrar ansåg att de inte hade tillräckliga 
kunskaper om skolans verksamhet samt saknade information om läroplanens innehåll. 
Undersökningen visade vidare att föräldrarna önskade påverka skolans verksamhet i 
högre grad. (Metell, 2002)  
 
Föräldrarnas förutsättningar för inflytande i skolan är små. Det finns forum men en stor 
andel av föräldrarna varken vågar, vill, orkar, hinner eller kan engagera sig. Ståhle (2000) 
har gjort ett antal intervjuer, dessa visade att föräldrarna anser att de lever i ett 
tidskompakt samhälle där det ställs orimliga krav på dem. De skall hinna med barn, yrke, 
familjeliv och socialt liv. En undersökning gjord av skolverket (1997) visade också att tid 
och ork var en vanlig orsak till att föräldrar inte försökte påverka, men den visade även 
att okunskap om hur det skulle gå till, tron att det inte tjänade någonting till, samt obehag 
att framföra kritik också påverkade. 
 
Nedan kommer vi att beskriva de vanligaste kontaktformerna mellan hemmet och skolan 
enligt Flising, Fredriksson & Lund (1996).  
 

2.1.1 Skriftlig kontakt 
Den skriftliga kontakten är den mest frekventa kontaktformen. Under de första åren är det 
vanligt att skolan skickar veckobrev och/eller månadsbrev med barnen. De utgörs av en 
avrapportering av vad som gjorts under den gångna veckan/månaden samt vad som 
kommer att ske under kommande period. Dessa är mycket uppskattade av föräldrarna. 
(Flising, Fredriksson & Lund, 1996) 
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2.1.2 Föräldramöte 
Ett föräldramöte hålls vanligen i barnets klassrum. Där får föräldrarna chansen att se 
barnets bänk samt göra en rundvandring i klassrummet för att se teckningar och andra 
arbeten som satts upp på väggarna. Man får även träffa föräldrar till andra barn i klassen. 
Under föräldramötena får föräldrarna information om vad som kommer att ske under den 
kommande terminen. (Flising, Fredriksson & Lund 1996) 
 
Enligt Flising, Fredriksson & Lund (1996) är det vanligt att föräldrar upplever att den 
bästa delen av föräldramötet utspelar sig på parkeringen efteråt. Detta beror på att ett i 
möte med tjugo till trettio föräldrar är det bara personer som är vana att prata i grupp som 
för fram sin talan. Vidare menar de att en grupp som består av mer än sju till åtta 
personer brukar delas upp i ”talare” och ”lyssnare”. Ju mer personerna känner varandra, 
desto större grupper kan man ha där alla spelar en aktiv roll. Av den anledningen är det 
viktigt att föräldrarna får chansen att lära känna varandra under föräldramötena. 
 
Det är viktigt att föräldrarna får ta del av föräldramötets innehåll innan mötet. Detta för 
att de skall ha en chans att sätta sig in i de frågor som skall behandlas. Har föräldrarna 
inte fått någon information är risken att få föräldrar deltar aktivt på mötet. Det finns även 
en risk att en del föräldrar väljer att inte komma på mötet över huvud taget. 
 

2.1.3 Telefonkontakt 
Telefonkontakten är passande då man vill utbyta så kallad snabbinformation. Det kan till 
exempel handla om en sjukanmälan eller begäran om ledighet. Men den används också 
vid betydligt svårare problem som till exempel att barnet inte trivs, är mobbat eller har 
svårt att hänga med i skolan. Den stora fördelen med telefonkontakt är att den är lätt att 
etablera, men den är dock opersonlig. Om de två parterna inte träffat varandra tidigare är 
risken stor att man pratar förbi varandra vilket innebär att missförstånd uppstår. Om 
parterna inte har träffats tidigare eller om det är svårare saker som skall diskuteras så bör 
man överväga att träffas istället. (Flising & Fredriksson & Lund, 1996) 
 

2.1.4 Skolbesök 
De flesta föräldrar har en bestämd uppfattning om skolan och dess verksamhet. Det är 
viktigt att denna uppfattning bygger på erfarenheter av dagens skola och inte på minnen 
av gårdagens. Att sitta med i sitt barns klass under en halv eller en hel dag ger en god 
kunskap som kan användas i kontakten med skolan. (Flising & Fredriksson & Lund, 
1996) 
 

2.1.5 Utvecklingssamtal 
I och med Lpo 941 introducerades ”utvecklingssamtal” i skolan. De har ersatt 
”kvartssamtal”. I Lpo 94 står det:  

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
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  ”Skolan ska regelbundet under hela grundskoletiden informera elev och föräldrar om 
    elevens skolgång. Det vanligaste kommer naturligtvis att vara muntliga kontakter. En 
    kontakt per termin ska ha karaktären av utvecklingssamtal. Samtalen bör ge ömsesidig 
    information och leda till ömsesidiga åtaganden.” (s. 9) 
 
Det ges inga centrala direktiv angående innehållet i utvecklingssamtalen utan besluten 
fattas lokalt. De gamla kvartssamtalen förekom vanligtvis i slutet av en termin och dess 
syfte var att ge föräldrar information om ”hur det gått”. Tanken med utvecklingssamtal är 
att de skall ligga i början av terminen. Under dessa samtal bör man betrakta hur det gått 
under föregående period, samt se hur man gemensamt ska arbeta under den kommande 
perioden för att skapa bästa möjliga studieförutsättningar för barnet. (Flising & 
Fredriksson & Lund, 1996) 
 

2.2 Datorkommunikation  
  ”Datorkommunikationen har på bara några få år byggts ut explosionsartat, inte minst 
    genom Internet. Detta förlopp avstannar säkerligen inte, de kommersiella krafterna är 
    alldeles för starka för att vi inte ständigt ska erbjudas nya tekniska lösningar och 
    programvaror.” (Larsson, 1997, sid.218) 
 
 ”En teknisk revolution, med centrum i informationsteknologin, har i allt snabbare takt 
   börjat omforma samhällets sociala bas.” (Castells, 1996, sid.25) 
 
När man nu sju år senare tittar tillbaka på dessa citat så ser man att dessa stämmer ganska 
bra. Informationsteknologin har blivit en allt större del av våra liv och med det ställer 
man sig ofta frågan: vilka fördelar och nackdelar medför den nya tekniken? 
 
Sturmark & Brandén (2001) menar att med hjälp av denna form av kommunikation kan 
man överföra, distribuera och kopiera obegränsade informationsmängder till en 
transaktionskostnad som är försumbar. Kommunikationen är dessutom obunden till rum 
och tid. Han pekar vidare på att varje svensk rör sig idag nära fem mil om dagen. Med E-
post och annan IT-kommunikation rör vi oss obehindrat över hela jordens yta och får 
åtminstone ett skenbart inflytande över de mest avlägsna händelser. 
 
Ett annat argument för att IT underlättar kommunikation är det Castells (1996) benämner 
som samtidighet. Det han menar är att IT-kommunikation möjliggör en helt ny 
informationsinhämtning. Man kan ögonblickligen få information från hela världen 
blandad med direktrapporter från sin egen stadsdel. 
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Fortsatt är IT-kommunikation, enligt Sturmark & Brandén (2001), ett kraftfullt medel för 
att omforma fundament för vårt demokratiska, ekonomiska, kulturella, politiska och 
sociala liv. Han menar vidare att IT-kommunikation inbjuder till horisontell och 
dubbelriktad kommunikation. Detta innebär att med denna form av kommunikation blir 
alla jämbördiga i någon mening. Exempelvis är en webbsida en webbsida oavsett om det 
är Microsoft som gjort den eller om det är en tolvårig flicka från Sveg. IT-
kommunikation möjliggör även att vi kan kommunicera fritt med vem vi vill utan 
begränsande faktorer som tid och rum. Denna typ av kommunikation är dessutom ett bra 
sätt att sluta sig samman med andra för att kunna påverka händelser och skeenden. 
(Sturmark & Brandén, 2001)  
 
En fördel som diskuteras i väldigt många böcker och skrivelser som en av de verkliga 
fördelarna gällande kommunikation via datorn är tid. Larsson (1997) skriver att den 
moderna tekniken hjälper oss att komma över barriärer som tid och rum. Var man än 
befinner sig och vilken tidpunkten än är så kan man kommunicera med varandra. Jerndal 
(KFB, 2000:52) tar också upp tid som en fördel gällande IT. Hon ser det dock främst som 
ett medel för att spara tid och samtidigt skapa en vinstgenerering. 
 
Castells (1996) å sin sida menar att IT är ett bra sätt kommunicera genom eftersom det till 
exempel inte är beroende av direkt respons för att hålla en realtidskommunikation. Han 
menar att fördröjda pauser i kommunikationen lätt kan övervinnas vid IT som 
kommunikationsmedel. Detta säger han ger en större flexibilitet i kommunicerandet 
eftersom man kan inhämta annan information, vilket inte lämpar sig speciellt bra vid till 
exempel kommunikation via telefon. 
 
Tekniken medför naturligtvis inte bara fördelar vilket också Larsson (1997) påpekar. Han 
menar på att en del debatterar för att individer kan bli utestänga från information om de 
inte anpassar sig till tekniken. En annan risk anses i många fall också vara att vanlig 
fysisk kommunikation försummas vilket kan medföra att viktiga sociala mönster raseras. 
(Larsson, 1997) 
 
Garton & Wellman (1995, i Larsson 1997) konstaterar i en översikt av olika studier om e-
post att statusskillnader utjämnas, deltagandet blir mer jämlikt, diskussionerna blir 
öppnare och beroendet av expertkunskap minskar. Eftersom fler vågar framföra idéer och 
förslag ökar beslutskvaliteten. Men det blir svårare att skapa enhällighet och nå fram till 
beslut. 
 
Nedan kommer vi att beskriva de vanligaste formerna för datorkommunikation som är 
relevanta för vår uppsats. 
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2.2.1 E-post 
E-post beskrivs av Mayer (2001) som elektroniska dokument innehållande information 
som skickas digitalt mellan datorer. Denna E-post kan sändas över Internet, där då 
Internet fungerar som ett stort postverk som distribuerar ”posten” över hela världen. E-
post är enkelt sagt ett sätt för två personer att kommunicera med hjälp av datorn. De 
flesta datorer kan förses med en programvara som möjliggör denna kommunikation. 
(Mayer, 2001)  
 
E-post kan sägas vara ett basverktyg för datakommunikation. Nästan alla använder sig av 
det och man kommer väldigt långt med enbart E-post som verktyg för 
datorkommunikation. Man kan till exempel hålla kontakten med vänner och sköta sitt 
jobb. Dessutom kan man delta i ”mailinglistor” som förser en med aktuell information 
kring diverse saker, händelser och så vidare. (Perez, 1998) 
 

2.2.2 Forum 
Man skulle kunna beskriva forum (i elektronisk form) som en virtuell mötesplatsplats på 
Internet där man kan skriva och ta del av inlägg. Ungefär som en anslagstavla/gästbok, 
forum är dock mer strukturerat och inläggen ofta grupperade efter ämnen. 
 

2.2.3 Chat 
Att chatta är som att ”skriva i telefonen med flera stycken samtidigt”. (Perez, 1998, 
sid.25) 
 
En chat kan sägas fungera på så sätt att i samma stund som ett meddelande skrivits och 
skickats iväg kan mottagaren se det på sin skärm och genast skriva ett svar. I en chat 
ligger meddelanden bara kvar på skärmen till skillnad från forum där de sparas och kan 
ses vid en annan tidpunkt. 
 

2.3 Datorkommunikation mellan föräldrar och skola  
Inledningsvis i detta kapitel pekade vi på några problem med de traditionella 
kommunikationssätten mellan hemmet och skola. Dessa kan enligt oss övervinnas med 
hjälp av IT.  
 
Vi har tidigare påpekat att föräldrar vill ha ökad insyn samt föräldrarepresentanternas 
problem att föra tillbaka information till föräldrarna. Detta kan åtgärdas med hjälp av till 
exempel en webbsida, e-post eller ett forum. Med hjälp av en webbsida kan man lägga ut 
information som alla föräldrar kan ta del av på ett enkelt sätt. E-post och sin sida är ett 
enkelt sätt att sprida information på med hjälp av massutskick till samtliga berörda 
föräldrar. På ett forum kan föräldrarepresentanten lägga ut informationen från ett möte. 
Sedan kan föräldrar skriva egna inlägg och på så sätt skapar man en diskussion. Ett annat 
alternativ är att använda sig av chat som ett slags möte på webben. Skillnaden från ett 
forum är att föräldrar inte kan ta del av en chat i efterhand. 
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Vi har även påpekat att föräldrar vill påverka verksamheten i skolan men att de anser sig 
ha små möjligheter till att göra detta, bland annat på grund av brist på kunskap om 
skolans verksamhet samt innehållet i läroplanen. För att få ut denna information lämpar 
sig IT mycket bra. Man kan med fördel använda samma kanaler som beskrevs i 
föregående stycke, med undantag av chat.  
 
Skolverkets undersökning (1997) visade som vi beskrev i inledningen att tid, ork samt 
obehag att framföra kritik var vanliga orsaker till att föräldrar inte försökte påverka 
skolans verksamhet. Genom att använda IT kan man eliminera problemet med tid. Detta 
kan man göra med hjälp av bland annat forum och e-post som är tidsoberoende. Detta 
innebär att en förälder som inte har möjlighet att närvara på ett möte kan ta del av 
informationen i efterhand och ge sin syn på de frågor som behandlades under mötet. 
 
Tidigare i teoriavsnittet har vi beskrivit ett vanligt problem med föräldramöten där 
deltagarna delas upp i ”talare” och ”lyssnare”. Ett sätt att undvika detta med hjälp av IT 
är att använda sig av forum där man kan vara anonym. 
 
Vi ser sålunda en stor potential med att nyttja IT för att komma runt problemen gällande 
kontakten mellan hem och skola, vilka vi pekade på i avsnitt 2.1. 
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3. Metod 
I detta kapitel förklarar vi vår forskningsansats, genomförande av empirin, val av metod 
samt diskuterar undersökningens validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
I samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika metodiska angreppssätt. Dessa två 
är kvantitativa och kvalitativa metoder. Valet av angreppssätt styrs av den information 
man har för avsikt att undersöka. Man behöver alltså inte välja en av dessa två om den 
information som skall undersökas är av karaktären att den bör behandlas med båda 
angreppssätten.(Holme & Solvang, 1997) 
 
Kvalitativa metoder har det syftet att de är undersökande. De har alltså inte egenskapen 
att klargöra om det undersökta har en generell omfattning. Istället är kvalitativa metoders 
främsta syfte att skapa en mer djupgående förståelse för ett komplext problem. Metoden 
har egenskapen av att den har en närhet till källan där informationen inhämtas. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade i jämförelse med kvalitativa. 
Dessa metoder är även mer präglade av kontroll från forskarens sida och avgör också 
resultatet av vilka svar som kan tänkas förekomma. Upplägg och planering av metoden 
karaktäriseras av selektivitet och att man har ett avstånd till källan där information 
inhämtas. Alla dessa egenskaper är dock nödvändiga för att man skall kunna genomföra 
formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva framkomna resultat i en generell 
omfattning. För analysen av kvantitativ information har statistiska mätmetoder en central 
roll. (Holme & Solvang, 1997) 
 

3.2 Val av metod 
Vårt syfte och vår forskningsfråga är vinklade mot att undersöka utbredning och inte 
skapa en djup förståelse. Dessutom är vår tanke att göra jämförelser och visa på samband 
från en utvald grupp. Med anledning av detta kommer vi att anta en kvantitativ metod i 
vårt förfarande. Rent praktiskt har vi valt att genomföra en enkätundersökning för att 
samla in data. 
 

3.3 Val av undersökningsobjekt 
Vi bestämde oss tidigt för att göra vår enkätundersökning på en grundskola. Anledningen 
till detta var att vi ville göra vår undersökning mot den obligatoriska skolan. Efter att ha 
gjort litteraturstudier hittade vi en rapport (Metell, 2002) som pekade på att föräldrarnas 
engagemang minskade mellan årskurs två och fem. Vi bestämde oss då för att hålla oss 
vid dessa årskurser.  
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Efter vidare efterforskning bestämde vi oss för att göra vår empiri på Munkebergsskolan. 
Vi ansåg att den passade bra eftersom den har elever från förskolan upp till årskurs fem. 
Ytterligare en sak som gjorde att Munkebergsskolan passade var att den har 140 elever 
vilket vi ansåg ganska lämpligt för vår undersökning.  
 
Munkebergsskolan anser vi vara representativ för en väldigt stor grupp av människor. 
Hemmen till barnen på skolan är utspridda på ett område som sträcker sig från 
traditionella hyreslägenheter till exklusivare radhus och villor. Området är också försett 
med bredband vilket vi anser vara representativt, åtminstone i ett framtida perspektiv i 
och med den allt mer omfattande utbyggnaden av denna teknik. 
 

3.4 Utformning av enkät  
För att skapa en bra enkät som vi kan använda på ett vettigt sätt i analysen, utgick vi från 
teorierna i kapitel 2. Genom att göra det kan man knyta de förväntade svaren till de 
teorier man har.  
 
Vi ville undvika bortfall på grund av att enkäten är krånglig och svår att förstå. För att 
göra den så enkel som möjligt använde vi oss av kryssfrågor. På en del av dessa frågor 
hade vi ett öppet alternativ där respondenten hade möjlighet att fylla i egna alternativ. 
Detta för att inte styra enkäten för mycket.  
 
När vi ansåg att enkäten var bra delade vi ut den till tio testpersoner i syfte att upptäcka 
eventuella problem. Detta resulterade i en del ändringar som omformulering av några 
frågor samt utökning av svarsalternativ. 
 
Tanken med enkäten är att den styrkt av våra teorier ska besvara forskningsfrågorna. 
 

3.5 Undersökningens upplägg 
Vi började med att kontakta Grethel Åström som är rektor på Munkebergsskolan. 
Tillsammans lade vi upp undersökningen på så sätt att vi lämnade samtliga enkäter till 
henne. Hon i sin tur delade ut dem till respektive lärare som sedan skickade enkäten med 
barnens veckobrev hem till föräldrarna. Vi hade satt stoppdatumet för inlämnig tio dagar 
efter att den lämnades ut. Denna svarstid ansågs lagom enligt oss eftersom för tidigt 
stoppdatum skulle kunna innebära att tiden inte räcker till. Samtidigt skulle ett för sent 
stoppdatum kanske innebära att enkäten glöms bort. 
 
Insamlingen fungerade på samma sätt som utdelningen. Barnen tog med sig enkäten till 
skolan där läraren samlade ihop dem. Respektive lärare lade sedan enkäterna i en 
gemensam insamlingslåda som vi hämtade på stoppdatumets eftermiddag. 
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3.6 Forskningsansats 
Det finns två olika forskningsansatser enligt Backman (1998), dessa är deduktion och 
induktion. Deduktion innebär att man utgår från befintliga teorier och jämför sedan dessa 
med resultatet från den empiriska undersökningen. Induktion innebär att man låter teorier 
växa fram under empirin. Vi har tagit fram de teorier vi ansåg relevanta innan vi utförde 
vår empiri vilket innebär att enligt Backman är vår forskningsansats deduktiv. 

3.7 Reliabilitet och validitet 
”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 
utklarat i frågeställningen.” (Holme & Solvang, 1997, sid.163) 
 
I alla undersökningar är det en naturlig sak att man har som målsättning att ha en reliabel 
eller pålitlig information som möjligt. Hög reliabilitet får man om man vid flertalet 
oberoende mätningar av ett och samma fenomen får samma eller väldigt likartade 
resultat. Om en undersökning har låg reliabilitet kan den inte belysa frågeställningen på 
något bra sätt. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Yin (1994) menar att målet med reliabilitet är att minimera felen i undersökningen och 
uppnå så opartiskt resultat som möjligt. 
 
Om vi har en reliabel information så är detta ändå inte tillräckligt eftersom den kanske 
mäter något helt annat än det vi vill eller tror oss mäta. För att kunna pröva sina 
frågeställningar på ett bra sätt behöver man en definitionsmässig validitet i sin 
information. Detta innebär att den undersökta variabeln måste, i så stor utsträckning som 
möjligt, sammanfalla med den teoretisk förutbestämda, det vill säga den variabel man 
från början ställde upp för att undersöka. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Det hela skulle kunna exemplifieras genom att jämföra en undersökning med 
gevärsskytte. Reliabiliteten är i vilken utsträckning man lyckas gruppera de skott man 
skjuter, vilket är beroende av hur likartat man skjuter varje skott. Validiteten i sin tur är i 
vilken utsträckning man lyckas träffa mitten av måltavlan, vilket är beroende på hur 
noggrant man siktar mot mitten. 
 

3.8 Undersökningens reliabilitet och validitet  
För att uppnå hög reliabilitet i en kvantitativ undersökning är det viktigt att man har en 
bra utformad enkät. Om respondenterna missuppfattar frågor eller väljer att inte svara för 
att de inte förstår frågan så blir undersökningens reliabilitet låg. För att undvika detta har 
vi delat ut enkäter till tio testpersoner för att sedan låta dem ge synpunkter på enkäten. 
Genom att göra detta har vi kunnat omformulera frågor som lätt kan missuppfattas eller 
är svåra att förstå, dessutom gav det oss en möjlighet att lägga till svarsalternativ som 
testpersonerna ansåg skulle vara med. Eftersom respondenterna är anonyma anser vi att 
vi har eliminerat risken att någon inte skriver vad de tycker. Detta gör att vi anser att 
undersökningen har hög reliabilitet. 
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Validiteten påverkas av att man undersöker rätt saker. För att kunna göra detta är det 
viktigt att man är väl påläst inom det aktuella forskningsområdet. Vi använde mycket tid i 
början av vår forskningsprocess på att läsa litteratur angående vårt forskningsområde. Vi 
anser att vår kunskap är tillräcklig för denna undersökning. För att ytterligare stärka 
validiteten har vi tagit fram frågor som kan kopplas till vår forskningsfråga. När vi har 
konstruerat våra frågor har utgått från de teorier vi har ställt upp i kapitel 2. Vi anser att 
även validiteten är hög i vår undersökning. 
 

3.9 Undersökningens bortfall 
I vår undersökning delades 140 enkäter ut. Antalet besvarade och insamlade enkäter 
uppgick i slutändan till 47 stycken. En del av bortfallet var att en klass helt missats och 
att svaren från denna, klass fem, inte kom med. Antalet barn i denna klass var 23 stycken. 
 
De svar vi fick in hade dock som vi ser det en bra spridning. Undersökningen spred sig 
från väldigt negativa svar till väldigt positiva sådana. Vi ser därför inte att det är någon 
speciell grupp av respondenter som inte svarat och kan med det anta att bortfallet är 
slumpmässigt spritt mellan olika åsiktsgrupper. Vidare är skillnaden i ålder från klass ett 
till fem ganska stor vilket gör att man kan anta att flera föräldrar har mer än ett barn på 
skolan. Det är med anledning av detta svårt att veta om föräldrarna svarade på alla sina 
barns enkäter eller om man enbart svarade på en. Vidare hade vi ingen form av 
påminnelse till icke svarande respondenter vilket borde ge ett bortfall som beror på 
glömska. 
 
Utifrån dessa anledningar ser vi inte att bortfallet skall påverka reliabiliteten i arbetet i 
någon större omfattning och att vi ska kunna använda dessa data för att analysera och 
slutligen dra slutsatser utifrån.   
 

3.10 Litteratursökning 
Den litteratur vi studerat i den här uppsatsen har vi funnit med hjälp av olika sökningar. 
Vi har gjort sökningar framför allt i universitetsbibliotekets databas Lucia. De sökord vi 
har använt är: dator, computer, kommunikation, communication, information, it, hem, 
skola, föräldrar, engagemang, demokrati och kontakt. Vi har också sökt på Internet och 
då med hjälp av sökmotorn Google (www.google.com). De sökord vi använde här var 
samma som vid sökningen i Lucia. Även manuella sökningar i hyllor på biblioteket har 
gjorts, detta främst för att hitta böcker som är av samma karaktär som de vi fann i 
sökningarna på dator men som inte stämde med våra sökord.  
 
 



   

 14

4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa en sammanställning av de enkätsvar vi fått in. 
Sammanställningen är gjord fråga för fråga enligt vår enkät (bilaga 1). Eftersom klass 
fem föll bort i undersökningen omfattar detta kapitel endast klass ett till och med klass 
fyra. 
 

4.1 Information om respondenterna 
Vem fyller i blanketten? 
Majoriteten av enkäterna fylldes i av barnets mor. 66 procent av enkäterna besvarades av 
mammorna, 17 procent av papporna och 17 procent besvarades gemensamt av 
föräldrarna.  
 
Ålder? 
Åldern på respondenterna var mellan 26 och 57 år. Största andelen föräldrar fanns i 
åldersgruppen 35 –40 år. 
 
Hur definierar ni er datorvana? 
Datorvanan hos respondenterna var mycket hög. 64 procent ansåg att de är vana 
datoranvändare 26 procent ansåg att de behärskar e-post och enklare program. Endast sex 
procent begränsade sig till att de kan besöka en hemsida och fyra procent ansåg att deras 
datorvana är obefintlig.  
 
Har ni tillgång till Internet? 
Andelen respondenter med tillgång till Internet var 89 procent. 
 
I vilken årskurs går barnet? 
 

Årskurs 1

27,7%

Årskurs 2

25,5%

Årskurs 3

27,7%

Årskurs 4

19,1%

I vilken årskurs går barnet?

 
Figur 4 :1. Respondenternas fördelning mellan årskurserna.  
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Antalet svar var jämnt fördelat mellan årskurserna ett till tre, med ett något mindre 
deltagande bland föräldrarna till barn i årskurs fyra (Figur 4:1).  
 

4.2 Kommunikation  
På vilket/vilka sätt kommer ni i kontakt med skolan idag? 
En del kontaktmöjligheter mellan skolan och hemmet tilltalade en stor andel av 
föräldrarna. Utvecklingssamtalen var det som störst andel av respondenterna deltog i, 
över 95 procent deltog i denna form av kontakt. Vidare deltog 87 procent på 
föräldramöten, 75 procent tog del av veckobreven och 62 procent följer med barnet till 
skolan. Kontaktformer som telefon och lektionsdeltagande tilldrog sig mindre intresse, 47 
respektive 40 procent. 
 
Vad är er inställning till att ta del av information från skolan via datorn? 
Respondenterna var övervägande positiva. 68 procent ansåg att det skulle vara positivt, 
av dessa var 26 procent mycket positiva. Av de negativa respondenterna var 17 procent 
ganska negativa och 13 procent mycket negativa. Två procent svarade inte på denna 
fråga. 
 
Vilken/vilka sorters information skulle ni vilja ta del av via datorn? 
Den information som flest föräldrar var intresserade av var sammanfattning från 
föräldramöten (70 procent), skolans mål (51 procent) samt skolverkets läroplan (49 
procent). På denna fråga avstod sex procent från att svara. 
 
På vilken/vilka sätt skulle du vilja ha denna information? 
Av respondenterna ansåg 62 procent att e-post var ett bra sätt att ta dela av informationen 
på, 45 procent ansåg att forum passar för detta.  
 
Vad är er inställning till att ha kompletterande kommunikation med barnets lärare 
via datorn? 
Föräldrarnas inställning till att ha kontakt med lärarna via datorn var övervägande positiv. 
Drygt 60 procent av föräldrarna svarade att de såg ganska eller mycket positivt på en 
kommunikation med läraren via datorn. Ungefär två procent avstod från att svara på 
denna fråga och resterande var negativa eller mycket negativa.  
 
I vilken/vilka former skulle ni kunna tänka er att göra detta? 
På denna fråga svarade drygt 70 procent att de skulle kunna tänka sig att ha denna 
kommunikation i form av E-post. Kommunikation via forum kom på andra plats med 
knappa 25 procent medan chat endast var ett alternativ för 10 procent av föräldrarna. Det 
var ungefär åtta procent som avstod från att svara.  
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4.3 Engagemang 
I vilken grad anser ni er kunna påverka ert barns skolsituation? 
En klar majoritet av föräldrarna ansåg sig kunna påverka sitt barns skolsituation endast i 
viss grad (66 procent). Drygt 30 procent ansåg sig kunna påverka sitt barns skolgång i 
hög eller mycket hög grad. En respondent svarade att denne inte alls ansåg sig kunna 
påverka sitt barns skolgång.  
 
På vår tredelade fråga om hur man ansåg att datorn skulle kunna påverka olika aspekter 
kring skolan var det en minoritet som ansåg att den skulle ha en negativ påverkan på de 
tre olika alternativen. 
 
Hur tror ni datorn skulle påverka diskussionen bland föräldrarna? 
Den aspekt där föräldrarna ansåg att datorn skulle göra minst påverkan var i kontakten 
mellan föräldrarna. Här ansåg 50 procent att det troligen skulle förbli oförändrat mot 35 
procent på den positiva sidan och 10 procent på den negativa. 
 
Hur tror ni datorn skulle påverka kontakten med skolpersonal? 
Den högsta siffran för en negativ påverkan var frågan gällande kontakten med skolans 
personal. Nästan 15 procent svarade här att datorn troligen skulle ha en negativ effekt på 
denna kommunikation. Det var dock en knapp majoritet på 43 procent som ansåg den ha 
en positiv effekt. 40 procent av föräldrarna ansåg att datoranvändning troligen inte skulle 
ha någon påverkan alls på kommunikationen mellan föräldrar och skolpersonal. 
 
Hur tror ni datorn skulle påverka tillgången till relevant information? 
På den sista aspekten gällande huruvida man ansåg att datorn skulle påverka tillgången 
till relevant information var det en klar majoritet (drygt 60 procent) som ansåg den ha en 
positiv påverkan. Ungefär 28 procent ansåg att det skulle förbli oförändrat, knappt sju 
procent trodde att det skulle påverkas negativt och nästa sju procent avstod från att svara. 
 
Hur tror ni att kompletterande tidsoberoende kommunikation via till exempel E-
post eller forum skulle påverka er kontakt med skolan? 
På denna fråga svarade 70 procent att den skulle kunna ha ganska eller mycket positiv 
påverkan i kontakten med skolan. Av dessa var nästan 15 procent mycket positiva och 
ungefär 55 procent ganska positiva. Av de med negativ inställning så var nästan 15 
procent ganska negativa och ungefär nio procent mycket negativa. Drygt sex procent 
svarade inte på denna fråga.  
 
Tror ni att kompletterande datorstödd kommunikation skulle öka föräldrars 
inflytande och engagemang? 
Föräldrarnas syn på hur engagemang respektive inflytande i skolan skulle öka med 
införande av datorkommunikation gav en ganska likartad bild på båda alternativen (Figur 
4:2). I båda fallen trodde majoriteten av respondenterna att datorstödd kommunikation 
inte skulle påverka engagemanget eller inflytandet i skolan.  
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Tror ni att kompletterande datorstödd kommunikation skulle öka...

...föräldrars inflytande i
skolan?

4,3%

40,4%

55,3%

...föräldrars engagemang i
skolan?

6,4%

42,6%

51,1%

Ej svarat Ja Nej  
 
Figur 4 :2. Respondenternas svar på hur de tror datorstödd  
kommunikation skulle påverka inflytande respektive  
engagemang. 
 
Övriga synpunkter 
En respondent skrev att ämnet är intressant men att man bör tänka på att alla inte har 
tillgång till en dator, att en del skolar har få datorer samt att det innebär extrajobb för 
lärarna. Vidare påpekade en annan respondent att lapparna gör barnen medvetna om att 
föräldrarna vet vad som pågår i skolan.  
 
En annan respondent menade att kommunikation via datorn skulle snabba upp kontakten 
med skolan. Dessutom skulle problemet med glömda och borttappade lappar elimineras. 
En rädsla som en del respondenter uttryckte var att den mänskliga kontakten skulle 
försvinna gradvis. 
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5. Analys/Diskussion 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi de data som framkom vid vår fallstudie och 
som vi redovisade svaren på i föregående kapitel. Vi försöker även i detta kapitel belysa 
likheter och skillnader mellan fallstudien och de teorier som vi behandlade i kapitel 3. 
 
Analysen är indelad i de fyra huvudvariabler som vår uppsats avser att undersöka. Den 
första av dessa tre är datorkommunikation generellt sett och om detta är ett alternativt sätt 
för föräldrarna att ha en kompletterande kommunikation med skolan. Den andra är i 
vilken specifik form man skulle kunna tänka sig att kommunicera med skolan om denna 
datorstödda kommunikation skulle införas som en kompletterande kommunikationskanal 
mellan hem och skola. Den tredje är vilket innehåll man önskar kommunicera/få 
kommunicerat via datorn. Den fjärde variabeln vi har för avsikt att undersöka är huruvida 
denna form av kommunikation skulle kunna öka eller åtminstone bibehålla föräldrars 
engagemang för sina barns skolgång. 
 

5.1 Datorkommunikation 
De frågor i enkäten som behandlar denna variabel är främst respondentens inställning till 
att i sammanhanget gällande kontakt med skolan ta del av information (enkelriktad 
kommunikation) samt utföra kommunikativa handlingar via datorn (dubbelriktad 
kommunikation). 
 
Den övervägande delen av föräldrarna i undersökningen var positiva både till att ha 
enkel- och dubbelriktad kommunikation med skolan.(Firgur 5:1 och 5:2) En möjlighet till 
denna positiva inställning kan ha att göra med att man ser de fördelar 
datorkommunikation kan föra med sig. Den var dock en större majoritet som ville ha 
enkelriktad kommunikation i form av information från skolan. Anledningen till detta 
kanske har att göra med Larssons (1997) teori om att dubbelriktad datorkommunikation 
kan rasera sociala mönster och försumma den fysiska kontakten.  
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Inte helt överraskande var det de respondenter med högst datorvana som var mest 
positiva till att ha kommunikation med skolan via datorn. De respondenter som inte hade 
någon datorvana alls var enbart negativa i denna fråga medan de med medelmåttig 
datorvana var ganska jämnt fördelade på den negativa respektive positiva sidan. Dessa 
fördelningar av respondenterna var likadant fördelade både i frågan om enkel- och 
dubbelriktad kommunikation. Som vi ser det var detta ett ganska väntat resultat vid denna 
jämförelse. Enligt oss ser man lättare de fördelar datorn kan föra med sig om man har en 
god kännedom om datorer. Man ser troligen inte, med sämre datorvana, fördelar som 
exempelvis att man med datorn kan övervinna tid och rum (Larsson, 1997) (Sturmark & 
Brandén, 2001) om man inte har kännedom om på vilket sätt detta skulle kunna ske. 
Fortsatt är det nog lätt att vara negativ till datorer om man har en sämre datorvana. Det är 
troligen väldigt lätt att se nackdelarna som exempelvis att datorkommunikation skulle 
kunna försumma den fysiska kontakten (Larsson, 1997) som är så viktig, vilket flertalet 
föräldrar poängterade oavsett om de var för eller emot datorkommunikation. 
 
Ett litet överraskande resultat var att de yngsta deltagarna i undersökningen hade god 
datorvana men var trots detta negativa och mycket negativa till datorkommunikation i 
enkelriktad respektive dubbelriktad form. En möjlig förklaring till detta skulle dock 
kunna vara att deras barn gick i årskurs ett och att man därför var orolig att datorer skulle 
bli ett störningsmoment i detta skeende och kanske även här fanns en rädsla för Larssons 
(1997) teori om att datorn kan försumma den fysiska kontaktformen. Den andra delen av 
denna, den lägsta åldersgruppen (under 32 år), var dock mycket positiv men hade och 
andra sidan barn i högre årskurser. Detta innebär troligen att den fysiska kontakten med 
skolan var väl förankrad och kanske låg på en mer stabil nivå som skulle vara svårare att 
försumma med ett införande av datorkommunikation. En annan anledning till denna 
positiva inställning kanske var att man med datorkommunikation såg en chans att utökat 
sin kommunikation och insikt i skolan för att på så sätt kunna påverka den i större 
utsträckning. 
 
Ett annat intressant resultat i undersökningen var att två av de fem som saknade tillgång 
till Internet inte bara var positiv utan mycket positiv till datorbaserad kommunikation. Att 
folk som inte har tillgång till denna kommunikation skulle kunna bli utestängda från 
information, som Larsson (1997) menar på, verkar inte vara ett bekymmer i dessa två fall. 
Man kan dock anta att denna saknad av Internet troligen inte är något som kommer att 
vara beständigt i och med att respondenterna var så positiva och att de hade en medelgod 
datorvana. En annan faktor som skulle kunna stötta detta antagande är att området är 
försett med bredband vilket allt fler och fler med tiden kopplar in sig på. Att andra med 
obefintlig datorvana och utan Internettillgång var negativa eller mycket negativa var ett 
relativt väntat svar. 
 
För att knyta ihop det hela kan man säga att majoriteten var positiv till 
datorkommunikation generellt sett, även om en större del var mer positiv till enkelriktad 
kommunikation än dubbelriktad. Den positiva inställningen kan vidare sägas vara ganska 
beroende av datorvana. Högre datorvana resulterade i många fall i mer positiv inställning 
till detta medium. 
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5.2 Former 
De former på datorkommunikation vi hade ställt upp i enkäten var de som vi ansåg vara 
de vanligast förekommande. Formerna var E-post, webbsida, forum och chat vilka 
beskrivs närmare i teoriavsnittet. Förutom dessa alternativ hade vi en öppen punkt där 
man kunde lägga till andra datorkommunikationssätt som respondenten skulle föredra. 
Denna punkt utnyttjades dock inte alls på detta sätt. Det enda som fylldes i på denna 
punkt var icke datorbaserade kommunikationssätt, och då främst, som vi tolkade det, för 
att förstärka sitt motstånd för datorkommunikation. 
 
Den form som en klar majoritet var positiva till var E-post. Kanske har det att göra med 
att denna form är väldigt vanligt förekommande och som (Sturmark & Brandén, 2001) 
menar på är grundverktyget för datorkommunikation. Han menar vidare att E-post är ett 
bra sätt att hålla kontakt genom att det är tids- och platsoberoende (Sturmark & Brandén, 
2001). Detta är också en teori som verkar stämma i vår undersökning.  
 
Eftersom många var positiva till just denna form anser vi oss kunna anta att även 
föräldrarna tycker att E-post är ett bra sätt att bibehålla kontakt. Eftersom E-post vidare är 
väldigt likt vanlig traditionell post, vilket Mayer (2001) visar på i sin definition av E-post, 
kommer det inte som en överraskning att så många föräldrar är beredda att anamma 
denna form.  
 
Ett lite överraskande resultat gällande E-post var att man även vid envägskommunikation 
i form av informationsinhämtning från skolan ville ha denna form framför att ta del av 
information via en hemsida. Anledningen till detta kanske kan dras som en parallell till 
Jerndals (KFB, 2000:52) synsätt vilket menar på att man kan spara tid med 
datorkommunikation. Som förälder kanske man föredrog E-post framför hemsida 
eftersom man ansåg att sökandet av relevant/aktuell information eliminerades eller 
åtminstone underlättades.  
 
Formen E-post var relativt jämt fördelad på graden av datorvana. Forum och chat var 
däremot något som de med bättre datorvana ansåg som ett alternativ. En tredjedel av de 
vana datoranvändarna var beredda att använda forum i en dubbelriktad kommunikation 
med skolan. Siffran gällande möjligt användande av forum i gruppen med lite lägre 
kunskaper om datorer var endast en sjättedel. För de med än lägre eller obefintlig 
datorvana var siffran noll. Detta återspeglar vår teori från stycke 5.1 om att betydelsen av 
vad man är beredd att anamma har att göra med vad man behärskar i nuläget. 
 
Chat var den form av dubbelriktad kommunikation som respondenterna i allra minst 
utsträckning var beredda att använda sig av. Endast drygt 13 procent av de vana 
datoranvändarna var beredd att anta denna form. Siffran var sen fallande från denna nivå 
av datorvana på ungefär samma sätt som vid åsikterna gällande forum. 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att E-post är den form som de flesta ville ha, 
både i enkel- och dubbelriktad datorkommunikation. De mer komplicerade eller mer 
okända formerna som chat och forum hade bara en större förankring hos de med högre 
datorvana.( Figur 5:3)  
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Figur 5:3 Visar fördelningen av önskade kommunikationsformer fördelade på respondenternas datorvana. 
 

5.3 Innehåll 
Den information som föräldrarna helst av allt ville ta del av via datorn var 
sammanfattningar från föräldramöten. Andelen som ville ta del av denna information var 
hela 70 procent. En anledning till detta skulle helt enkelt kunna vara att detta är något 
man saknar idag och att man är beredd at ta del av det genom vilket medium som helst. 
Vidare skulle denna starka önskan för denna information kunna vara liknande med de 
svar som Metells (2002) rapport gav, nämligen att ett stort problem för 
föräldrarepresentanter är att föra tillbaka information till föräldrarna. I detta fall tyder det 
på det omvända. Som förälder känner man att man har dåliga möjligheter att ta del av 
möten mellan föräldrar och skola om man inte är fysiskt närvarande.  
 
Om man tittar på detta alternativ och jämför det med svaren på frågan om föräldrarnas 
inställning till datorkommunikation generellt sett kan man se att detta alternativ endast 
var ett förstahandsalternativ för de respondenter som var ganska negativt inställda till att 
överhuvudtaget ta del av information via datorkommunikation. För de respondenter som 
var ganska eller mycket positiva var det skolans mål respektive hemläxor som var det 
primäraste att få ta del av. 
 
Vidare på en övergripande basis var det skolans mål och skolverkets läroplan som var de 
alternativ som prioriterades efter sammanfattning från föräldramöten. Detta visar på att 
även denna information är viktig för föräldrarna. Detta skulle kunna ha att göra med att 
man som förälder känner att man har för lite insyn och vetskap om skolans verksamhet 
och problem, vilket var en slutsats som framkom i Metells (2002) rapport. 
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Det man övergripande kan säga är att föräldrarna främst ville ha övergripande 
information framför mer individinriktad sådan. Detta pekar på Metells (2002) teori om att 
föräldrarna är angelägna om att få insyn i skolväsendet.  
 
Sammanfattning från föräldramöte hade den klart högsta siffran, följt av skolans mål och 
skolverkets läroplan. Anledningen till dessa svar skulle, enligt oss, kunna antas vara att 
de i nuläget inte finns tillgängliga på ett bra sätt och att det är därför så många är positiva 
till dessa via kompletterande datorkommunikation. 
 

5.4 Engagemang 
På vår direkta fråga i enkäten gällande om föräldrars engagemang skulle öka med 
införandet av datorbaserad kommunikation mellan hemmet och skolan svarade en 
övervägande del av föräldrarna att detta troligen inte skulle ske. Vid närmare 
undersökning kan man dock se en väldigt tydlig uppdelning gällande i vilken årskurs 
barnet går. De med barn i de lägre årskurserna ett och två anser med stor majoritet att 
engagemanget inte skulle öka med ett införande av datorkommunikation. Den 
övervägande delen av föräldrarna med barn i de högre årskurserna tre och fyra svarar 
däremot att dom tror engagemanget skulle öka. Dessa resultat skulle kunna svara ganska 
bra mot de resultat Metell (2002) fick fram. I hennes undersökning pekade mycket på att 
föräldrars engagemang föll i takt med att barnet blev äldre och nådde högre årskurser. 
Resultatet skulle kanske kunna förklaras på det sätt att de med barn i de lägre årskurserna 
redan har ett mycket högt engagemang och anser därför inte att det skulle kunna öka 
något mer. De med barn i de högre årskurserna och andra sidan kanske kände att man 
börjar tappa lite engagemang av olika anledningar och såg med anledning av detta att 
datorkommunikation kanske var ett sätt att återskapa det tidigare, troligen mycket höga, 
engagemanget. 
 
Enligt Metell (2002) var föräldrars möjlighet att påverka och få insyn i skolverksamheten 
de stora variabler som gjorde att engagemanget föll med tiden. Dessa variabler skulle 
mycket väl kunna vara gällande för vår undersökning eftersom majoriteten av 
föräldrarna, oberoende vilken klass barnet gick i, bara ansåg sig kunna påverka i viss 
grad. Engagemanget skulle då bero, helt logiskt, på ”ackumulerad uppgivenhet”. Ju 
längre tid som fortskred ju mer kände föräldrarna att deras engagemang inte tjänade 
någon vart, vilket troligen minskade det med tiden.  
 
Med anledning av dessa resultat och resonemang skulle datorkommunikation mycket väl 
kunna öka/bibehålla föräldrars engagemang, förutsatt att man ser det hela i ett lägre 
perspektiv. Detta eftersom det i vår undersökning verkar som att föräldrar med barn i de 
högre årskurserna är beredda att anta datorkommunikation för att de ser det som ett 
hjälpmedel för att kunna påverka i större utsträckning. Detta antagande stöds av vår 
undersökning eftersom de respondenter som ansåg att datorkommunikation skulle leda 
till att föräldrar skulle få mer inflytande i skolan var också de respondenter som hade 
barn i de högre årskurserna.  
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Kontentan av detta skulle då kunna vara att föräldrar med barn i de högre årskurserna i 
större grad ser fördelarna med datorkommunikation som ett sätt att påverka sitt barns 
skolgång än vad föräldrar i de lägre årskurserna gör. Dessa fördelar skulle då kunna vara 
att man med datorkommunikation får mer insyn i form av ökat informationsflöde. Denna 
aspekt gällande insyn är något Ståhle (2000) och Skolverket (1997) menar spelar in på 
hur mycket föräldrar försöker påverka, vilket i sig är ett engagemang. Även att man rent 
tidsmässigt kan engagera sig i större omfattning i och med denna kommunikationsforms 
positiva inverkan på tidsaspekten är något som borde påverka engagemanget. Dessa 
fördelar, och fler därtill, gällande tid är något också Larsson (1997), Castells (1996) och 
Jerndal (2000) menar på. 
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6. Avslutning 
I detta kapitel summerar vi vårt arbete i ett övergripande perspektiv. Vidare presenteras 
slutsatser vi dragit från vår analys och diskussion i föregående kapitel. Dessa knyter vi 
fortsatt mot inledningen av arbetet.  
 

6.1 Uppsatsen som helhet 
Eftersom staten betonar vikten av att stärka demokratin och öka föräldrars inflytande i 
skolan bör man nog som skola ta en titt på olika sätt som skulle kunna medföra att detta 
eftersträvas. Slutsatserna är strukturerade efter syftet/forskningsfrågorna och är tänkt att 
kunna utgöra ett underlag för skolor som har funderingar på att införa 
datorkommunikation i kontakten mellan hemmet och skolan. 
 
Den tanke vi hade med den här uppsatsen var att titta lite närmare på områden där man 
inte använder datorkommunikation men, enligt oss, skulle kunna göra det. Kontakten 
mellan hemmet och skolan var ett område vi stötte på efter en tids sökande. I denna 
kontakt såg vi att det var näst intill obefintlig användning av någon som helst form av 
datorkommunikation. Med anledning av detta valde vi detta område och började läsa på 
bland olika dokument och böcker. Dessa visade i stora drag att kontakten mellan hemmet 
och skolan generellt sett var bristfällig ur både hemmet och skolans synpunkt. Vi fortsatte 
forska i ämnet och tog fram teorier som skulle kunna stödja vårat antagande att 
datorkommunikation skulle vara en möjlig lösning på detta problem. Ingenting kan dock 
vila endast på teorier så vi utförde en enkätundersökning för att testa våra teorier i 
verkligheten. De data vi fick in i denna empiriska undersökning analyserade vi sen 
genom att försöka se olika mönster mellan olika grupper för att vidare jämföra dessa mot 
de teorier vi sen tidigare ställt upp. Nu i detta avslutande kapitel kommer vi knyta ihop 
det hela och uppfylla vårt syfte, vilket lyder: 
 
”Vårt syfte är att undersöka om IT-stödd kommunikation mellan hemmet och skolan 
enligt föräldrarna skulle kunna anammas i föräldrakontakten. I detta syfte kan vi se fyra 
forskningsfrågor, dessa är: 

• Är datorkommunikation en möjlig kontaktform? 
• I vilken/vilka former? 
• Vad skulle denna kontaktform innehålla? 
• Bidrar detta till att föräldrarna ökar/bibehåller sitt engagemang för barnens 

skolsituation?” 
 
Detta är uppsatsen som helhet, så fortsatt, hur uppfyller vi då vårt syfte?   
 

6.2 Slutsatser 
För att knyta ihop vårt arbete följer här de slutsatser vi dragit utifrån de material vi arbetat 
fram i uppsatsen.  
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6.2.1 Är datorkommunikation en möjlig kontaktform? 
I vår uppsats har vi presenterat datorkommunikation som ett sätt vi tror skulle kunna vara 
en, om inte totallösning, så åtminstone ett steg framåt i rätt riktning för att främja 
föräldrakontakten. Som framgick av våra empiriska studier var en majoritet av 
undersökningsobjekten positiva till denna form av kommunikation med skolan, även om 
man i många fall betonade vikten av traditionell fysisk kontakt. Med anledning av detta 
kan man, som vi ser det, dra slutsatsen av att denna form inte skulle vara omöjlig att 
anamma i kontakten mellan hem och skola, åtminstone när det gäller föräldrarnas 
synpunkter. Som vi ser det skulle man dock kanske börja i en ringa skala som inte 
påverkar den nuvarande kommunikationen och sen allt eftersom utveckla det hela, då 
självklart i samförstånd med föräldrarna. Detta för att det trots allt finns ett motstånd och 
en, som vi upplevde det, rädsla för detta relativt nya medium. Föräldrarna ser som sagt 
ganska positivt på datorkommunikation generellt sett, men mer specifikt, vilken är den 
form av datorkommunikation som föredras? 
 

6.2.2 I vilken/vilka former? 
Om man tittar lite mer noggrannare på vilka former som denna datorbaserade 
kommunikation borde omfatta får man från vårt arbete fram tydliga riktlinjer. Den form 
som i nuläget bör prioriteras framför andra är främst E-post. Denna form skulle vidare 
mycket väl ensam kunna förbättra kontakten mellan hemmet och skolan, då främst 
genom att ge föräldrarna mer insyn i skolan genom informationsspridning. Med 
anledning av detta bör man, som vi ser det, hålla sig till denna form, åtminstone till en 
början så att man inte överöser föräldrarna med en massa olika former som skapar 
ifrågasättning av och motstånd till datorkommunikation. Vi ser dock möjlighet att i 
framtiden utöka detta med fler former, till exempel forum. Frågan är dock vilken sorts 
information man i nuläget skall förmedla med e-post?  
 

6.2.3 Vad skulle denna kontaktform innehålla? 
Generellt sett skulle man kunna säga att det man bör förmedla via datorkommunikation är 
främst övergripande information om barnets skolsituation. De dokument som i arbetet 
visade sig vara de viktigaste är främst föräldramöten, Skolverkets läroplan och skolans 
mål. Mer individspecifik information som hemläxor, frånvarorapportering och veckobrev 
ser vi inte som lika primära. Vi anser med anledning av detta att man bör prioritera 
övergripande information för att kunna ge föräldrar mer insyn och med det även en större 
vilja att påverka sitt barns skolsituation. Om man nu inför Datorkommunikation i form av 
E-post igenom vilken man förmedlar övergripande information om skolan, ökar då 
föräldrars engagemang med det, helt efter statens och de enskilda skolornas önskan? 
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6.2.4 Bidrar detta till att föräldrarna ökar/bibehåller sitt engagemang 
för barnens skolsituation? 
Att säga att föräldrars engagemang för sina barns skolgång skulle öka med införandet av 
datorkommunikation i kontakten mellan hem och skola är ganska svårt att svara på. Som 
vi ser det skulle aspekter som tid, ork, kunskap om skolan och olika förfaranden inom 
denna samt obehag att framföra kritik kunna påverkas positivt av denna kontaktform. 
Dessa aspekter skulle enligt oss leda till ökad insyn. Som det framkommit under arbetets 
gång så leder ökad insyn till ökat engagemang. I vår undersökning framkom det vidare, 
som vi visade tidigare, att de föräldrar som trodde att engagemanget skulle öka var de 
föräldrar med barn i högre årskurser. Med anledning av detta skulle man kunna dra 
slutsatsen av att engagemanget mycket väl skulle kunna öka eller åtminstone bibehållas 
under barnens skolgång om man införde datorkommunikation mellan hemmet och 
skolan, förutsatt att man gör det på föräldrarnas villkor. 
 

6.3 Sammanfattning av slutsatser 
Skulle då IT-stödd kommunikation mellan hemmet och skolan enligt föräldrarna kunna 
anammas i föräldrakontakten? Som vi ser det skulle nog detta kunna ske. Det är dock 
viktigt att tänka på att bibehålla den personliga kontakten.  
 
Den form man bör använda i nuläget är som vi ser det i första hand E-post. Det innehåll 
man bör kommunicera via denna form är främst en ganska övergripande information om 
skolan och skolväsendet som sådant. Denna information verkar vara den som i nuläget är 
svårast att ta del av. Datorkommunikation skulle, som vi ser det, underlätta för 
föräldrarna genom att göra denna information mer tillgänglig.  
 
Slutligen tror vi att om man inför denna form av datorkommunikation i kontakten mellan 
hemmet och skolan så kommer troligen engagemanget att åtminstone bibehållas genom 
åren. Vi anser att man som förälder får lättare att behålla kontakten, möjligen får man 
också mer insyn i skolan. Detta skulle kunna göra att man i högre grad kan påverka den.   
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6.4 Fortsatt forskning 
I denna rapport har vi undersökt inställningen till datorkommunikation mellan hemmet 
och skolan ur föräldrarnas synpunkt. Ett naturligt steg till vidare forskning ser vi vara att 
undersöka lärarnas inställning till detta kommunikationssätt. Alternativt skulle man 
kunna forska i hur en sådan här kommunikationsform skulle påverka arbetsbördan för 
lärare och om det i sin tur skulle påverka själva skolgången för barnen.  
 
Man skulle kunna skapa sig en djupare förståelse för datorkommunikationens påverkan 
på föräldrars engagemang med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt. 
 
Andra saker som skulle kunna undersökas är exempelvis att titta på högre årskurser, 
skolor i andra typer av bostadsområden, skolor i andra EU-länder eller skolor med 
speciellt stor användning av datorer i undervisningen. Det skulle också vara intressant att 
göra en undersökning med större urval av respondenter. 
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Bilagor 
                            Bilaga 1:1 
 
Enkäten  
 

1. Vem fyller i blanketten?  
Mamma 

Pappa 

Båda  

2. Ålder? 

    Mamma ……. 

      Pappa………. 

3. I vilken årskurs går barnet? 

     ……… 

4. På vilket/vilka sätt kommer ni i kontakt med skolan idag? 

Föräldramöte 

Utvecklingssamtal 

Telefon 

Lektionsdeltagande 

Följer barnet till skolan 

Veckobrev 

Annat sätt:_________________ 

5. Hur definierar ni er datorvana? 

Obefintlig 

Kan besöka en hemsida 

Kan skicka E-post och hanterar enklare program 

Är en van datoranvändare 

6. Har ni tillgång till Internet? 

Ja 

Nej



       Bilaga 1:2 

7. Vad är er inställning till att ta del av information från skolan via datorn? 

Mycket negativ     

Ganska negativ 

Ganska positiv 

Mycket positiv 

8. Vilken/vilka sorters information skulle ni vilja ta del av via datorn? 

Frånvarorapportering 

Veckobrev 

Sammanfattning från föräldramöten 

Skolverkets läroplan 

Skolans mål 

Hemläxor 

Annat:_____________________ 

9. På vilket/vilka sätt skulle du vilja ha denna information? 

E-post 

Hemsida 

Annat:_____________________ 

10. Vad är er inställning till att ha kompletterande kommunikation med barnets lärare 

via datorn? 

Mycket negativ     

Ganska negativ 

Ganska positiv 

Mycket positiv 

11. I vilken/vilka former skulle ni kunna tänka er att göra detta? 

E-post 

Chat (Textbaserad kommunikation som sker i nutid) 

Forum (Inlägg man kan ta del av när som helst) 

Annat:_____________________



Bilaga 1:3 

12. I vilken grad anser ni er kunna påverka ert barns skolsituation? 

Inte alls 

I viss grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

13. Hur tror ni datorn skulle kunna påverka... 

    Negativt    Oförändrat     Positivt 

… diskussionen bland föräldrarna?       

… kontakten med skolpersonal? 

… tillgången till relevant information? 

 

14. Hur tror ni att kompletterande tidsoberoende kommunikation via t ex E-post eller 

Forum skulle påverka er kontakt med skolan? 

Mycket negativ     

Ganska negativ 

Ganska positiv 

Mycket positiv 

15. Tror ni att kompletterande datorstödd kommunikation skulle öka… 

Ja Nej 

… föräldrars inflytande i skolan? 

… föräldrars engagemang i skolan? 

 

16. Övriga synpunkter (på t ex ämnet eller enkäten) 



Resultatredovisning 
Bilaga 2:1 

 
 

Vem fyller i blankettet?

Mamma
Pappa
Bada
TOTAL OBS.

N° cit. Percent

31 66,0% 
8 17,0% 
8 17,0% 

47 100%  
 
 

Alder?

Less than 31,17
From 31,17 to 36,33
From 36,33 to 41,50
From 41,50 to 46,67
From 46,67 to 51,83
From 51,83 to 57,00
57,00 and more

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

2 4,3% 
11 23,4% 
17 36,2% 
12 25,5% 
4 8,5% 
1 2,1% 
0 0,0% 

47 100% 
Minimum = 26,00, maximum = 57,00
Sum = 1854,00
Mean = 39,45  Standard deviation = 5,55  
 

I vilken årskurs går barnet?

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

13 27,7% 
12 25,5% 
13 27,7% 

9 19,1% 

47 100% 
Minimum = 1, maximum = 4
Sum = 112
Mean = 2,38  Standard deviation = 1,09  
 

Antal 

ProcentVem fyller i blanketten? 

Procent

Båda 

Antal 

Antal Procent

 

 

Ålder? 

Mindre än 31,17
Mellan 31,18 och 36,33 
Mellan 36,34 och 41,50 
Mellan 41,51 och 46,67 
Mellan 46,68 och 51,83 
Mellan 51,84 och 57,00 
Mer än 57,01 

Totalt 

Totalt 

Totalt 



 
Bilaga 2:2 

Pa viket/vilka satt kommer ni i kontakt

Foraldramote
Utvecklingssamtal
Telefon
Lektionsdeltagande
Foljer barnet till skolan
Veckobrev
Annat
TOTAL OBS.

N° cit. Percent

41 87,2% 
45 95,7% 
22 46,8% 
19 40,4% 
29 61,7% 
35 74,5% 

4 8,5% 
47   

 

Har ni tillgang till Internet?

Ja
Nej

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

42 89,4% 
5 10,6% 

47 100%  
 

Vad ar er installning till att ta del

Non-response
Mycket negativ
Ganska negativ
Ganska positiv
Mycket positiv
TOTAL OBS.

N° cit. Percent

1 2,1% 
6 12,8% 
8 17,0% 

20 42,6% 
12 25,5% 
47 100%  

 

Vilken/vilka sorters information

Non-response
Franvarorapportering
Veckobrev
Sammanfattning fran foraldrarmoten
Skolverkets laroplan
Skolans mal
Hemlaxor
Annat

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

3 6,4% 
19 40,4% 
21 44,7% 
33 70,2% 
23 48,9% 
24 51,1% 
14 29,8% 
7 14,9% 

47   

Antal

Antal 

Antal 

Antal 

Procent

Procent

Procent

Procent

På vilket/vilka sätt kommer ni i kontakt med 
skolan idag? 

Föräldramöte 

Följer barnet till skolan 

Har ni tillgång till Internet idag? 

Vad är er inställning till att ta del av 
information från skolan via datorn? 

Ej svarat 

Ej svarat 
Frånvarorapportering 

Sammanfattning från föräldramöten
Skolverkets läroplan 
Skolans mål 
Hemläxor 

Vilken/vilka sorters information 
skulle ni vilja ta del av via datorn?

Totalt 

Totalt

Totalt 

Totalt 



 
Bilaga 2:3 

Pa vilket/vilka satt skulle du vilja

Non-response
E-post
Hemsida
Annat

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

2 4,3% 
29 61,7% 
21 44,7% 

5 10,6% 

47   
 

Vad ar er installning till att ha

Non-response
Mycket negativ
Ganska negativ
Ganska positiv
Mycket positiv

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

1 2,1% 
7 14,9% 

10 21,3% 
17 36,2% 
12 25,5% 

47 100%  
 

I vilken/vilka former skulle ni kunna

Non-response
E-post
Chat
Forum
Annat

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

4 8,5% 
33 70,2% 

5 10,6% 
11 23,4% 

6 12,8% 

47   
 

I vilken grad anser ni er kunna paverka

Inte alls
I viss grad
I hog grad
I mycket hog grad

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

1 2,1% 
31 66,0% 
12 25,5% 
3 6,4% 

47 100%  
 
 
 
 
 
 

På vilket/vilka sätt skulle du vilja ha denna 
information? 

Antal Procent

Vad är er inställning till att ha kompletterande 
kommunikation med barnets lärare via datorn? Antal Procent

Procent

ProcentAntal

Antal

Ej svarat 

Ej svarat 

Ej svarat 

I vilken/vilka former skulle ni kunna tänka er 
att göra detta? 

I vilken grad anser ni er kunna påverka ert barns 
skolsituation?

Totalt 

Totalt 

Totalt 

Totalt 



 
Bilaga 2:4 

 

13.a diskussionen mellan foraldrarna?
13.b kontakten med skolpersonal?
13.c tillgangen till relevant info

Total

Non-res
ponse

Negativt Oforandrat Positivt TOTAL

2,1% 10,6% 51,1% 36,2% 100% 
2,1% 14,9% 40,4% 42,6% 100% 
6,4% 6,4% 27,7% 59,6% 100% 
3,5% 10,6% 39,7% 46,1% 100%  

 

Hur tror ni att kompletterande tidsobero

Non-response
Mycket negativ
Ganska negativ
Ganska positiv
Mycket positiv

TOTAL OBS.

N° cit. Percent

3 6,4% 
4 8,5% 
7 14,9% 

26 55,3% 
7 14,9% 

47 100% 
 

 
 
 

ProcentAntal

Ej svarat

Ej svarat 

Hur tror ni datorn skulle kunna 
påverka… 

…diskussionen mellan föräldrarna? 

…kontakten med skolpersonal? 

…tillgången till relevant  information? 

Hur tror ni kompletterande tidsoberoende 
kommunikation via t ex E-post eller Forum skulle 
påverka er kontakt med skolan? 

15.a foraldrars inflytande i skolan?
15.b foraldrars engagemang i skola

Total

Non-res
ponse

Ja Nej TOTAL

4,3% 40,4% 55,3% 100% 
6,4% 42,6% 51,1% 100% 
5,3% 41,5% 53,2% 100% 

Totalt 

Totalt 

Totalt 

Tror ni att kompletterande datorstödd 
kommunikation skulle öka… 

Ej svarat Totalt 

Totalt 

… föräldrars inflytande i skolan? 

… föräldrars engagemang i skolan? 




