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Abstract 
 

This bachelor thesis portray a project where the main task were to develop a computer 
based system prototype for handling of absence report at the upper secondary school 
af Chapman in Karlskrona. The project has been conducted in cooperation with 
students from the university programs software engineering and information economy 
at Blekinge Institute of Technology. Our task as MDA-students have been to survey 
the process of absence report of today through field studies and give a proposal of a 
graphical user interface which later were developed by the software engineers. The 
thesis also handles the cooperation with other students from other university 
programs. 
 
Keywords 
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Abstrakt 
 

Denna kandidatuppsats beskriver arbetet i ett projekt där målet var att ta fram en 
datorbaserad systemprototyp för hantering av frånvarorapportering på 
gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona. Projektet har utförts i samarbete med 
studenter från högskoleprogrammen programvaruteknik och informationsekonomi på 
Blekinge Tekniska Högskola. Vår uppgift som MDA-studenter har varit att kartlägga 
dagens arbetsprocess kring frånvarorapporteringen genom fältstudier på skolan samt 
ge ett förslag på det grafiska gränssnitt som sedan utvecklades av 
programvaruteknikerna. Uppsatsen behandlar även hur det är att samarbeta med 
studenter från andra högskoleprogram. 
 
Nyckelord 
 
Design, grafiskt användargränssnitt (GUI), mock-up, ”quick and dirty”-etnografi, 
kommunikation, handdator 
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1 Inledning 
 

Att utveckla och designa system utifrån givna förutsättningar och med en viss 
styrning har både sina för- och nackdelar. Vi designers står inför en utmanande 
uppgift när vi ska lösa problem men det kan också medföra frustration. Stolterman 
och Löwgren (1998) beskriver denna problematik för en designer men påtalar också 
den utmaning vi står inför: 

 
”Det är inte bara grundläggande frågor om kvalitet, etik och estetik som skapar 
problem, utan nästan all form av designarbete bedrivs också inom social, och 
organisatoriska ramar. Det betyder att design alltid har begränsningar. Det finns 
bara en viss mängd resurser och en viss tid till förfogande. Det finns vissa krav och 
förutsättningar som inte går att ändra. Det finns en oförutsägbar klient eller 
beställare. Det finns motstridiga intressen, oeniga önskemål och maktmotsättningar. 
Allt detta hör till en designers vardag och praktik. Situationen där en designer kan 
skapa och välja den idealiska designen finns mycket sällan.” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, sid.9) 

 
Projektet vi arbetat i har haft en del av dessa förutsättningar och det är med den 
utgångspunkten vi också resonerar när vi presenterar vårt resultat i den här rapporten. 
Ett projektarbete med många olika inblandade och med olika intressenter skapar 
intressanta förutsättningar, men innebär också att vi måste ta hänsyn till betydligt fler 
än bara oss själva och våra åsikter. Ibland kan inte resultatet bli på mer än ett sätt på 
grund av begränsningar. Det innebär dock inte att vi designers kan avsäga oss 
designansvaret och skylla på dessa förutsättningar och omständigheter (Stolterman 
och Löwgren, 1998). Däremot kan vi på detta sätt stödja de ställningstaganden vi tar 
kring olika lösningar och resultat. Utmaningen att lösa uppgiften på bästa sätt kvarstår 
dock: 
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”Den verkliga uppgiften är i stället, utifrån den situation som råder, på bästa sätt och 
enligt bästa förmåga åstadkomma något av god kvalitet” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, sid.9) 

 
Projektet som handlar om frånvarorapportering på af Chapmangymnasiet kom till 
efter att Karlskrona kommun vunnit ett antal handdatorer med tillhörande licenser i en 
tävling, vilket inneburit att det nya frånvarorapporteringssystemet redan från början 
skulle anpassas till just handdatorer.   
 
Projektet innefattar samarbete med inblandade parter från Blekinge Tekniska 
Högskola. Detta har också gjort att vissa deadlines har fått anpassas och i sin tur gjort 
att vårt arbetssätt har bestämts utifrån detta. Vi gick in i det här projektet med olika 
förutsättningar och syn på hur arbetet skall lösas och utföras, vilket är en styrka, men 
det gör också att friheten att själv välja vägar inte är densamma. 
 
I rapporten kommer vi att presentera de tankegångar vi fört över hur projektet kunnat 
arta sig om vi haft andra förutsättningar, det vill säga om vi fått möjligheten att göra 
en längre och mer djupgående etnografisk studie.  
 
1.1 Presentation av författarna 
 
Vår bakgrund är tre års studier på MDA-programmet på Blekinge Tekniska Högskola, 
Ronneby. Under sjätte terminen gör vi ett kandidatarbete, som motsvarar 20 
högskolepoäng. 
 
MDA står för Människor, Datateknik, Arbetsliv och är en tvärvetenskaplig 
utbildning. Utbildningen består av två huvudämnen, arbetsvetenskap och 
datavetenskap, som läses parallellt under utbildningens gång. MDA inriktar sig på 
hur datorsystem utvecklas och används av människor. Utvecklingen av 
informationsteknik skapar nya krav på hur arbete och teknik skall utformas. Detta 
ställer i sin tur krav på dem som skall utforma och utveckla informationsteknik för 
morgondagens behov. Det är här vår utbildning kommer in i bilden med kunskaper 
om både arbete och teknik, liksom människans samspel med varandra och datorer. 
 
Projektmedlemmar är Pontus Hörberg, 26, Håkan Nilsson, 25 och Andreas Tuvesson, 
30. 
 
Pontus Hörberg kommer ursprungligen från Hillerstorp, Småland, där han före 
påbörjad utbildning arbetade som planerare för den löpande produktionen på 
Nyströms AB, samt läste nationalekonomi under en termin i Halmstad.  
 
Håkan Nilsson härrör från Ekeby i utkanten av Helsingborg. Innan studierna i 
Ronneby, arbetade han på Findus i Sverige AB, där arbetsuppgifterna var 
framställning av livsmedel. Han har även arbetat som butiksförsäljare på Färghuset. 
 
Andreas Tuvesson kommer från Karlskrona, där han före påbörjad utbildning har 
arbetat på Blekinge Läns Tidning, både på sport- och familjeredaktionen. Han har 
även arbetat som personlig assistent på Tvings skola och Östra Torps skola i 
Karlskrona kommun under tre år.  
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1.2 Syfte och mål med rapporten 
 
Denna rapport syftar till att redogöra för det gemensamma projekt vi har deltagit i 
tillsammans med andra studentgrupper från Blekinge Tekniska Högskola, projektet 
går under arbetsnamnet ”Sara skolkar”. Vi reflekterar över vår roll och våra 
arbetsuppgifter som bland annat innefattat att ta fram ett grafiskt gränssnitt till 
prototypen för frånvarorapportering, men också om hur vi har samarbetat med 
studenterna från de andra högskoleprogrammen. 
 
Målet med denna rapport är att beskriva processen för att ta fram ett grafiskt 
gränssnitt till en prototyp, samt att ge en bild av hur frånvarorapporteringen sker idag 
och hur det framtida systemet för frånvarorapportering kommer att se ut.  
 
Ett annat mål är att analytiskt granska och jämföra det resultat som det gemensamma 
projektet gav med det resultat som vi tror projektet hade gett om de givna 
förutsättningarna hade varit annorlunda. 
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2 Projekt ”Sara skolkar”: 
Ett frånvarorapporteringssystem på af Chapman 

 
2.1 Bakgrund 
 
Processen för kontroll och uppföljning av elevers frånvaro, på gymnasieskolan i 
Karlskrona, har i dagsläget vissa brister. Skolan har ansvaret att rapportera frånvaro 
till CSN1 som betalar ut studiebidraget grundat på de uppgifter som skolan lämnar om 
eleverna. Skolan skall följa upp frånvaron och, om det är nödvändigt, vidta åtgärder 
som leder till ett tillfredställande studieresultat för den enskilde eleven.  
 
Idag är det svårt att få en god överblick av elevens frånvaro, detta beroende på att 
inrapporteringen ofta är bristfällig eller rapporteras in för sent. 
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun, som är kund och beställare i 
projektet, anser att detta kan förbättras genom att införa en ny form av 
frånvarorapporteringssystem vars resultat skall förbättra uppföljningen av den 
enskilde eleven, samt förbättrar skolpersonalens arbetssituation. Den viktigaste 
aspekten är att upptäcka omotiverad frånvaro som skolk och försöka komma till rätta 
med problemet. 
 
Vi fick i uppgift tillsammans med studenter från högskoleprogrammen 
programvaruteknik och informationsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola att 
utveckla detta frånvarorapporteringssystem för skolan. 
 

1 CSN står för Centrala Studiestödsnämnden och är den myndighet som betalar ut studiestöd till elever 
på gymnasie- och högskolenivå.  
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2.2 Syfte och mål med projektet 
 
Syftet med det gemensamma projekt var att ta fram en systemprototyp som skulle 
ligga till grund för ett framtida system som i ett längre perspektiv skall ersätta dagens 
form av frånvarorapportering inom skolorna i Karlskrona kommun.  
 
Målet med det gemensamma projektet var att den framtagna prototypen skulle bidra 
till ett införande av ett datorbaserat frånvarorapporteringssystem. 
 
2.3 Kundens mål och förväntningar på det framtida systemet 
 
Kunden hade satt upp egna mål inför projektet. I projektets första skede skall en 
systemprototyp konstrueras. Prototypens funktionalitet skall i användarens perspektiv 
efterlikna, så mycket som möjligt, det koncept som är tänkt att ersätta dagens 
frånvarorapporteringssystem. Tanken med att konstruera en systemprototyp är att 
kunna testa det i deras verkliga arbetsmiljö med lärare, elever, skolassistenter och 
övriga inblandade parter.  
 
Kunden har bistått projektet med en testgrupp, bestående av en skolklass på 
gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona med mentor samt de lärare som undervisar 
klassen. Genom att använda prototypen på testgruppen, hoppas Karlskrona kommun 
kunna få ut värdefull information som i ett senare skede skall ligga till grund för ett 
fullskaligt system. Prototypen ska också kartlägga processförändringar i 
verksamheten samt analysera om det är ekonomiskt lönsamt att införa ett sådant här 
system. 
 
I projektbeskrivningen2 har kunden satt upp förväntade resultat av projektet: 
 

• Automatisering av arbete som idag tar mycket tid då det måste göras 
manuellt. Detta leder till att tid frigörs för mer kvalificerade uppgifter för 
personalen.  

• Mentorerna får betydligt bättre verktyg att följa sina elever och på så sätt få 
bättre möjligheter att följa upp frånvarostatistiken. Detta leder till 
kvalitetshöjning för den enskilde eleven. 

• Lättare och snabbare att upptäcka mönster i elevers frånvaro. 
• Förbättrade förutsättningar för mentorer att kommunicera och ha en bra 

relation med sin klass. 
• Förbättrade möjligheter för elever att få snabb information om lokaländringar 

m.m. från lärare.  
 
”Med hjälp av IT-stöd med mobil uppkoppling finns det möjlighet att skapa ett 
stödsystem som löser de flaskhalsar som finns idag och kvalitetssäkrar verksamheten. 
I en fortsättning kan systemet användas för att utveckla elevens möjlighet till 
kommunikation med skolan.”3 
 

2 Från Karlskrona kommuns projektbeskrivning som skrevs av Thomas Johansson på 
kommunledningsförvaltningen 2002-12-20, se bilaga 2. 
3 Utdrag ur Karlskrona kommuns projektbeskrivning 2002-12-20. 
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En del av de mål och förväntade resultat som satts upp har förankrats i ett kontrakt 
samt en kravspecifikation skrivna av programvaruteknikerna och som sedan godkänts 
och skrivits under av projektledaren4. 
 
2.4 Beskrivning av användardomänen - af Chapmangymnasiet 
 
En av Sveriges största gymnasieskolor, Chapmanskolan i Karlskrona, har inför detta 
läsår delats upp i tre gymnasieskolor, af Chapmangymnasiet, Törnströmska gymnasiet 
och Ehrensvärdska gymnasiet. Af Chapmangymnasiet är belägen i centrala 
Karlskrona och har valts ut av beställaren som ”testskola” för detta projekt. I 
fortsättningen av rapporten kommer vi att skriva af Chapmangymnasiet som af 
Chapman. De utbildningsprogram som ingår på af Chapman är 
 

• Handels- och administrationsprogrammet 
• Hantverksprogrammet (florist & konditori/bageri) 
• Hotell- och Restaurangprogrammet 
• Information- och Serviceprogrammet 
• Samhällsvetenskapsprogrammet 

 
Af Chapman har i dagsläget ca 800 elever och 53 lärare5. 
 
2.4.1 Val av testpersoner 
 
Innan projektets start, hade Karlskrona kommun utsett en testgrupp vars uppgift var 
att utvärdera det system som skulle skapas. Testgruppen valdes ut av schemaläggaren 
på skolan. Till denna testgrupp hade tio lärare, en administrativ assistent, rektorn och 
en gymnasieklass utsetts. Klassen som valdes var SP1E, vilket är ett 
samhällsvetenskapligt program där eleverna läser gemensamma ämnen första året och 
kan sedan välja inriktning mot ekonomi, samhälle och humaniora andra året. 
Anledningen att just denna klass hade valts, var att det var en liten klass vilket gör att 
det är enkelt att övervaka och se frånvaron. De personer som ingick i testgruppen blev 
våra informanter under projektets gång, det vill säga, de personer vi intervjuade kom 
från denna grupp.  
 
2.5 Samarbetet med studenter från andra högskoleprogram 
 
Projektet medförde att vi samarbetade med studenter från programvaruteknik- och 
informationsekonomiprogrammet. För att uppnå ett bra resultat tog vi tillsammans 
med de övriga studenterna fram riktlinjer för projektets uppbyggnad.   
 
Den studentgrupp som vi främst samarbetade med, var programvaruteknikerna.  
Eftersom detta projekt ingår i en tiopoängskurs för dem innebar det, för vår del, att 
vissa deadlines sattes väldigt tidigt i projektet. Detta påverkade bland annat vår 
etnografiska studie, som fick anpassas för att samarbetet skulle kunna synkroniseras. 
Vår första uppgift var att ta fram en specifikation6 för det grafiska 

4 Projektledare är Lennarth Hanson på Utbildningsförvaltningen, Karlskrona kommun. 
5 Informationen kommer från den administrativa assistenten och är hämtad från det administrativa 
datasystemet Pro Capita. 
6 Se bilaga 1. 
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användargränssnittet (GUI). I denna GUI-specifikation ingick bland annat 
framtagandet av en enklare mock-up7 som skulle ligga till grund för 
programvaruteknikernas utvecklande av ett gränssnitt.  
 
Samarbetet har också inneburit att vi har haft en fortlöpande diskussion angående de 
funktioner som berör det tänkta systemet. Dessa diskussioner fördes på ett informellt 
vis och kunde ske genom e-mail eller via möten. Dessa möten fördes som en typ av 
brainstorm där vi försökte förmedla vår bild av det tänkta systemet.  
 
Vi hade även ett samarbete med informationsekonomer. I första hand gick detta 
samarbete ut på att skapa en informationsbas där vi, inom de båda programmen, 
kunde utbyta information om arbetsprocessen kring frånvarorapporteringen som 
uppkommit under intervjuer och som berörde båda parter. Detta utbyte av information 
behövdes eftersom vi hade liknande arbetsuppgifter när det gällde att ta fram 
information angående de arbetssätt för att rapportera frånvaro som finns på af 
Chapman idag. Detta samarbete yttrade sig också vid några tillfällen då vi hade 
gemensamma intervjuer med berörda personer på af Chapman. Detta samarbete gav 
oss exempelvis en förståelse för hur mycket tid varje enskild lärare skulle kunna spara 
genom att använda det nya systemet. 
 
Vår syn på vad som är centralt i detta projekt, det vill säga att prototypen skall vara 
anpassad efter dem som i framtiden kommer att använda systemet, har skiljt sig från 
övriga inblandade. Programvaruteknikerna har fört en mer formell kontakt med 
kunden, där kontrakt har tecknats för att fastslå vad som skall utvecklas i projektet. De 
har inte haft direktkontakt med användarna, utan har fokuserat mer på det tekniska 
området av projektet, som implementerandet8 av prototypen. Även 
ekonomstudenterna har fått en riktlinje för vad deras arbete bör leda till, medan vi har 
haft mer eller mindre fria händer att ta fram det system vi anser vara det bästa ur 
användarsynpunkt. Vi har även fått fria händer att inom ramen för de förutsättningar 
som sedan tidigare var bestämda prova nya metoder för att uppnå detta på bästa sätt.  
Dessa var quick and dirty-etnografi, användningsfallsstudier samt scenarier och 
kommer att behandlas senare i rapporten. 
 
Förutom de gemensamma riktlinjerna, som utformandet av det grafiska gränssnittet, 
där samarbete har varit nödvändigt har studentgrupperna arbetat självständigt. 
Samarbetet mellan de olika studentgrupperna har till största delen fungerat utan 
komplikationer. De problem som uppkommit har bestått av missförstånd i 
kommunikationen mellan grupperna, vilket har lett till att vi gemensamt har fört 
diskussioner för att komma tillrätta med dessa. Ett exempel på dessa missförstånd 
skedde i samband med överlämnandet av GUI-specifikationen, där det rådde delade 
meningar om hur den skulle se ut. Vi har tidigare inte framställt en sådan 
specifikation och var själva osäkra på vad den skulle innefatta. 
Programvaruteknikernas förväntningar stämde inte överens med det vi presterade. Det 
fick konsekvensen att de inte tyckte att specifikationen var fullständig. De hade 
förväntat sig ett fullständigt förslag på ett gränssnitt där både det estetiska och det 
funktionella presenterades, medan vi valde att endast presentera de funktioner vi 
ansåg vara mest centrala. Anledningen till att vi fokuserade på de centrala 

7 Se mock-up under designmetoder. 
8 Med implementation menar vi skapandet av ett program genom att skriva i ett programmeringsspråk. 
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funktionerna var den pressade tidsaspekten och att vi ansåg att grafiska element som 
färger och logotyper kunde diskuteras i ett senare skede.  
 
Brooks (1995) betonar vikten av att kommunicera på lika villkor inom ett projekt:  
 
”Communication and its consequent, organization, are critical for success” 
(Brooks, 1995, sid.83) 
 
För att lösa detta förespråkar Brooks (1995) kontinuerliga möten, informell kontakt 
mellan utvecklarna samt samlade dokument som alla kan ta del av. 
   
En anledning till att det blev missförstånd kan ha varit att vi har olika skolning, det 
vill säga att programvaruteknikerna inte hade någon inblick i vår utbildning och vad 
vårt kompetensområde innefattar. Tillika hade inte heller vi några djupare kunskaper 
om deras kompetens och vad deras arbete innefattar. Trots olikheterna och 
missförstånden har samarbetet fungerat. När vi har haft någonting att invända 
angående systemet har vi kunnat gå direkt till programvaruteknikerna och påtalat 
detta, med resultatet att de, om det varit tekniskt möjligt, har gjort de ändringar i 
systemet som vi har bett dem om.   
 
2.5.1 Kommunikation och förutsättningar 
 
En av projektets förutsättningar var användandet av handdatorer. Karlskrona kommun 
valde att använda handdatorer av märket Qtek. Qteken är en kombination av 
handdator och mobiltelefon vars överförning sker via GPRS9 där kostnaden baseras 
på den skickade datamängden. Den inbyggda telefonen innebär att man genom 
Qteken också har möjlighet att komma ut på Internet. Operativsystemet i Qteken är 
Windows CE och påminner om de Windowsbaserade operativsystemen som finns till 
de flesta datorer. Till skillnad från en stationär dator har handdatorn ingen mus eller 
fysiskt tangentbord utan en penna som används för att utföra operationer på skärmen 
samt ett virtuellt tangentbord som visas på skärmen.  Handdatorn innefattar de 
vanligaste funktionerna som kalender, anteckningar, påminnelser etc.  
 
För att kunna sammanställa all information och allt material som ingår i projektet, har 
Blekinge Tekniska Högskola bistått med en gemensam portal där vi har lagt in våra 
delrapporter och annan väsentlig information. Denna portal är ett webbaserat system 
som kallas för Windchill och är anpassat för just projektarbeten med många 
inblandade parter. I och med Windchill har vi haft tillgång till både ekonomernas och 
programvaruteknikernas material under hela projektet, vilket har gjort att vi kunnat gå 
in i deras rapporter och ta del av de resultat de har fått fram. 
 
Att kunna samla viktig information, som berör samtliga parter, på en gemensam plats 
är viktigt. Brooks (1995) tar upp vikten av att föra en gemensam ”projektarbetsbok” i 
stora projekt, men det gäller även i mindre projekt som vårt. Detta är värdefullt för att 
skapa möjligheten att synkronisera arbetsuppgifter. Det ger projektledaren en översikt 
på vad som ska göras och vad som har gjorts. För vår del har det varit av betydelse 
under rapportskrivandet då vi kunnat ta del av de andra studentgruppernas 
erfarenheter. 

9 GPRS är en förkortning för General Packet Radio Service.  
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Bild 1: Windchill 2003-05-09 (Websidan är lösenordsskyddad) 
 
I och med att kunden har haft tillgång till Windchill, har vi kunnat minska ner antalet 
möten, och de har även kunnat se de tidslinjer och deadlines som vi har lagt upp för 
respektive program och även det som är gemensamt för hela projektet.  
 
Vi har haft dialoger både inom vår egen grupp samt med de övriga inblandade som vi 
har haft samarbete med. Det är viktigt att föra en dialog eftersom vi hade olika 
bakgrund och erfarenheter när projektet startade, vilket kan innebära att vi inte ser 
saker på samma sätt. Hoberg (1998) säger: 
 
”… I dialogen träder mångfalden fram till en helhet.” 
(Hoberg, 1998, sid. 20) 
 
Hobergs resonemang stämmer överens med våra tankar, eftersom det är genom 
dialogen vår bild av systemet skapats. 
 
De diskussioner som förts har lett till att en del fallgropar har kunnat undvikas. Till 
exempel fick vi på ett tidigt stadie information om hur de nuvarande databaserna 
fungerar på så sätt undviks misstag när det gäller uppbyggandet av systemet. Dessa 
databaser håller information angående elevernas personuppgifter samt deras scheman. 
Genom att föra diskussioner med alla berörda parter har vår design kunnat anpassas 
bättre efter de krav som användarna har. 
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2.5.2 Möten 
 
I projektet har vi haft gemensamma möten med kunden samt övriga inblandade 
studenter. Dessa möten har hållits på regelbunden basis och har innefattat en 
redovisning från alla parter. Mötena har hållits med ungefär två veckors mellanrum 
och målet med redovisningarna har varit att ge information av utfört arbete sedan det 
senaste mötet.  
 
Under ett av de första projektmötena kom vi överens om ett datum då den färdiga 
specifikationen skulle överlämnas till programvaruteknikerna. Denna 
överenskommelse innebar att vi hade cirka fyra veckor till vårt förfogande till att 
skapa en specifikation som skulle sammanfatta våra förstudier, vilket kan jämföras 
med de tolv veckor vi själva hade planerat inför projektet.   
 
2.6 Roller och arbetsfördelning 
 
Ett av kundens krav inför projektet var att vi skulle ha en ansvarig från varje 
högskoleprogram. Anledningen till att kunden ville ha en ansvarig på varje program, 
var att det skulle vara enklare för dem att hålla sig uppdaterade om hur arbetet 
fortskred. Även om vi har haft en ansvarig inom MDA-gruppen gentemot kunden, har 
vi ändå arbetat i en platt organisation där vi gemensamt har tagit besluten. Vi har inte 
haft någon bestämd uppdelning av arbetsområden, utan vi har delat ansvaret för de 
olika delarna inom ramarna för projektet.  
 
Att vi som studenter från MDA-programmet skulle medverka i projektet blev klart i 
samband med projektets uppstart. Våra uppgifter blev därför fastställda under de 
första mötena med projektledaren och ansvarig från kommunledningsförvaltningen 
samt efter överläggning med våra handledare på kursen. Detta medförde att vi till viss 
del fick möjligheten att påverka våra arbetsuppgifter. I ett första skede av projektet 
har våra uppgifter varit att: 
 

• genomföra en fältundersökning där vi tar fram underlaget till ett tänkt system. 
Systemet skall vara så anpassat som möjligt efter användarnas behov. Detta 
underlag tas fram genom fältstudier och intervjuer. En kartläggning av dagens 
frånvarorapportering och dess problematik. 

 
• göra en GUI-specifikation där ett förslag på datorbaserat användargränssnitt 

presenteras. I specifikationen ingår också användningsfall och scenarios. 
Gränssnittet presenteras genom en mock-up. 

 
• göra en uppföljning och utvärdering av det presenterade gränssnittet. 

 
• diskutera metoden ”quick and dirty” som vi använt för att ta fram systemet 

och jämföra den med det vi ser som en traditionell etnografisk studie.  
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2.7 Fältdagbok 
 
Vi inom MDA-gruppen har under projekttiden fört fältdagbok, i denna har vi 
antecknat de tankar och idéer som uppkommit samt andra viktiga händelser. En av 
anledningarna till användningen av en fältdagbok är att på ett enkelt sätt kunna gå 
tillbaka och se hur händelseförloppet utspelade sig. Vi har också kunnat gå tillbaka 
och se hur våra tankar var under en tidigare fas av projektet.    
 
”3/3 
...Överlag verkade lärarna positiva (en lärare reagerade på strålningen från 
mobiltelefonen), men assistenterna var väldigt tveksamma eftersom de trodde att 
deras arbeten var hotade, men efter att ha rett ut den saken var även de mer positiva.  
Vi stämde möte med några av de lärare som var med.” 
[Utdrag ur fältdagbok, 2003-03-03] 
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3 Att förstå användardomänen: 
Etnografiska metoder 

 
För att bilda en förståelse för användardomänen och få fram information angående hur 
arbetet utförs kring frånvarorapporteringen använder vi oss av olika etnografiska 
metoder. Dessa metoder har legat till grund för vårt genomförande av fältstudien. 
Metoderna har utvecklats och använts under många år inom etnografin, men som 
Blomberg, Burrell, Guest (2002) uttrycker det är metoderna inte på något sätt fixerade 
utan kan anpassas till varje forskares behov. Målet är ändå att beskriva människornas 
vardagliga erfarenheter. 
 
3.1 Quick and Dirty-etnografi 
 
Etnografins mål är att ge en förståelse av vad som händer i den sociala miljön. 
Etnografin gör den ”riktiga världen” synlig för dem som studerar denna sociala miljö 
(Hughes, King, Rodden, Andersen, 1994).  
 
Quick and dirty, vilken är den form av etnografi vi valde att använda oss av, går ut på 
att hitta ett klart fokus för en framtida studie och genomföra den under en begränsad 
tidsperiod. Vanligtvis görs studien under några veckors tid. Därefter följer analys av 
det material som framställts. 
 
I stället för att få en full förståelse av arbetsprocessen inriktar sig denna form av 
etnografi på att få en generell överblick av användarnas interaktioner. Vi tror att 
resultatet av studien kan på ett snabbt och okomplicerat sätt få beställaren och 
utvecklarna av systemet medvetna om att det kan finnas problem kring 
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användbarheten av systemet. Detta understryker också Hughes, King, Rodden, 
Andersen (1994): 
 
“What the ´quick and dirty´ fieldwork provides is the important broad understanding 
which is capable of sensitising designers particularly to issues which have a bearing 
on the acceptability and usability of an envisaged system rather than on the specifics 
of design.” 
(Hughes, King, Rodden, Andersen, 1994, sid.7) 
 
 

 
 
 

Figur 1: Quick and Dirty-etnografi (Hughes, King, Rodden, Andersen, 1994, sid.438) 
 
Figur 1 beskriver hur quick and dirty-etnografi är tänkt att fungera. Inför projektet har 
deltagarna flera möten där ramarna för projektet skapas. Dessa möten följs sedan upp 
av avstämningsmöten där avrapportering av utfört arbete sker.  
 
Fältstudien sker kontinuerligt under projektets gång, och inför varje avstämningsmöte 
rapporteras det nya material som framkommit sedan det senaste mötet. Detta 
resulterar slutligen i ett övergripande dokument som summerar de viktigaste 
iakttagelserna i fältstudien.   
 
Vi arbetade efter detta förhållningssätt. Vi hade vid ett flertal tillfällen möten med 
projektledningen och övriga i projektgruppen, samtidigt som vi hela tiden gick 
tillbaka till vår studie. 
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I tabell 1 gör Hughes, King, Rodden, Andersen (1994) en jämförelse mellan 
traditionell etnografi och den formen av etnografi vi utförde. 
 

 Concurrent ethnography  
Quick and Dirty 
ethnography 

    

Detail of Work 
Dependant on focus of 
study   Outline understanding 

      
      
Type of design 
information 

Informing prototype through 
different stages of  

Overview of domain of 
work, to inform initial 

 development  design 
      
Duration of study 12-14 months  2-3 weeks of study 

 
Balanced use of 
study/Debriefing  Prior to analysis 

      

Influence of field site Strong and unpredictable  
Greater ability to select 
field 

      
      
Design / Study 
relation Driven by study  Driven by study 
      
      

Form of system 
Interactive workplace 
systems   

Interactive workplace 
systems  

 
with emphasis on detail of 
work   

and overall system 
structure 

 
Tabell 1: Två arbetsformer inom etnografin (Hughes, King, Rodden, Andersen, 1994) 

 
Vi gjorde en modifierad variant av quick and dirty där vi valde att analysera samtidigt 
som vi utförde studien, vilket medförde att vi fick längre tid att utföra studien på. Vår 
studie grundade sig även på ett sedan tidigare förutbestämt fokus, det vill säga 
frånvarorapporteringen, vilket medförde att vår typ av quick and dirty skiljer en del 
från det som vanligen inom etnografin kallas för quick and dirty-etnografi. 
 
För vår del innebar denna  quick and dirty-metod att vi genomförde ett antal intervjuer 
med lärare och administrativ personal på af Chapman, och med hjälp av de resultat vi 
fått fram under dessa intervjuer skapade vi vårt underlag till specifikationen.  
 
I quick and dirty-metoden fanns det inget utrymme för att kunna analysera 
intervjuerna i den omfattning som vi hade velat, utan vi använde oss av intervjuerna 
och gjorde mindre analyser för att kunna lämna ett resultat i utsatt tid.   
 
Den typ av etnografiska studier som quick and dirty inneburit tycker vi fungerar när 
det gäller att ta fram fältmaterial för det fortsatta projektet, men vi anser samtidigt att 
det finns stora begränsningar om man jämför med en traditionell etnografisk studie. 
Dels blir fältmaterialet inte bearbetat i den utsträckning som krävs under en längre 
studie, dels leder inte observationerna till den djupare kunskap som den traditionella 
etnografin kan ge.  
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Vi kan ta våra intervjuer som exempel där det ideala förhållningssättet hade varit att 
följa upp intervjuerna med följdfrågor i nya intervjuer. Som det var nu, hann vi bara 
med att ställa följdfrågor på en av intervjuerna, vilket gav en något ensidig bild av den 
mock-up vi skapade. Vidare ger quick and dirty inte tillräckligt mycket utrymme för 
analysdelen. För vår del innebar det att vi tvingades varva vår analys samtidigt som 
fortsatta fältstudier gjordes för att kunna presentera vår GUI-specifikation vid utsatt 
datum. Med en längre studie tror vi att detta hade kunnat undvikas eftersom vi då 
hade kunnat strukturera vår studie och därigenom kunnat avlägga tid till en djupare 
analysdel.    
 
Vi har bildat en generell förståelse för lärarnas arbete med frånvarorapportering, men 
vi tror att en längre fältstudie hade gett oss en mer omfattande och djupgående 
förståelse, vilket hade kunnat leda till andra, möjligtvis bättre resultat. I våra 
fältstudier har vi byggt designen på det som lärarna sagt under intervjuerna, men i en 
traditionell etnografisk studie hade det även funnits utrymme för observationer. 
 
Eftersom vi arbetade under förutsättningen att systemet skulle anpassas efter en 
handdator, blev vår fältstudie styrd mot dessa riktlinjer. Utan dessa riktlinjer, tror vi i 
stället att fokuseringen på vår fältstudie hade inriktat sig mot att ta fram olika förslag 
på plattformar (stationär dator, bärbar dator, handdator eller annan teknisk lösning) till 
hanteringen av frånvarorapporteringen, och först därefter börjat utveckla ett system 
som passat för just den plattformen.  
 
I det här projektet har quick and dirty-etnografin gett oss de resultat vi hade förväntat 
oss. Om resultatet hade blivit annorlunda med en traditionell etnografisk studie kan vi 
endast spekulera kring.  
 
3.1.1 Brainstorming 
 
Vi har inom MDA-gruppen vid ett flertal tillfällen under projektet använt 
brainstorming. Inför intervjuerna med lärarna hade vi redan brainstormat för att 
försöka få en bild av hur systemet skulle kunna se ut, vilket skulle ge oss en 
utgångspunkt när vi sedan bad om lärarnas idéer och åsikter. Detta kan ses som en del 
i den ”quick and dirty”-metod som vi använde oss av. Genom att ha en någorlunda 
klar bild av hur systemet skulle kunna se ut, och genom att använda lärarnas idéer till 
att finjustera denna bild, sparade vi mycket tid. Nackdelen med att göra på detta sätt 
är att systemet riskerar att bli för anpassat efter vår bild av det tänkta systemet.  
 
Vi hade även brainstorming efter varje intervju för att på så sätt gå igenom de förslag 
som uppkommit och därigenom sålla ut de sämre förslagen och samtidigt försöka 
förbättra och integrera dem i vårt förslag till en lösning. Stolterman och Löwgren 
(1998) beskriver brainstorming som: 
 
”Översiktligt består den (brainstorm) av tre steg (1) att samla ihop en grupp 
människor. (2) att generera idéer utan kritik eller analys, och slutligen (3) att 
systematisera resultatet för att göra det tillgängligt för fortsatt användning” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, sid.111) 
 
Till stor del är vi överens med Stolterman och Löwgren (1998) om hur en brainstorm 
bör gå till, men vi föreslår istället att analys och kritik av de idéer som presenteras i en 
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brainstorming ska ske konstant. Vi anser att detta tillvägagångssätt är bra eftersom de 
mindre genomtänkta idéerna försvinner och de som blir kvar blir antingen 
modifierade till det bättre eller bibehåller ursprungsidén.  
 
3.1.2 Intervjuer 
 
För att få fram informationen till det tänkta systemet, utförde vi åtta intervjuer med 
lärare och assistent från testgruppen. Intervjuerna utfördes med en lärare eller 
assistent åt gången. Bertaux (1981) och Plummer (1983), som används i Hammersley 
och Atkinson (1995), betonar vikten av att använda sig av intervjuer i den 
etnografiska studien: 
 
”Interviewing can be an extremely important source of data: it may allow one to 
generate information that it would be very difficult, if not impossible, to obtain 
otherwise…” 
(Hammersley, Atkinson, 1995, sid.131) 
 
Enligt Ely (1993) finns det inom etnografin två olika intervjuformer, formella och 
informella. I de formella intervjuerna utgår intervjuaren från färdigskrivna frågor. 
Inför intervjuerna hade vi framställt material, i detta ingick frågor, 
bakgrundsinformation till projektet, samt enklare skisser av vår bild av 
frånvarorapporteringssystemet. Ely (1993) beskriver utförandet av formella intervjuer: 
 
”Andra intervjuer är mer formella, är planerade och görs vanligen på en annan plats 
än där observerandet sker så att man får möjligheten att tala i lugn och ro och gå in 
lite djupare" 
(Ely, 1993, sid.65) 
 
De intervjuer vi har utfört, har varit formella intervjuer där vi på förhand har stämt 
träff med de berörda lärarna. Intervjuerna har ägt rum i anslutning till lärarnas arbete, 
men inte i deras undervisningsmiljö. En orsak till att vi valde att utföra intervjuerna på 
af Chapman, var att vi ville att lärarna skulle känna sig trygga i den miljö vi valde att 
utföra intervjuerna på. 
 
Anledningen till att vi var tvungna att inleda varje intervju med att ge 
bakgrundsinformation om projektet, var att projektledaren inte hade informerat den 
testgrupp som hade utsetts. Detta medförde att personalen på af Chapman inte hade 
någon större inblick i det framtida frånvarosystemet. För vår del innebar detta att vi 
inför varje ny intervju fick informera dem om vilka vi var och syftet med detta 
projekt. Vi hade föredragit att slippa detta steg, vilket hade gett oss möjligheten att 
snabbare komma igång med det väsentliga, våra frågor.  
 
Under varje intervjutillfälle deltog minst två av oss, en som ställde frågorna och en 
som antecknade det som sades. Intervjuerna dokumenterades även med hjälp av 
bandspelare, vilket gav oss möjligheten att vid ett senare tillfälle gå tillbaka och ta 
fram informationen igen. 
 
Intervjuerna var ett nödvändigt redskap för oss, eftersom de snabbt gav oss en inblick 
i lärarnas arbete. Med anledning av att vi inte hann med att göra en djupare 
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etnografisk studie var dessa intervjuer det centrala i vår tidsmässigt begränsade 
fältstudie.  
 
Med en djupare etnografisk studie hade vi kunnat göra mer omfattande intervjuer där 
vi kunnat följa upp intervjuerna med nya frågeställningar och därigenom fått mer 
material att arbeta med. Genom en längre etnografisk studie skulle vi även hunnit med 
att intervjua fler lärare än de vi hann med nu och fått möjlighet att utföra intervjuer på 
lärare som inte innefattas i den testgrupp som valdes ut. Utöver detta hade vi haft 
möjligheten att föra informella intervjuer, det vill säga intervjuer som genomförs 
under tiden läraren utför sina arbetsuppgifter gällande frånvarorapporteringen. 
Informella intervjuer fungerar som kompletterande material till det som observeras, 
och vi tror vi hade fått en djupare förståelse av lärarnas arbete, samt problematiken 
med frånvarorapporteringen med denna intervjumetod.  
 
"Huvudsyftet med en djupgående etnografisk intervju är att lära sig att se världen 
med den persons som intervjuas ögon" 
(Ely, 1993, sid.66)  
 
Efter varje genomförd intervju analyserade och transkriberade10 vi allt som hade 
framkommit under intervjun. Transkriberingen gjordes med hjälp av loggar11 på de 
bandade intervjuerna, där vi gick igenom det material som spelats in och skrev sedan 
ner det i ett ordbehandlingsprogram. Vi valde att göra på detta vis eftersom det 
medförde en bättre överblick på vad som sagts i intervjuerna och en möjlighet att 
analysera mer ingående de moment som lärarna utför vid frånvarorapporteringen. 
Med hjälp av den information som vi fick av de intervjuade lärarna och genom att 
analysera denna kunde vi skapa den ”quick and dirty-prototyp” som vi överlämnade 
till programvaruteknikerna.    
 
Transkribering och loggar är av stor betydelse vid etnografiska studier, Ely (1993) 
menar att loggen är fakta och den betyder allt eftersom det är bara det som är 
registrerat i loggen som är det användbara materialet för rapportskrivandet.  
 
3.2 Litteraturstudier  
 
Under projektet har vi försökt hitta relevant litteratur för att kunna förankra våra 
påståenden. Vi har sökt på de vanligaste sökmotorerna på Internet som Google och 
Eniro12. Nackdelen med den information som vi hittade där, är att texterna inte 
nödvändigtvis behöver vara akademiskt godkända. Förutom dessa sökmotorer har vi 
också använt oss av de artikeldatabaser som Blekinge Tekniska Högskola 
tillhandahåller. I dessa har vi fått fram artiklar som vi har haft användning för i det 
fortsatta rapportskrivandet. Litteraturstudierna har gjorts för att förankra våra 
påståenden och tankar. Den har också gett oss ny kunskap på områden som vi tidigare 
inte arbetat med, exempelvis handdatorer.   
 

10 Transkribering görs på videofilm eller ljudband, forskaren skriver detaljerat ner vad som händer på 
en viss sekvens på videofilmen eller ljudbandet (Suchman, 1991). 
11 En logg är att anteckna vad som händer under en viss situation. Loggen används av forskaren för att 
fånga händelsen i en viss situation, exempelvis händelser som inte går att upptäcka i ljudmaterialet, till 
exempel stämningar och händelser som sker i bakgrunden.  
12 Eniro hette tidigare Evreka (2002-05-20). 
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3.3 Rapportskrivning 
 
Under rapportskrivningen har vi delat upp oss i två grupper, där två personer 
tillsammans skriver på en del av rapporten, medan en annan sitter och skriver själv. Vi 
har sedan alternerat vilka som skriver ihop. Efter skrivet material har vi alla gått 
igenom det skrivna och gett synpunkter på eventuella ändringar och justeringar. 
 
”Skrivandet kan vara en metod både för reflektion och för att 
synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Att synliggöra erfarenhet 
handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager – för att kunna belysa det.” 
(Hammarén, 1995, sid.18) 
 
3.4 Metod som hade tillkommit vid en längre studie 
 
Vid en längre etnografisk studie hade vi utöver de metoder vi valde kompletterat med 
ytterligare några. Vi hade tillsammans med användarna genomfört en Future 
Workshop (Jungk, Müllert, 1987). Syftet med en Future Workshop är att de blivande 
användarna på kort tid ska klargöra de gemensamma problemen i sin nuvarande 
situation. I vårt fall hade vi genomfört detta med lärarna och diskussionen hade kretsat 
kring dagens frånvarorapportering. Tanken är sedan att deltagarna ska skapa visioner 
om framtiden och diskutera hur visionerna ska realiseras (Stolterman, Löwgren, 
1998). 
 
Metoden är uppdelad i tre faser: kritikfasen, fantasifasen och implementationsfasen. 
Kritikfasen är en form av brainstorming där deltagarna diskuterar runt problemen med 
dagens situation. I nästa fas kan deltagarna fritt komma med förslag om hur 
arbetsrutinerna skulle kunna vara. De framtagna förslagen värderas och varje 
deltagare får rösta på sina favoritförslag. Detta leder sedan till att de förslag som fått 
flest röster samlas ihop och används i fortsatta diskussioner. I den tredje fasen 
presenteras de utvalda förslagen och i en gemensam diskussion värderas för- och 
nackdelar med de olika förslagen. Som avslutning upprättas en plan för det fortsatta 
arbetet, vilken innefattar vad som bör göras och vem som skall ansvara för de olika 
delarna. Metoden används främst för att starta en förändringsprocess hos de blivande 
användarna (Stolterman, Löwgren, 1998) 
 
Vi tror att lärarna hade fått en större möjlighet att göra sig hörda vid användandet av 
en Future Workshop eftersom metoden ger alla deltagare möjlighet att komma med 
förslag och synpunkter. I en Future Workshop hade vi även haft tillfälle att engagera 
betydligt fler lärare än de vi intervjuade.  
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4 Frånvarorapportering på af Chapman: 
Hur ser det ut idag? 

 
Lärarna på af Chapman använder sig idag av papper och penna för att föra 
närvaro/frånvarorapportering. De använder någon form av journal eller klassbok där 
all information angående elevernas närvaro/frånvaro registreras. I dessa finns 
klasslistor eller grupplistor beroende på om det är helklass eller individuella val där 
gruppsammansättningen består av elever från olika klasser. 
 
Eleverna anmäler eventuell frånvaro genom att ringa till mentorn (tidigare kallad för 
klassföreståndare). De kan också skicka ett SMS13-meddelande via mobiltelefonen 
eller också ringa den administrativa assistenten på skolan. Assistenten lämnar då en 
lapp till mentorn som är ansvarig för en klass. Läraren får oftast informationen från 
mentorn efter att lektionen genomförts och får uppdatera sin klassbok/journal i 
efterhand. 
 
Hur lärarna skriver ner frånvaron i sina klassböcker/journaler varierar. Är en elev 
borta markeras detta. Frånvaron klassas som ogiltig och giltig. Giltig kan exempelvis 
vara sjukdom eller tandläkarbesök. Ogiltig är detsamma som ren skolk, det vill säga, 
eleven har inte meddelat sig om varför han/hon är frånvarande utan har bara uteblivit 
från lektionen. Frånvaro i form av försening markeras också i klassboken/journalen. 
En del av lärarna skriver ner de exakta minuterna vid försening medan andra bara gör 
en markering att eleverna är sena. 
 
Det är sedan varje lärares skyldighet att sammanställa och rapportera frånvaron till 
mentorn. Detta sker oftast genom att läraren lämnar ifrån sig en lapp eller en ifylld 

13 SMS – Short Message Service. 
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klasslista i mentorns postfack. En del lärare tar personlig kontakt med mentorn när 
problemet blir för stort med en elevs frånvaro. Hur många veckors frånvaro som 
lämnas åt gången varierar, men lärarna brukar samla ihop ett antal veckor på grund av 
att de anser att det inte finns tid att sitta med rapporteringen varje vecka. 
 
Det är alltså upp till varje lärare att avgöra när frånvaron är för hög. När väl mentorn 
fått lappen från läraren om för hög frånvaro är det mentorns uppgift att först ta 
kontakt med den berörda eleven och diskutera orsaken till frånvaron. Finns det giltiga 
skäl till den höga frånvaron eller om det är ett tillfälligt problem stannar det där, men 
om den höga frånvaron fortsätter måste mentorn gå vidare med problemet. Mentorn 
för informationen vidare till föräldrarna, skolhälsan, SYV-konsulenten14 samt rektorn. 
 
Mentorn har också skyldighet att redovisa frånvaron till den administrativa 
assistenten. Assistenten har hand om rapporteringen till CSN som betalar ut 
studiebidrag till varje elev. All information angående eleverna registrerar assistenten i 
ett administrativt system som heter Pro Capita. Därifrån hämtar han/hon alla 
klasslistor samt gör alla uppdateringar när nya elever kommer till eller om någon 
flyttat/slutat. CSN skickar en lista med studiestödsberättigade elever som assistenten 
ska godkänna. Assistenten jämför listan med den information som mentorn lämnat 
ifrån sig om eventuell frånvaro. Har en elev för hög frånvaro kan studiebidraget dras 
in. 
 
Innan beslut tas sammankallar mentorn till en elevvårdskonferens där mentorn, 
föräldrarna, kuratorn och rektorn deltar. På elevvårdskonferensen diskuteras eleven 
och om han/hon är i riskzonen för ett eventuellt indrag av studiestöd. Det är sedan 
rektorn som tar det definitiva beslutet. Beslutet kan ha stor betydelse för hela familjen 
eftersom det kan påverka familjens bostadsbidrag. 

 
Figur 2: Flödesschema som beskriver sambanden mellan de berörda parterna i frånvarorapporteringen 

4.1 Scenario – Att rapportera och registrera frånvaro i dagsläget 
 

14 Studie- och yrkesvägskonsulenten. 
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Scenariot bygger på det underlag som vi fått fram med hjälp av intervjuer av lärarna i 
den s.k. testgruppen. Lasse är en fiktiv lärare, detta scenariot bygger på insamlade 
uppgifter. Scenario är en designmetod och den kommer att behandlas senare i 
rapporten. 
 
Lasse är 37 år och har arbetat som lärare i elva år. Lasse undervisar i språk, engelska 
och svenska. Han undervisar helklass men också grupper som är sammansatta efter 
individuella val. Eleverna i dessa grupper kommer alltså från olika klasser. Eleverna 
kan via SMS eller genom att ringa, meddela sin frånvaro. 
 
Lasse registrerar frånvaron genom att pricka av de elever som inte är på lektionen i en 
journal som han skapat själv. Journalen består av listor över de elever som ingår i 
varje ämne samt från vilken klass de kommer ifrån, om det nu inte är en hel klass. 
Listorna får han från skolassistenten, som också sköter uppdateringar, det vill säga om 
det kommer till en elev eller om någon slutar. Skolassistenten arbetar med 
uppdatering av listor i ett program som heter Pro Capita. För att Lasse ska få 
uppdateringen så snabbt som möjligt skriver skolassistenten en lapp med eventuella 
ändringar innan han får den formella ändringen skickad till sig. 
 
Lasse ser över närvaro/frånvaro det första han gör när lektionen startar. Listan han 
antecknar på är uppdelad i ett rutnät. För varje elev kan han fylla i om han/hon är 
frånvarande, är det giltig frånvaro, exempelvis tandläkarbesök, gör han en liten 
speciell markering. Han har också en ruta där han skriver om en elev är försenad. 
Kommer någon lite senare stämmer han av i sin journal efter lektionens slut. 
 
Med hjälp av dessa listor kan han sedan sammanställa och se över vilka elever som 
har hög frånvaro. Har någon elev hög frånvaro tar han kontakt med mentorn för den 
specifika eleven. Lasse lämnar en lapp i mentorns postfack eller om det är riktigt 
allvarligt ringer han upp mentorn. Mentorn tar sedan kontakt med eleven. Processen 
från att Lasse har sammanställt frånvaro till att mentorn fått besked om att en elev har 
hög frånvaro kan ta flera veckors tid. 
 
4.2 Erfarenheter av datoriserade system för frånvarorapportering 
 
Under våra intervjuer kom det fram uppgifter om att det tidigare funnits ett 
webbaserat frånvarosystem som hette Webschool15. Detta användes fram till för ett år 
sedan. Med hjälp av systemet kunde lärarna föra frånvaro och få ut statistik för varje 
enskild elev. Bristerna i systemet var dock så stora att enligt de lärare vi intervjuat 
slutade det användas. Några av de intervjuade lärarna säger: 
 
”...vi hade ju ett system för något år sedan som kallades för Webschool, men det var 
alltså så invecklat så det var ingen som brydde sig om att använda det, först skulle 
man logga in sin egna användare och det tog väl 40 sekunder, sen skulle man logga 
in på det här nätverket igen och det tog fem minuter till så att frånvaroföra en klass 
tog kanske 20 min och det funkar inte, det blir inte av, det togs ett beslut förra året att 
vi skulle skippa det”  
[Utdrag ur logg, 2003-02-28]   

15 Webschool används inte längre. Vi har gjort efterforskning men har tyvärr inte fått fram ytterligare 
information om det används på andra skolor i Sverige. 
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”Men här hade vi Webschool (talar om af Chapman) och det var för tungt alltså. Det 
var för mycket klickande och det tog tid. Det var inte snabbare än att skriva en lapp. 
Till slut så var det ingen som använde det, det rann ut i sanden.”  
[Utdrag ur logg, 2003-03-06] 
 
”... det var för mycket klickande och ingenting var automatiskt eller gratis utan man 
skulle klicka på allting. Man fick starta om för varje elev, en helt ny process, det var 
krångligt och tidsödande. Det var inget sunt förnuft...”  
[Utdrag ur logg, 2003-03-06] 
 
Lärarnas erfarenheter av Webschool gav oss värdefull information när det gällde att ta 
fram ett gränssnitt eftersom vi då kunde undgå de problem som lärarna upptäckt vid 
användandet av detta system.  Det som främst framgick av intervjuerna var att det tog 
för lång tid att använda, vilket medförde att ett av våra krav till 
programvaruteknikerna var att det system vi skall ta fram måste vara snabbt. Vi inser 
att det trots allt kommer att ta en stund att logga in med det nya systemet eftersom det 
kommer att krävas en uppkoppling mot en databas för att få fram relevant 
information, men för ett framtida system, måste detta tas i beaktning under 
utvecklandet.  
 
En annan aspekt som vi anser vara av vikt för ett framtida system, är att 
inloggningstiden måste ligga på en rimlig nivå för att undvika den problematik som 
Webschool drabbades av, vilket ledde till att systemet inte användes.  
 
4.3 Analys av fältstudien 
 
Det sätt vi arbetade efter resulterade i en fältstudie som gav oss flera idéer om hur den 
framtida frånvaron bör rapporteras in. Fältstudien gav oss även en indikation om vad 
lärarna anser om en datorisering av dagens frånvarorapportering, samt hur de ser på 
dagens frånvarorapporteringssystem.   
 
En fältstudie görs för att samla information på en arbetsplats kring en arbetsrutin. 
Detta kan göras på olika sätt, exempelvis genom observation, intervju, 
enkätundersökningar eller en kombination av dem. Som vi tidigare har beskrivit, 
genomförde vi vår fältstudie med hjälp av intervjuer. 
 
Gemensamt för de lärare vi har intervjuat, är att de tycker att dagens system är 
bristfälligt eftersom informationen som skickas mellan lärarna tar alldeles för lång tid, 
vilket i en del fall leder till att lärarna inte vill lägga ner den tid som krävs för att 
frånvarorapporteringen skall fungera.  
 
Frånvarorapportering är en del i lärarnas arbete, men ska samtidigt inte ta upp så stor 
del av deras arbetstid som krävs av dem idag. Med anledning av den tid som krävs för 
att sköta detta arbete idag, händer det att denna arbetsuppgift missköts. För att lärarna 
skall ha motivation att sköta det, krävs att systemet är enkelt och att de kan få en 
snabb uppdatering när frånvaron ökar för en elev.  
Vid frågan på hur lärarna tycker att systemet fungerar idag, svarade några av dem: 
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” Inte (skratt), för jag som mentor kan inte överblicka över hur eleven har det i andra 
ämnen, utan om jag ser att det är problem i mitt ämne eller hör någon annan lärare 
prata om problem, får jag lägga ut lappar, eftersom alla lärare inte läser sina mejl. 
 ... Jag tror att de flesta för en väldigt noggrann frånvaro, sån som jag gör, men sen 
är det så mycket problem med att föra det vidare, så det fastnar nog väldigt ofta i den 
egna journalen tror jag. Man själv har koll, men mentorn får inget ”överlagläge”.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-07] 
 
”Det saknas ett bra frånvarorapporteringssystem, det finns inget idag, så det måste 
lösas på något sätt. Jag vet att andra tycker att det måste vara enkelt…det är ju så att 
det är tiden det handlar om…” 
[Utdrag ur logg, 2003-02-28] 
 
En av lärarna fortsätter med tidsaspekten: 
 
”Ja, det tar mycket tid, eftersom det inte är ett fungerande system, prioriterar man 
bort det, för man har inte tid att lägga den tid på det som behövs, så man gör det när 
det är kris.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-07] 
 
När vi förklarat det nya systemet blev också deras reaktioner ganska positiva även om 
en del av de inblandade parterna i testgruppen var lite frågande angående deras roll i 
det framtida systemet. Det handlade mer om ett missförstånd än att de inblandades 
arbetsuppgifter skulle förändras, men efter ett klargörande från projektledaren 
ordnades situationen upp.  
 
Trots en del frågetecken angående projektplanen fick vi en positiv respons från 
lärarna. Här är några av deras reaktioner: 
 
”Det ska ju vara intressant att se hur ni skulle kunna göra det sämre (ironi). Jag är 
väldigt nyfiken och tror att det kan bli bra. Både skola och lärare vinner på det 
eftersom man kan se den ”lilla” tendensen.” Läraren fortsätter: 
”Jag tror det kommer att underlätta, och man kommer inte att ha dåligt samvete för 
att man inte har skickat in de här lapparna.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-07] 
 
”Det skulle vara jättebra om det är enkelt och att det fungerar. Att det inte blir en 
massa irritationer och inte en massa klickande, klicka, klicka i all oändlighet, då 
använder man inte det. Det måste finnas sunt förnuft.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-06] 
 
Lärarna har under intervjuerna tydligt påtalat bristerna med det nuvarande systemet.  
En av bristerna med dagens system för frånvarorapportering är att det är väldigt 
tidskrävande när det gäller uppföljning och generering av statistik. Detta långsamma 
arbetssätt kräver att lärarna utför uppgifter som ligger utanför ramen för deras 
egentliga arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till att lärarna tvingas omprioritera i 
hanteringen av frånvarorapportering för att hinna med sina övriga uppgifter.  
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Enligt de beräkningar som framtagits av de ekonomistudenter16 som medverkade i 
projektet finns det mycket tid att tjäna gällande frånvarorapporteringen i dagens 
system. En av lärarna belyser detta problem i intervjuerna: 
 
”När man sätter sig tar det nog ett par timmar. Jag ska ju gå igenom alla grupperna 
man har. Men då klumpar jag ihop alltså några veckor. Men om man skulle behöva 
sitta med det varje vecka, det skulle vara för tungt tror jag. Oftast är det så mycket 
annat som är ”viktigt” inom citationstecken.” 
[Utdrag ur logg 2003-03-06] 
 
Ett problem som uppstår, utöver tidsaspekten, är svårigheten med att få tag i berörd 
personal för att lämna information angående eleverna, och detta leder till att 
uppdateringen av denna information blir komplicerad.  Med tanke på att af Chapman 
är en av tre skolor som delar på undervisningen, arbetar lärarna med elevgrupper från 
alla skolorna. För att lämna information om eleverna till de berörda mentorerna, måste 
lärarna kontakta dessa och detta kan ske genom att skriva lappar eller via 
telefonsamtal.  
 
”... Man har ju flera klasser som samlas i block som ligger parallella ... Det betyder 
att man har elever från kanske i snitt fem olika klasser och då skriver man en lapp till 
mentorn för varje klass så det tar ju tid. Och så ska man gå ner en trappa och hitta 
postfacket. Detta tar längre tid än vad det låter. Det tar sina timmar. Sedan får man 
ju i vissa fall ringa och hålla telefonkontakt med mentorn. Men det är någonting man 
försöker att skjuta till morgondagen att sätta sig med det här. 
Det är ett väldigt skrivande på lappar och det tycker ingen om. En del skriver inga 
lappar alls. Utan i stället när man märker att någon är påfallande mycket borta, det 
märks ju i en grupp om någon är borta mycket, då blir det någon kontakt, men inte 
den där löpande...” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-06] 
 
Under intervjuerna har det även framkommit att det finns skillnader i hur lärarna 
rapporterar frånvaron till mentorerna. En del väljer att rapportera listor som beskriver 
närvaron, medan andra rapporterar listor för frånvaro.  
 
”Det har man ju hört när det gäller lapparna, som ibland är små och svåra att tyda, 
skriv så att vi förstår (säger mentorerna). En del skriver närvaron och en del skriver 
frånvaron och då vet inte mentorn vilket, det blir en tolkningsfråga ibland. Sen ska 
mentorn skriva av detta så det är säkert struligt för mentorn också att göra sin 
statistik.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-06] 
 
Det är först när lärarna samlas till mitterminskonferens som elevernas situation 
belyses genom att alla lärarna för de berörda klasserna samlas för att utbyta 
information, bland annat information angående elevernas frånvaro. Detta sker endast 
en gång per termin och det är först då som en gemensam kontroll av elevernas 
frånvaro sker. 
 

16 Runesson, Simunovic, 2003.  
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”Vi har något som kallas för mitterminskonferenser, det är en gång per termin i 
mitten av terminen och där samlas alla lärarna som har den klassen, och då går man 
igenom elev för elev och då får man koll på hur mycket frånvaro de har. Men det är 
en gång per termin. Tanken är att detta egentligen ska fungera bättre än det gör nu.” 
[Utdrag ur logg, 2003-02-28] 
 
Lärarna anser att det är för sent att få information om frånvaro efter en halv termin, de 
tycker att det bör ske en ständig uppdatering för lärare och mentorer fortlöpande 
under terminens gång. Med det datoriserade systemet skulle denna problematik 
undvikas eftersom det sker en uppdatering varje gång lärarna rapporterar in frånvaron.   
 
De fördelar vi kan se med dagens system, jämfört med ett datoriserat, är att det inte 
kräver något underhåll för att fungera. Systemet som används idag är dessutom mer 
pålitligt än vad det datoriserade systemet kan komma att bli. Med tanke på att det 
framtida systemet innefattar flera olika tekniska delar som samverkar till ett 
fungerande system, är risken för att ett problem skall uppstå större. Då tänker vi i 
första hand på databasen som kommer att vara systemets kärna. Utöver databasen, har 
vi handdatorn som genom ett så simpelt problem som att lärarna glömmer att ladda 
upp batteriet, inte kommer att fungera eller att handdatorns touchscreen-funktion 
slutar att fungera. Ett av de större problem med den utformning av 
frånvarorapporteringssystem som kunden har valt är att i de fall då driftstörningar 
uppstår, till exempel problem med överföring av data genom GPRS, så fungerar inte 
systemet och eftersom inget backup-system kommer att införas i denna version 
tvingas lärarna att gå tillbaka till det sätt man för frånvarorapportering idag. 
 
Vi anser trots detta att de fördelar som det framtida systemet kommer att medföra, 
väger upp dessa nackdelar. Den mest framstående fördelen med det nya systemet är 
att den tid som den enskilde läraren lägger på frånvarorapporteringen minskar vilket 
vi också belyser i rapporten. Andra fördelar är av en mer fysisk natur, då handdatorn 
är enkel att bära med sig och kan ersätta dagens pärmar och journaler. 
 
Efter att ha gått igenom det material som fältstudien resulterade i har vi tagit fram en 
del riktlinjer för hur prototypen ska se ut och fungera. 
 
 Bättre uppföljning av frånvaron 
 Det får inte ta lång tid att utföra frånvaron 
 Konstruera ett frånvarosystem som fungerar 
 Systemet ska vara enkelt 
 Ska gå att följa upp en enskild elev (statistik) 
 Anpassat efter både lärare och mentor 
 

Med dessa utgångspunkter gick vi in i nästa fas, designen av gränssnittet. 
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5 Frånvarorapportering: 
Design av det framtida systemet 

 
Ett av de viktigaste målen att uppnå när vi designar ett nytt system, är att det är 
användbart, uppnås inte detta så kommer det i slutändan att leda till att systemet inte 
kommer att användas i den utsträckning som det var tänkt från början. För att uppnå 
detta mål måste vi undersöka det som kom fram under fältstudien för att på så sätt ta 
tillvara på de krav och idéer som användarna har beträffande det nya systemet. Efter 
detta bör dessa idéer och krav utvecklas och diskuteras för att se om de är 
anpassningsbara till den plattform som systemet ska köras på.  Preece, Roger, Sharp 
(2002) säger:  
 
“In particular, it is about creating user experiences that enhance and extend the way 
people work, communicate and interact.”  
(Preece, Roger, Sharp, 2002, sid.5) 
 
Vi samstämmer i deras tankar om hur en designat system ska fungera, systemet ska 
förbättra och förändra dagens arbete till något bättre, genom att användarna känner att 
systemet fyller det behov som de har, samt att det inte bidrar till merarbete för dem.  
 
En metod för att få användarna att känna sig hemma i den miljö som programmet 
erbjuder, är att använda symboler och ikoner som de har erfarenheter av sedan 
tidigare (Preece, Roger, Sharp, 2002). Ett exempel på att efterlikna det 
pappersbaserade systemet är att eleverna fortfarande, i det nya systemet, kan bockas 
av i en klasslista. 
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Genom att basera det nya systemet på deras nuvarande arbetssätt hoppas vi att det ska 
bidra till att lärarna lätt kommer igång med användandet av systemet eftersom de 
redan har en inarbetad rutin kring hur frånvaron registreras idag. Vi hoppas därför att 
deras inlärningscykel blir förhållandevis kort. 
 
5.1 Konsten att designa för handdatorer 
 
I vårt fall har gränssnittet till det nya systemet utvecklats och anpassats för en 
handdator. När man ska designa för handdatorer finns det en del saker att tänka på. 
Den största begränsningen, men också utmaningen, är storleken på skärmen (Hayhoe, 
2001 och Breitbart, Balakrishnan, Ganz, 2002). Skärmen på en handdator är cirka 8 
cm (mäts diagonalt). Detta kan jämföras med en 17-tums skärm till en vanlig dator 
som har storleken 42,5 cm. Detta innebär att ytan som är användbar är väsentligt 
mindre, vilket i sin tur medför att designen måste anpassas till detta. Detta får 
konsekvenser på hur systemet skall se ut och vara uppbyggt eftersom varje grafiskt 
element i gränssnittet måste anpassas till sin omgivning. Vi kan alltså inte bara 
”minska” ner gränssnittet som anpassats till exempelvis en stationär dator med en 
större skärmstorlek till det gränssnitt som ska utvecklas till handdatorn. 
 
Andra delar som kan upplevas som problematiska för en ovan användare är att skriva 
i den. Dels med tanke på att de tecken som kan visas på skärmen är betydligt färre än 
de som visas på en vanlig datorskärm, dels kan inmatningen av dessa tecken vara 
komplicerade för en ovan användare eftersom det sker med den tillhörande ”pennan”. 
Vid designen av prototypen bör man därför minimera de funktioner som innebär att 
användaren måste skriva.  
 
Den stora fördelen med handdatorer är den fysiska storleken, den är enkel att bära 
med sig och tar ingen större plats, den får plats i en ficka. Andra fördelar med 
handdatorerna är de inbyggda funktioner som finns tillgängliga, kalender, journal, 
ordbehandling, inbyggd telefon, etc. Dessa funktioner bör medföra att handdatorn 
används till andra saker än endast till att rapportera in frånvaron med. Den inbyggda 
telefonen tror vi kan underlätta lärarnas arbete eftersom de inte är bundna till sina 
kontor för att kunna ta emot samtal från elever och föräldrar. I förlängningen tror vi 
att den kan ersätta den traditionella kalendern och pärmen som lärarna i regel 
använder idag, något som en av lärarna även påpekade.  
 
”Nu så slipper jag kanske bära med mig pärmen överallt också.” 
 [Utdrag ur logg, 2003-04-30] 
 
5.2 Lärarnas önskemål  
 
Lärarna har framfört en del önskemål när det gäller systemets funktioner, de har vid 
flertalet tillfällen påtalat vikten av att systemet ska vara lättanvänt. De har också 
framfört hur de vill att de olika momenten ska se ut. Utöver detta vill en del 
användare inte utsätta sig för den strålning som en mobiltelefon medför: 
 
” Intervjuare: Hur känns det att behöva använda en handdator, du undrade om det 
där med strålning från telefonen? 
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Lärare: mm, det föll en sten från mitt hjärta att få veta att det fanns en handdator som 
man kan ta bort telefondelen på. 
 
Intervjuare: (visar Qtek) En sån är det, i denna sitter ju telefonen i. 
 
Lärare: Det vill jag ha med, att man ska kunna ta bort det om man vill.” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-07] 
 
Detta önskemål är svårt att tillgodose eftersom den plattform vi arbetar efter redan är 
bestämd av kunden och innebär att uppkoppling till Internet via en mobiltelefon krävs 
för att frånvaron skall kunna registreras. Vi befarar att detta kan leda till att några 
lärare inte kommer att använda systemet med anledning av den strålning som det 
utvecklade systemet medför. 
 
Det vi ser som centralt ur användarsynpunkt är att systemet ska förse användaren med 
information om vad som händer när en funktion genomförs, till exempel bör 
användaren få information när han skickar iväg frånvarorapporten. Den information 
kan till exempel bestå av en text som säger ”rapportering utförd”, på så sätt får 
användaren information att registrering av frånvaron har utförts. 
 
”Systems should be designed to provide adequate feedback to the users to insure they 
know what to do next in their tasks”   
(Preece, Roger, Sharp, 2002, sid.20) 
 
Målet med feedback är att minska risken för missförstånd mellan systemet och 
användaren. Vad får då användaren ut av en funktion av denna typ? Användaren får 
feedback och på grund av detta blir han/hon medveten om att han/hon har utfört till 
exempel frånvaroregistreringen. Vad händer då om feedback saknas? Användaren får 
då ingen bekräftelse och antar att han/hon skickat iväg frånvaron när kanske inte så är 
fallet, det kan medföra att frånvaron inte rapporteras in. Preece, Roger, Sharp skriver:  
 
”A key question for interaction design is; how do you optimize the users interaction 
with the system, environment or product, so that they match the users’ activities that 
are being supported and extended?”  
(Preece, Roger, Sharp, 2002, sid.5) 
 
Vi anser att en bra feedback kan bidra till att lösa detta problem eftersom användaren 
hela tiden får information när han använder de funktioner som programmet har och 
på detta sätt stöds de aktiviteter som användaren utför. 
 
5.3 Designmetoder 
 
5.3.1 Mock-up 
 
Baserat på den information som framkommit under våra intervjuer och efterföljande 
transkribering skapade vi en första mock-up av det tänkta systemet. Mock-upen kan 
användas för att visualisera designen på ett tidigt stadium. En mock-ups komplexitet 
kan variera. Det kan vara allt ifrån en enkel pappersskiss eller pappersmodell, till en 
mer avancerad som skapats i ett datorprogram (Ehn, Kyng, 1991). Den första mock-
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up vi skapade, gjordes med papper och penna, vilket är en väldigt snabb metod för att 
få fram en mock-up.  
 
Fördelarna med en mock-up av detta slag är att den är lätt att framställa, den är också 
väldigt lätt att förändra. Detta gör att en mock-up som är framställd med papper och 
penna går att anpassa och vidareutveckla i stor utsträckning i samarbete med 
användaren, på så sätt kan den slutgiltiga mock-upen bli bättre. Genom att mock-upen 
hela tiden förändras anpassas den så att den till sist stödjer de krav som användaren 
har. Bødker, Greenbaum, Kyng (1991) säger att: 
 
“Based on this knowledge about the use of the mock-up (the sequences of operations, 
etc.) the design team may continue analyzing the set of operations, revising it to fit the 
use situation”  
(Bødker, Greenbaum, Kyng, 1991, sid.142) 
 
Nackdelen med den snabba framställningen av mock-upen, ökar riskerna för att den 
inte skall ge den djupgående beskrivning som var tänkt från början.  
 
Vår första mock-up låg till grund till den mock-upsession vi hade med en av lärarna.  
 

 
Bild 2: Klasslistan i vår första mock-up  

 
Utifrån den första mock-upen och med den information som framkommit under 
mock-upsessionen17 skapade vi ytterligare en mock-up, denna gång en mer 
beskrivande mock-up som visade de funktioner som vi ansåg skulle vara de mest 
centrala för ett användaranpassat system. Med beskrivande menar vi att denna version 
skulle ge en bättre bild av hur vi hade tänkt att det framtida systemet skulle se ut 

17 Mock-upsession är ett möte mellan designer och användare där designern visar upp ett förslag på ett 
system, samt ger användaren möjligheten att kommentera.  
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medan den tidigare versionens syfte var att fungera som en första skiss av systemets 
mest användbara funktioner. Denna mock-up var datorbaserad och gjordes i ett 
bildredigeringsprogram. En fördel vi ser med en datorbaserad mock-up är att den 
efterliknar det verkliga systemet, vilket är bra eftersom användarna kan få en mer 
konkret bild av hur systemet kommer att se ut.    
 
 

 
 

Bild 3: Vår datorbaserade mock-up 
 

Genom att ha byggt vår nya mock-up utifrån den gamla, har vi hela tiden förfinat de 
inställningar och funktioner som finns med i slutversionen. 
 
Vi anser att mock-upen är ett av de viktigaste stegen i designen eftersom den första 
konkreta bilden av systemet skapas under detta steg. Genom mock-upen kan vi skapa 
en gemensam bild av systemet. Mock-upen blir en samlingspunkt utifrån vilken vi 
kan diskutera problemen och eventuellt framställa en bättre lösning. Vi anser att en 
tidig användning av mock-up i designen bidrar till att skapa ett bättre och mer 
genomarbetat resultat.  
 
Vi utförde våra mock-upsessioner på af Chapman med hänsyn till att testpersonerna 
skulle känna sig säker i sin omgivning. Testpersonerna var två av lärarna på skolan.  
 
Syftet med dessa möten var att överbygga klyftan mellan designers och användare 
(Ehn, Kyng, 1991), det gav också användaren en möjlighet att ge sina åsikter på de 
förslag som lagts fram. Användaren fick även möjligheten att bidra med nya idéer och 
förslag på hur systemet skulle kunna se ut. 
 
Inför mötet hade vi skapat några olika mock-uper vars syfte var att visa hur det tänkta 
systemet och dess funktioner kan komma att fungera. Testpersonen fick sedan 
möjlighet att kommentera och ifrågasätta vårt designförslag. Anledningen till att vi 
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hade konstruerat förslag på systemet, var att vi i tidigare högskoleprojekt18 har 
uppmärksammat att användare har svårt att tänka sig in i svårigheterna med systemet 
om de inte har en bild av hur det rent grafiskt skulle kunna se ut.   
 
Den mock-upsession vi genomförde gav oss en del idéer utöver det vi redan hade 
kommit fram till. Vi hade helst sett att användaren hade ritat upp sin bild av systemet, 
men med anledning av det pressade tidsläget inför överlämnandet av GUI-
specifikationen fick vi ingen möjlighet att göra uppföljningar på mock-upsessionen.  
 
5.3.2 Användningsfall 
 
Vi har valt den definition som Larman (2002) har på ett användningsfall. Ett 
användningsfall skapas för att visa hur samspelet mellan användare och system 
fungerar. Genom att användningsfallet tydligt beskriver det som användaren kan göra 
samt hur systemet svarar på dessa anrop skapas en bild av hur en funktion fungerar 
innan implementationen inleds. Med hjälp av användningsfallen kan man således 
bestämma hur varje funktion i programmet fungerar samt att man kan kartlägga de fel 
som kan uppstå.  
 
De användningsfall vi skrev utnyttjades av programvaruteknikerna som ett stöd i 
utvecklandet av prototypen. Tillsammans med bilder på mock-upen och scenarion var 
användningsfallen en del av den GUI-specifikation vi lämnade över.  
 
Vårt första användningsfall visar hur användaren loggar in på systemet: 
 
Användningsfall inloggning 
 
High level, essentiella 
 
Use case 1 Logga in  
Actors: Användare 
Type: Primary 
Description: Användare loggar in genom att fylla i sina användaruppgifter 

därefter trycker användaren på ok 
 
 
Här beskrivs hur det tänkta användningsfallet är tänkt att fungera på väldigt hög nivå 
och man ser endast vem som utför det samt en kort beskrivning på tillvägagångssättet. 
Detta ger oss en utgångspunkt för att skapa ett mer djupgående användningsfall, något 
som kallas för ”Real use-case” som ser ut på följande sätt: 
  
Real use-case    ”Logga in” 
Preconditions: 
Användare               System 
1. Startar programmet    

2. Visar inloggningsfönster 
3. Fyller i användaruppgifter, trycker “ok”  

4. Validerar uppgifterna. 
5. Användaruppgifterna godkänns,  

18 WPDDS – Medborgarkontoret Sölvesborg designrapport, 2001. 
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visar användarens schema i displayen. 
 
Nu beskrivs användarens tillvägagångssätt djupare och man får en bättre bild av 
funktionerna och hur de är tänkta att fungera. Genom att visa de olika stegen som 
utförs kan man spåra hur interaktionen mellan användare och systemet fortlöper. Det 
sista steget i vår konstruktion av användningsfall var att hitta alternativa vägar för 
interaktionsförloppet.  
 
Alternativ use-case  ”Logga in” 
 
Preconditions: 
Användare        System 
            4. Validerar uppgifter 
            5. Uppgifter godkänns ej. 
            6. Visar felmeddelande “fel användaruppgifter”. 
 
Som exemplet ovan visar, finns det andra möjliga vägar för systemet än den väg som 
föreslås i användningsfallet. Detta är om användaren misslyckas utföra 
användningsfallet som det är tänkt, då går användningsfallet vidare i vad vi kallar en 
alternativ väg. Detta är en av de viktigaste aspekterna enligt oss eftersom det är här vi 
kommer fram till att det skulle vara bra om systemet skulle ge användaren feedback 
på det som programmet gör. Genom denna information kan sedan användaren ledas 
vidare med hjälp av support från systemet. 
 
Vi anser att användningsfallen blev en gemensam grund för kommunikation eftersom 
vi inom både MDA och programvaruteknik använder oss av dessa vid skapandet av 
ett system. Därmed underlättade användningsfallen de diskussioner vi hade. 
 
5.3.3 Scenario  
 
För att tydliggöra hur arbetet utförs idag, och hur det nya systemet är tänkt att 
fungera, skapade vi två scenarier för att visa skillnaden. Genom detta hoppas vi att de 
problem som vi har upptäckt, samt hur arbetsprocessen fungerar, ska klargöras. 
 
Dessa scenarier skapades utifrån den information om lärarnas arbetssätt som 
framkommit under intervjuerna, samt efter de tankar vi har angående hur det nya 
systemet kommer att se ut.  
 
"Ett scenario är en skriven historia som beskriver hur en viss användare använder det 
tänkta systemet för en viss uppgift" 
(Stolterman och Löwgren, 1998, sid.123)  
 
Till skillnad från användningsfallen ger scenariot en mer övergripande bild av hur 
användare och system interagerar. Fördelarna med att skapa ett scenario är att alla 
inblandade i projektet, användare och utvecklare, snabbt kan sätta sig in i den rådande 
situationen och därmed kan utvecklandet av prototypen påbörjas. 
 

Hörberg, Nilsson, Tuvesson 35 



 
Sara skolkar 

Följande stycke beskriver det nya sätt på vilket vi tror att frånvarorapporteringen 
kommer att fungera.  

 
Scenario – Att rapportera och registrera frånvaro i det nya systemet 
 
Lasse är fortfarande 37 år och har arbetat som lärare i elva år. Lasse undervisar i 
språk, engelska och svenska. Han undervisar helklass men också grupper som är 
sammansatta efter individuella val. Eleverna i dessa grupper kommer alltså från 
olika klasser. 
 
Lasse registrerar frånvaron numera med hjälp av en handdator. I det system/program 
som finns i handdatorn kan han genom en enkel inloggning få tillgång till sina 
klasslistor samt de elevgrupper som han undervisar. Genom att systemet är kopplat 
till Pro Capita får han de senast uppdaterade listorna över eleverna. Han behöver 
alltså inte vänta på eventuella ändringar. Eleverna kan via SMS eller genom att 
ringa, meddela sin frånvaro. 
 
Lasse kan välja om han vill registrera frånvaron i början eller slutet av lektionen. 
Han kan till och med vänta någon dag med registreringen om han vill. Programmet 
presenterar samma alternativ som Lasse tidigare skrivit i sin journal. Har en elev 
ogiltig/giltig frånvaro kan han fylla i det. Vill han registrera en försening finns också 
denna möjlighet. När han är färdig med registreringen på handdatorn skickas all 
information till en databas. Ur denna databas kan sedan varje lärare hämta 
information om elevers frånvaro (denna del bygger på ett statistikverktyg som är 
kopplat till systemet).  
 
Om detta jämförs med scenariot om dagens system19 skulle processen med 
sammanställning av frånvaro från en lärare till att mentorn får besked om att en elev 
har för hög frånvaro kunna minskas avsevärt. Genom det nya systemet skulle 
mentorn direkt kunna gå in och titta på hur eleverna ”ligger till”. 

 
5.4 Designmönster  
 
Designmönster används för att bistå med riktlinjer för hur ett grafiskt gränssnitt kan 
designas (Grand, 1999). Dessa mönster används mellan utvecklarna av systemet för 
att de skall få en gemensam syn på det gränssnitt de utvecklar. Mönstren kan också ge 
utvecklaren tips och exempel på hur gränssnittet kan implementeras. Genom att följa 
designmönstren vid utvecklandet av ett gränssnitt skapas ett system där användaren 
känner igen sig. Detta gör att användaren snabbt kan sätta sig in i det system eftersom 
det är uppbyggt på samma principer som de flesta andra gränssnitt. I ett gränssnitt kan 
flera olika mönster användas. När vi skapade vårt förslag på gränssnitt, valde vi att ta 
med några av dessa designmönster.  
 

19 Se 4.1. 
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5.4.1 Selection 
 
Designmönstret selection beskriver en typ av 
användarinteraktion där användaren väljer 
alternativen från en lista med ett begränsat 
antal alternativ vilka är förutbestämda (Grand, 
1999). 
 
Vi anser att detta mönster är bra vid skapandet 
av ett system eftersom det ger användaren 
konkreta val, vilket i de flesta fall minskar risken för att användaren skall begå 
misstag vid användandet av programmet. Ett bra exempel på användningen av detta 
designmönster är elevlistan, där endast ett val kan anges om eleven är där eller inte. 
Detsamma gäller de övriga val som läraren kan göra för varje elev  
 
5.4.2 Form 
 
Detta mönster beskriver hur information från användaren kan samlas eller skrivas in 
på ett strukturerat sätt (Grand, 1999). 
 
Vi valde att basera funktionen 
”inloggning” efter detta mönster. 
Funktionen har två textfält där 
information skall kunna skrivas in och 
ändras. Efter att informationen har 
skrivits in, trycker användaren på en 
knapp som gör att funktionen bearbetar 
den inlagda informationen. Genom att 
skapa ett ”formulär” i systemet anser vi 
att det minskar risken för att användaren 
inte skall förstå hur systemet skall 
fungera samt det minskar användarens möjligheter för att göra misstag. 
 
5.5 Designförslag 
 
Fältstudiens resultat tillsammans med de designmönster vi valde gav oss riktlinjer på 
hur vi skulle utveckla vårt förslag på ett gränssnitt. Utifrån de uppgifter som lärarna 
hade lämnat vad gällde deras tillvägagångssätt för insamlingen av frånvaron idag 
kunde vi börja bearbeta vår design av det grafiska gränssnittet. En av lärarna berättar: 
 
”Frånvaron samlar jag in i en egenhändigt gjord journal, kryssar i namn. Och en 
sida där jag fyller i närvaro inför varje lektion” 
[Utdrag ur logg, 2003-03-07] 
 
Vi ansåg det viktigt att anpassa systemet efter de krav som de framtida användarna 
hade och vi ville också, i viss mån, efterlikna det system för frånvaro som lärarna 
använder idag. 
 
Ett av de krav som framkom relativt tidigt under fältstudien var att lärarna inte ville 
att det skulle ta lång tid att logga in på systemet. Problemet var att försöka lösa detta 
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på ett lämpligt sätt med tanke på de tekniska begränsningarna vi förklarat tidigare i 
rapporten. Vi har i projektgruppen diskuterat hur man skulle kunna lösa detta, men 
eftersom vår utvecklingscykel var så pass kort, med anledning av en tidsbegränsad 
studie, så valde vi en vanlig inloggning, med det menar vi att användaren fyller i 
användarnamn samt lösenord och klickar sedan på en knapp för att komma vidare till 
nästa fas i systemet.  
 

 
 

Bild 4: Inloggning 
 
Med tanke på att det finns begränsade möjligheter med en handdator när det gäller att 
skriva tecken, anser vi att vår lösning fungerar men den kan dock innebära vissa 
svårigheter för lärarna att komma igång med användandet av programmet. Detta 
grundar vi på att skärmstorleken är så begränsad att för en ovan användare tror vi att 
vissa problem kan uppstå i samband med skrivandet av inloggningsuppgifterna. 
 
Vi hade helst sett att inloggningen i prototypen skett på ett annat sätt än genom att 
skriva in ett lösenord. Detta hade till exempel kunnat ske genom 
fingeravtrycksavkänning. Genom att använda denna fingeravtrycksinloggning skulle 
systemet bli säkrare och enklare att logga in i eftersom riskerna för felskrivning blir 
obefintliga. 
 
En viktig del som framkom under fältstudien var att användarna ville ha ett system 
som var enkelt, snabbt och säkert, för att på så sätt undvika merarbete för användarna. 
Baggerman (2000) diskuterar vikten av att skapa en enkel design som användaren kan 
ta till sig. Att skapa ett enkelt system som är lätt att använda och att lära sig låter som 
en självklarhet, men vi tror att det oftast är dessa punkter som fallerar vid en design.  
På grund av krav på ett enkelt och lättanvänt system tog vi fram ett koncept som vi 
kallade för ”tre klick”. Detta innebär att det ska ta användaren tre klick från att 
programmet startar till det att frånvaron är rapporterad, om vi bortser från 
avmarkeringen av elever. Med detta som utgångspunkt skapade vi vårt designförslag.  
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Efter att läraren loggar in i systemet, har vi tagit fram en funktion som vi kallar 
manuellt schema.  
 

 
 

Bild 5: Schema 
 
Det betyder att användaren själv markerar utvald lektion i det schema som visas i 
displayen. Nästa lektion är markerad för att på så sätt uppmärksamma läraren om när 
den börjar. Efter att läraren klickat på en lektion i schemadisplayen, hämtar 
programmet information om de elever som är inskrivna på kursen. Detta ger fördelen 
att den information som visas alltid är uppdaterad och på grund av detta så kan 
elevlistor göras om på ett relativt enkelt sätt när en elev byter klass. Denna funktion 
sköts helt av skolans administrativa personal. 
 
När läraren står i klasslistaläge, får användaren upp alla de elever som ska gå på 
kursen, denna lista visar att alla elever är automatiskt närvarande, vilket är en 
grundinställning i systemet. För varje elev som inte medverkar på lektionen kryssar 
läraren av, och väljer sedan i en rull-lista om eleven har giltig eller ogiltig frånvaro, 
därefter skickar systemet iväg information till databasen. Efter att frånvaron är 
registrerad återgår systemet till att visa schemagränssnittet. Fördelen med att göra på 
detta sätt är att läraren på ett enkelt sätt kan registrera om frånvaron om en ny elev 
anländer vid exempelvis försening. Vår grundidé för hanteringen av sen frånvaro var 
från början att endast ha med alternativet ”SEN”, med det menade vi att eleven har 
anlänt sent till lektionen. Men allt eftersom vi förde diskussioner med lärarna fick vi 
se över och utveckla vår tes.  
 
I vårt nästkommande designförslag ser funktionen annorlunda ut. Läraren väljer ”sen” 
och därefter väljer han/hon det antal minuter som eleven har kommit för sent, dessa är 
dock förutbestämda eftersom det enligt oss skulle ta för lång tid att fylla i dem 
manuellt.  Vårt förslag bygger på en rull-lista där skillnaden mellan varje rad är fem 
minuter (5, 10, 15 etc.). På så sätt underlättas arbetet för läraren och den ”tre klicks-
princip” som vi har föreslagit för alla funktioner följs fortfarande. Första klicket 
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markerar den valda elev, andra klicket markerar eleven som försenad och det sista 
klicket väljer antalet minuter. Detta låg sedan till grund för det vi sedan presenterade i 
vår GUI-specifikation. 

 
5.6 Sammanfattning 
 
Under vår designfas har vi utgått ifrån att användaren är experterna inom sitt område 
(Stolterman och Löwgren,1998). Vi har därför, så långt det varit möjligt, försökt 
anpassa gränssnittet så att det tillgodoser de krav och förväntningar som lärarna bistått 
oss med.  
 
En del av de riktlinjer vi tog fram i vårt förslag på gränssnitt gick inte att realisera, 
dels beroende på tekniska begränsningar och dels med anledning av att beställaren av 
systemet tog egna beslut om hur gränssnittet skulle se ut.  
 
För att efterlikna dagens system för frånvarorapportering ville vi presentera ett 
schema som påminner om de scheman lärarna använder sig av i dag (se bild 5). På 
grund av begränsningar med handdatorns skärmstorlek gick det inte att presentera 
hela veckoschemat på displayen vilket medförde att vi fick frångå den ursprungliga 
designen och tillsammans med lärare och programvarutekniker kompromissa fram en 
ny lösning. 
 
Vi valde att anpassa gränssnittet till det framtida systemet till att vara en 
närvarokontroll istället för en frånvarokontroll genom att alla elever i klasslistan var 
ikryssade från början (se bild 3). Med detta hoppades vi att den negativa benämningen 
av ordet frånvaro skulle försvinna, eller döljas. Men detta godtogs inte av beställaren 
som ansåg att användaren istället skulle markera de elever som var frånvarande. 
 
Farhågan om strålning från mobiltelefoner som uppkom under fältstudien har vi inte 
kunnat anpassa till designen eftersom beställaren inför projektet redan hade bestämt 
den tekniska plattformen, i detta fall en handdator med inbyggd mobiltelefon. En 
potentiell lösning på detta problem, skulle vara att ta fram en applikation till 
handdatorn istället för ett webbaserat system vilket leder till att användaren själv 
väljer om han/hon vill utnyttja mobiltelefonen för att skicka och ta emot information. 
Med en sådan applikation skulle användaren kunna ”docka” handdatorn till en 
stationär dator och därigenom skicka och ta emot informationen och på så sätt undgå 
farhågorna med strålningsrisken. Vi ser trots detta vissa problem med en sådan 
lösning. För att få en uppdaterad klasslista måste ”dockningen” ske vid ett flertal 
tillfällen under dagen, vilket medför att lärarna måste använda sig av en stationär 
dator och eftersom det endast finns ett begränsat antal datorer20 tillgängliga för lärarna 
blir inte frånvarorapporteringen särskilt effektiv.   
 

20 Enligt uppgift som framkom under fältstudien delar i snitt sju lärare på en dator. 
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6 Den färdiga systemprototypen 
 

Utifrån den GUI-specifikation som vi överlämnade, skapade programvaruteknikerna  
gränssnittet till prototypen. Under deras utvecklingsprocess fortsatte vi med våra 
fältstudier och gjorde uppföljningar för att få feedback av lärarna. Vi förmedlade 
denna feedback tillbaka till programvaruteknikerna och diskuterade eventuella 
lösningar på olika problem. På grund av en del synpunkter som framkom under vår 
uppföljning fick programvaruteknikerna omarbeta delar av gränssnittet för att möta 
dessa önskemål.  
 
Systemprototypen heter SchoolTrack och är webbaserad. I systemet ingår två separata 
delar, där den ena delen behandlar frånvarorapporteringen som är anpassat till en 
handdator. Den andra delen syftar till att visa elevernas frånvarostatistik där mentorn 
kan följa upp och kontrollera hur mycket frånvaro den enskilde eleven har, detta 
ligger sedan till grund om mentorn anser det nödvändigt att gå vidare med ärendet till 
högre instanser.  
 
Som vi tidigare beskrev fick programvaruteknikerna göra ändringar i gränssnittet på 
grund av begränsningarna med skärmens storlek. Det som i vårt förslag varit ett 
veckoschema blev i prototypen ett dagsschema med möjlighet att via länkar byta dag. 
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    Bild  6: Den färdiga prototypen    Bild 7: Förslaget från GUI-specifikationen 

  
Som bilderna 6 och 7 visar är det svårt att presentera mycket information på en sådan 
liten yta, vilket gjorde att vi tillsammans med programvaruteknikerna valde att skapa 
en länk för varje dag, vilket i sin tur gjorde att mer information kunde presenteras i 
gränssnittet. Den information som finns i rutan på bild 6 skulle alltså presenteras i den 
ruta på bild 7 som pilen pekar på vilket hade inneburit att textstorleken hade blivit 
väldigt liten. Dessutom hade inte tiden kunnat visas utan endast positionsnumret. 
Positionsnumret motsvarar en halvtimmes lektion. 
 
De önskemål vi fått av lärarna följdes i den utsträckning det gick. Inloggningen och 
klasslistan gjordes enligt vår GUI-specifikation (frånsett ikryssningen av elever i 
klasslistan). 
 

   
 Bild 8: Inloggning i den färdiga prototypen   Bild 9: Klasslistan i den färdiga prototypen 
 
Vi anser att den systemprototyp vi har varit med om att skapa uppfyller de krav och 
önskemål som lärarna delgivit vilket bekräftades under ett av våra utvärderingsmöten.  
 
 
 
 

positionsnummer 
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Den färdiga prototypen visades upp för en av lärarna och responsen var positiv. 
 
”Det verkar ju bra. Det gör att mentorn får en bild av eleverna direkt och nu får man 
ju iväg frånvaron direkt” 
[Utdrag ur logg, 2003-04-30] 
 
Rädslan för att det skulle vara svårt att använda systemet även för en ovan användare 
av handdator visade sig ogrundad. 
 
”Roligt, det var så att jag kunde klara det (skratt)” 
[Utdrag ur logg, 2003-04-30] 
 
Prototypen är dock inte helt till vår belåtenhet när det gäller språket. 
Programvaruteknikerna har valt att blanda den svenska texten som presenteras i 
gränssnittet med en del engelska termer. Prototypens namn (SchoolTrack) samt vissa 
sidor som exempelvis inloggningen är på engelska (login). Men detta är fel som kan 
justeras på ett enkelt sätt. 
 
Den färdiga prototypen är redo för testning och utvärdering. Utvecklingen av 
projektet har gjort att dessa moment inte har kunnat genomföras under utsatt 
projekttid. En uppföljning på den färdiga prototypen kommer förmodligen att ske 
under hösten 2003. 
 
6.1 Framtida utveckling av systemet 
 
Under våra intervjuer har det framkommit att lärarna vill ha en del andra funktioner 
inbyggda i systemet som inte är planerade för denna version, men i en framtida 
version skulle dessa funktioner kunna vara intressanta ur lärarsynpunkt.  
 
”Jag skulle också vilja ha in att man ska kunna föra in vanliga betygsgrejer, det 
kommer ju alltid någon elev som frågar hur de ligger till.”  
[Utdrag ur logg, 2003-03-07]   
 
Denna lärare påtalade bland annat att det skulle vara intressant att föra in information 
om betygen i samma system. I och med detta hoppades han/hon att undvika en del 
frågor angående elevernas betyg, eftersom läraren menade att denna information även 
kunde finnas tillgänglig i systemet. Detta skulle i sin tur också kunna leda till att 
minska lärarens dubbelarbete med tanke på att denna information också finns i 
lärarens privata journal som även innehåller annan relevant information om eleverna. 
 
Som påbyggnad till den prototyp som skapats skulle en SMS-funktion kopplas. Med 
denna funktion skulle eleverna ha möjligheten att själva rapportera in sin frånvaro 
direkt till systemet. Detta innebär att när eleven har registrerats för frånvaro kommer 
hans/hennes namn markeras i klasslistan som frånvarande och kommer att vara låst 
för redigering. Lärarna kommer att se denna markering vid varje lektionstillfälle som 
eleven deltar i.  
 
Denna funktion uteblev under detta projekt, men systemet har stöd för en sådan 
lösning om beställaren väljer att använda det i det framtida systemet. Vi anser att 
denna SMS-funktion redan i detta stadie borde ha varit med eftersom det även ger 
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eleverna en möjlighet att interagera med frånvarorapporteringssystemet. Något som 
också underlättar för lärarna eftersom de besparas uppgiften att föra in frånvaron 
manuellt. När uppföljningen görs på den färdiga systemprototypen under hösten 2003 
borde denna funktion varit med för att ge eleverna en mer bidragande del i 
frånvarorapporteringsfasen. Som prototypen är utformad nu är elevernas deltagande 
som testpersoner begränsad. Detta gäller även den statistiska delen av SchoolTrack.  
Eleverna har i nuläget inte tillgång till statistikdelen, men i det framtida systemet ser 
vi möjligheten att eleven får inloggningsuppgifter för att få tillgång till den 
webbaserade delen av SchoolTrack och därigenom kunna följa upp sin egen 
frånvarostatistik, vilket enligt oss borde vara en förutsättning i ett sådant system.   
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7   Slutdiskussion 
 

Under kandidatarbetet har vi fått en djupare förståelse för designerns svårigheter. Att 
utveckla och designa under tidspress och med olika förväntningar från de inblandade i 
projektet har fått oss att inse att problematiken inte bara ligger i att ta fram ett 
designförslag utan det handlar också mycket om det samspel och samarbete som 
skapas i ett sådant här projekt. Något som också Stolterman och Löwgren betonar 
(1998): 
 
”Varje design innehåller en mängd situationer där man som designer tvingas att vara 
kreativ, att tänka i nya banor, att se människor, saker och situationer på nytt sätt, att 
kunna hantera paradoxer, dilemman och konflikter. Dessutom krävs att man kan 
samarbeta, att man kan förstå andras synpunkter, att man kan presentera och 
redogöra för sina egna idéer, visioner och förslag, att man kan argumentera för svåra 
beslut som kan medföra stora förändringar i andra människors liv och arbeten” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, sid.7) 
 
Många av de aspekter de tar upp har vi också mött i det gemensamma projektet. Vi 
har arbetat med samma förutsättningar, det vill säga målet är att en prototyp skall tas 
fram, men för att nå fram till det slutliga och gemensamma resultatet har vägen varit 
kantad av idéer, synpunkter, visioner och förslag från alla projektmedlemmar, som vi 
fått ta hänsyn till. Detta ska sedan anpassas till kundens mål och förväntningar, vilket 
gör uppgiftens komplexitet större. För vår del var det första gången vi samarbetade 
med andra högskoleprogram. Trots utbildningarnas olikheter och fokus har vi 
gemensamt uppnått resultatet att skapa en fungerande prototyp. 
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Framställandet av denna prototyp har krävt att vårt sätt att arbeta har fått anpassats 
efter de gemensamma riktlinjerna som sattes upp i samband med projektstarten. 
Eftersom tiden att utveckla vårt förslag på gränssnittet blev kort var vi tvungna att 
använda oss av nya metoder. Vår studie byggde på, som vi tidigare tagit upp i 
rapporten, en quick and dirty-etnografi. Resultatet från den studien har varit tillräcklig 
för att framställa en, som vi tror, för lärarna tillfredsställande prototyp. Vi anser dock 
att en längre etnografisk studie, utan den quick and dirty-metod vi tvingades använda, 
skulle ha gett oss ett resultat som förmodligen varit annorlunda och mer 
genomarbetat. För att uppnå ett bättre resultat skulle vår studie ha börjat på ett tidigare 
stadium. Detta hade gett oss möjligheten att vi vid den tid då de övriga inblandade 
påbörjade sitt arbete i projektet haft många av de svar som nu framkom i den korta 
studien. Detta hade i sin tur gjort att vi hade kunnat göra vår GUI-specifikation mer 
utförlig och genomarbetad. Med ett sådant här upplägg hade vi fått möjligheten att 
intervjua och observera fler lärare och deras arbete med frånvarorapporteringen, vilket 
hade gett oss en ännu mer nyanserad bild på problematiken kring 
frånvarorapporteringen. Användarna, lärarna i det här fallet, är trots allt experter på 
sitt eget arbete (Stolterman och Löwgren, 1998). 
 
Vår roll i projektet som vi anser vara ett vanligt förfarande i MDA-arbete har till stor 
del fungerat. En del moment, vilka bör vara en del av utforskningen av 
användardomänen såsom testning av färdig systemprototyp och observationer, har 
alltså inte kunnat genomföras under den begränsade projekttiden. Vi anser att testning 
och utvärdering av prototypen bör vara en självklar del i framställandet av ett system i 
den här omfattningen. Med en längre förstudie hade kanske detta kunnat lösas och då 
hade vi även gett programvaruteknikerna möjlighet att starta sin arbetsprocess 
tidigare. Prototypen hade presenterats tidigare i projektet och påföljande testning och 
utvärdering som nu uteblev hade kunnat genomföras.  
 
Inför projektet hade kunden satt upp vissa mål, vilka vi har försökt arbeta mot. Flera 
av dem har uppfyllts, men vissa har fått skjutas på tiden. Testning i verklig miljö är ett 
exempel. En del förväntade resultat har inte lösts med denna prototyp, men eftersom 
detta är ett pilotprojekt, finns det möjligheter att uppnå dessa resultat i en framtida 
utveckling av detta system. 
 
Stora delar av vårt arbete med fältstudien har genomsyrats av lärarnas tidigare 
erfarenheter från det datoriserade frånvarorapporteringssystemet Webschool. Detta 
har hela tiden funnits i bakgrunden vid våra diskussioner och intervjuer och har satt 
riktlinjer på hur det nya gränssnittet i systemprototypen skulle se ut och fungera. 
Lärarna har hela tiden påtalat vikten av ett enkelt, snabbt och lättanvänt system, vilket 
satte höga krav på oss när det gällde framställningen av det grafiska gränssnittet. I och 
med de problem och brister som påtalades av lärarna angående Webschool hade vi 
bättre förutsättningar att göra ett system som inte föll i den fallgrop som det 
föregående datorbaserade systemet gjorde. Vi kunde lära oss av andras misstag och 
samtidigt få en värdefull feedback från användarna redan innan vårt system hade 
skapats. Om den prototyp vi har varit med om att skapa faller väl ut anser vi att det 
kommer att fylla det behov som lärarna på af Chapman har idag – ett fungerande 
system för frånvarorapportering. 
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Inledning 
 
Processen för kontroll och uppföljning av elevers frånvaro på gymnasieskolan i 
Karlskrona är ett problem. Skolan ska följa upp frånvaron och om det är nödvändigt 
vidta åtgärder som leder till ett tillfredsställande studieresultat för den enskilde eleven. 
I dag finns det inget system som ger en god överblick av elevers frånvarostatistik 
eftersom inrapporteringen ofta är bristfällig och/eller sen. 
 
Tanken med detta projekt är att ta fram en prototyp som underlättar denna hantering, 
ett modernt frånvarorapporteringssystem. Vi kommer att utföra vårt arbete i 
samarbete med studenter från Programvaruteknik och Informationsekonomi. 
 
Den här specifikationen har tagits fram som ett underlag för programvaruteknikerna, 
som skall utveckla ett gränssnitt för ett frånvarorapporteringssystem. Systemet skall 
användas på en handdator. Vi presenterar en mock-up över ett tänkt gränssnitt på en 
handdator av märket Q-tek. Mock-upen är en mycket tidig prototyp och kommer att 
bearbetas under projektets gång. 
 
Att ta fram förslag på gränssnitt är en av uppgifterna för oss MDA-are i detta projekt. 
Projektet ingår som en del i vår kandidatkurs under tredje läsåret. Kunden i det här 
projektet är Karlskrona kommun och projektbeställare är Utbildningsförvaltningen. 
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Use Cases (Användningsfall) 
 
 
High level, essentiella21 
 
Use case 1 Logga in  
Actors: Användare 
Type: Primary 
Description:  Användare loggar in genom att fylla i sina användaruppgifter 

därefter trycker användaren på ok 
 
Use case 2 Logga ut 
Actors:  Användare 
Type: Secondary 
Description: Användaren väljer att avluta programmet genom att trycka på 
x:et 
 
Use case 3 Skicka frånvaro 
Actors: Användare 
Type: Pimary 
Description: Användare avmarkerar de elever som inte är närvarande och 

trycker sedan på ok.  
 
Use case 4  Uppdatera frånvaro 
Actors: Användare 
Type: Primary 
Description:  Användaren använder funktionen manuellt schema och väljer en 

specifik lektion, därefter gör användaren de nödvändiga 
uppdateringarna och klickar sedan på uppdatera  

 
Use case 5  Välja lektion 
Actors: Användare 
Type: Primary 
Description: Användare klickar på en lektion på schemat 
 
Use case 6 Uppdatera schema 
Actors:  Användare 
Type: Primary 
Description: Användare väljer funktionen uppdatera schema och klickar på ok  
 
Use case 7 Manuellt Schema 
Actors: Användare 
Type: Secondary 
Description: Användaren väljer ”Manuellt schema” i menyn.  
 

21 Enligt Craig Larmans princip från boken Applying UML and Pattern - An introduction to 
objectoriented analysis and design (second edition), Prentice Hall 2002 
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Use case 8  Automatiskt Schema  
Actors: Användare 
Type: Secondary 
Description:           Användaren väljer ”Automatiskt schema” i menyn. 
 
Use case 9 Återgå till schema 
Actors: Användare 
Type: Seconday 
Description: Användaren väljer att återgå till schemavisning genom att trycka 

på visa scheman        
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Real Use Cases – Frånvarorapporteringssystem 
 
 
Real use-case 122  ”Logga in” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Startar programmet    

2. Visar inloggningsfönster 
3. Fyller i användaruppgifter, trycker “ok”  

4. Validerar uppgifterna. 
5. Användaruppgifterna 
godkänns,    visar användarens 
schema i displayen. 

 
 
Alternativ use-case  ”Logga in” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
    4. Validerar uppgifter 
    5. Uppgifter godkänns ej. 
    6. Visar errormeddelande “fel  

användaruppgifter”. 
 
 
Real use-case 2  ”Logga ut” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Väljer att avsluta programmet  
genom att klicka på krysset i övre hörnet  

2. Visar ”Vill du avsluta?” 
3. Trycker på “ja”    

4. Stänger ner programmet. 
 
 
Alternativ use-case  ”Logga ut” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
    2. Visar ”Vill du avsluta?” 
3. Trycker på ”nej”    

22 Enligt Craig Larmans princip från boken Applying UML and Pattern - An introduction to 
objectoriented analysis and design (second edition), Prentice Hall 2002 
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4. Stänger ner 
avslutningsfönstret 

 
 
Real use-case 3  ”Skicka frånvaro” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Navigerar till klasslistan genom  
att använda sig av use-case 5 
2. Avmarkerar de elever som inte är närvarande 
och trycker på ”skicka”  

3. Noterar frånvaron och 
skickar information.   
4. Visar konfirmering till 
användaren, ”Information 
skickad” 
5. Går tillbaka till klasslistan 
  

 
 
Real use-case 4  ”Uppdatera frånvaro” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Står i klasslistan 
2. Gör ändringar och trycker på ”uppdatera” 

3. Notera uppdatering och 
skickar information.  
4. Visar konfirmering, 
”Information skickad” 
5. Återgår till schemaläge 

 
 
Real use-case 5  ”Välja lektion” 
 
Precondition: Användaren står i schemaläge 
 
Användare     System 
1. Klickar på en lektion i schemat 

2. Noterar anropet, hämtar 
klasslistan för vald lektion  
3. Öppnar klasslistan i 
displayen 

 
 
Real use-case 6  ”Uppdatera schema” 
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Preconditions: Användaren står i schemaläge 
 
Användare     System 
1. Klickar på knapp ”Uppdatera schema”  

2. Noterar anropet, skickar 
förfrågan om nytt schema 
3. Tar emot information 
angående schemat.  
4. Visar uppdaterat schema 

 
 
Real use-case 7  ”Manuellt schema” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Väljer funktionen schemainställningar  
    2. Visar schemainställningsdisplay 
3. Väljer manuell kontroll av schemat  
genom att kryssa för checkboxen för ”manuellt schema”  
och godkänner valet genom att trycka på ”bekräfta”  

3. Noterar anropet och gör de 
nödvändiga ändringarna 
4. Visar konfirmeringsruta i 
displayen 

 
 
Real use-case 8  ”Automatiskt schema” 
 
Preconditions: 
 
Användare     System 
1. Väljer funktionen schemainställningar  
    2. Visar schemainställningsdisplay 
3. Väljer automatisk kontroll av schemat  
genom att kryssa för checkboxen för ”automatiskt schema”  
och godkänner valet genom att trycka på ”bekräfta”  

3. Noterar anropet och gör de 
nödvändiga ändringarna 
4. Visar konfirmeringsruta i 
displayen 

 
 
Real use-case 9 ”Återgå till schemaläge” 
 
Preconditions: Användaren har loggat in, och står inte i schemaläge. 
 
Användare     System 
1. Klickar på ”Återgå till schemaläge”    
    2. Noterar anropet, visar schemadisplay 
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Scenario – Att rapportera och registrera frånvaro i dagsläget23 
 
Lasse är 37 år och har jobbat som lärare i elva år. Lasse undervisar i språk, engelska 
och svenska. Han undervisar både helklass men också grupper som är sammansatta 
efter individuella val. Eleverna i dessa grupper kommer alltså från olika klasser. 
 
Lasse registrerar frånvaron genom att pricka av de elever som inte är på lektionen i en 
journal som han skapat själv. Journalen består av listor över de elever som ingår i 
varje ämne samt från vilken klass de kommer ifrån, om det nu inte är en hel klass. 
Listorna får han från skolassistenten, som också sköter uppdateringar, det vill säga om 
det kommer till en elev eller om någon slutar. Skolassistenten arbetar med 
uppdatering av listor i ett program som heter Pro Capita. För att Lasse ska få 
uppdateringen så snabbt som möjligt skriver skolassistenten en lapp med eventuella 
ändringar innan han får den formella ändringen skickad till sig. 
 
Lasse ser över närvaro/frånvaro det första han gör när lektionen startar. Listan han 
antecknar på är uppdelad i ett rutnät. För varje elev kan han fylla i om han/hon är 
frånvarande, är det giltig frånvaro, exempelvis tandläkarbesök, gör han en liten 
speciell markering. Han har också en ruta där han skriver om en elev är försenad. 
Kommer någon lite senare stämmer han av i sin journal efter lektionens slut. 
 
Med hjälp av dessa listor kan han sedan sammanställa och se över vilka elever som 
har hög frånvaro. Har någon elev hög frånvaro tar han kontakt med mentorn för den 
specifika eleven. Lasse lämnar en lapp i mentorns postfack eller om det är riktigt 
allvarligt ringer han upp mentorn. Mentorn tar sedan kontakt med eleven. Processen 
från att Lasse har sammanställt frånvaro till att mentorn fått besked om att en elev har 
hög frånvaro kan ta flera veckors tid. 
 
 
Scenario – Att rapportera och registrera frånvaro med hjälp av det nya systemet 
 
Lasse är fortfarande 37 år och har jobbat som lärare i elva år. Lasse undervisar i språk, 
engelska och svenska. Han undervisar både helklass men också grupper som är 
sammansatta efter individuella val. Eleverna i dessa grupper kommer alltså från olika 
klasser. 
 
Lasse registrerar frånvaron numera med hjälp av en handdator. I det system/program 
som finns i handdatorn kan han genom en enkel inloggning få tillgång till sina 
klasslistor samt de elevgrupper som han undervisar. Genom att systemet har en 
koppling till Pro Capita-systemet får han de senast uppdaterade listorna över eleverna. 
Han behöver alltså inte vänta på eventuella ändringar. 
 
Lasse kan välja om han vill registrera frånvaron i början eller slutet av lektionen. Han 
kan till och med vänta någon dag med registreringen om han vill. Programmet 
presenterar samma alternativ som Lasse tidigare skrivit i sin journal. Har en elev 
ogiltig/giltig frånvaro kan han fylla i det. Vill han registrera en försening finns också 
denna möjlighet. När han är färdig med registreringen på handdatorn skickas all 

23 Första scenariot bygger på det underlag som vi fått fram med hjälp av intervjuer av lärarna i den s.k. 
testgruppen. Lasse är en fiktiv lärare, men bygger alltså på insamlade uppgifter. 
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information till en databas. Han får ett instant message som verifierar att 
informationen är skickad. Ur databasen kan sedan varje lärare hämta information om 
elevers frånvaro (denna del bygger på ett eventuellt statistikverktyg som är kopplat till 
systemet). Om detta jämförs med det första scenariot skulle processen med 
sammanställning av frånvaro från en lärare till att mentorn får besked om att en elev 
har för hög frånvaro kunna minskas avsevärt. Genom systemet skulle mentorn direkt 
kunna gå in och titta på hur eleverna ”ligger till”. 
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Analys av intervjuer med lärare på skolan 
 
Efter samtal och intervjuer med tre ämneslärare, varav en också är mentor, har vi fått 
fram en del synpunkter på vad som är viktigt i det tänkta 
frånvarorapporteringssystemet. Detta har vi också använt som underlag för att göra en 
första skiss på hur systemets gränssnitt skulle kunna se ut. 
 
När vi kom in på frågeställningar kring ett nytt system, jämförde alla lärare med ett 
gammalt system, som tidigare användes på skolan, som heter Webschool. Webschool 
är ett webbaserat program, för frånvarorapportering som också genererar statistik över 
frånvaro, som användes för något år sedan. Detta används inte längre av olika 
anledningar enligt de lärare som intervjuats. De flesta reaktioner som kom fram under 
intervjuerna på detta system handlade om att Webschool var: 
 

• för omständligt, det tog för lång tid att logga in - att komma in i systemet och 
börja använda det 

• för mycket klickande 
• inget sunt förnuft – Efter att en elev registrerats för frånvaro krävdes det att 

man gick igenom samma process i systemet än en gång d.v.s. du kunde inte 
skriva frånvaro för den specifika klassen på en gång utan varje elev krävde ett 
nytt ”sökande” igenom menyer med en ny inmatning av uppgifter som 
exempelvis lektion och tid 

 
Webschool är det enda som lärarna kan jämföra med idag som delvis påminner om 
det digitala system vi ska utveckla. I dagsläget skrivs frånvaron upp på papper och 
förs vidare på samma sätt eller med hjälp av verbal kommunikation. 
 
Det här är viktigt för lärarna i det nya systemet: 
 

• Enkelt – d.v.s. så få steg som möjligt för att slutföra en uppgift i systemet. 
Exempelvis vid registrering av frånvaro ska det inte behövas en massa 
klickande hit och dit och letande i olika menyer för att lösa uppgiften.  

• Överskådligt – lätt att få en uppfattning om vad som kan göras i systemet 
• Gemensamt för de lärare vi intervjuat är att de vill ha en kort inloggningstid, 

eller ingen inloggning alls. De tror att systemet inte kommer att användas om 
inloggningstiden är för lång. 

• De vill ha möjligheten att kunna fylla i vilken form av frånvaro det handlar om 
samt om eleven är försenad. Förseningar skall skrivas i minuter, rimligtvis 
från 0 – 40 (5, 10, 15, 20 etc), därefter betraktas förseningen som ogiltig 
frånvaro. 

 
Frågeställningar inför fortsatta studier 
 

• Hur skall en enkel inloggning möjliggöras? Finns det säkra 
inloggningsmetoder som är enkla för lärarna att hantera? Kan inloggningen 
kopplas till PIN-koden på telefondelen? 

• Hur hanteras registreringen när en vikarie ansvarar för en lektion. Skall 
han/hon ha en egen handdator? Skall han/hon skriva ner frånvaron och 
vidarebefordra det till lärare/mentorn som sedan får föra in informationen? 
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• Hur lång tid efter en lektion skall lärarna kunna göra ändringar i 
frånvarorapporteringen?  

• Hur skall systemet administreras i framtiden? 
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Mock-up – en första skiss över gränssnittet till handdatorn 
 
 

 
 

Inloggning 
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Inställningar 
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Schema 
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Klasslista 
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Verifiering 
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9.2 Bilaga 2 
 
Projektförslag Frånvarorapporteringssystemet (Karlskrona kommun) 
 
Inledning 
Regeringens mål med det arbete som sammanfattas i begreppet 24-
timmarsmyndigheten är att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare 
och företag. Det innebär att tillgången till service ska vara oberoende av tid och plats, 
att kontakterna med myndigheterna ska göras enklare och att kvaliteten i servicen ska 
förbättras. Informationstekniken ska användas för att underlätta för medborgarna att 
få tillgång till information, som möjliggör ett aktivt deltagande i beslutsprocesserna i 
den offentliga förvaltningen. Den ska också användas för att öka medborgarnas insyn 
och möjligheter att följa handläggningen och lämna synpunkter i enskilda ärenden. 
 
För att lyckas i arbetet med att modernisera kommunens tjänsteutbud, att införa 24-
timmarsmyndigheten, krävs att flera olika områden beaktas och bearbetas samtidigt.  
 
Det är naturligtvis medborgaren eller den som nyttjar den kommunala tjänsten som 
står i centrum och Karlskrona kommun arbetar för att erbjuda sina tjänster utifrån ett 
medborgarperspektiv. Det betyder att kommunen i möjligaste mån ska kommunicera 
med medborgaren på det sätt medborgaren väljer, vid den tidpunkt som medborgaren 
väljer.  
 
Det är också viktigt att hålla ett internt fokus i arbetet. IT stödet ska inte bara 
förbättra servicen till medborgaren utan också förbättra arbetssituationen för 
kommunens anställda. Det betyder att flera olika processer och skeenden måste 
beaktas. Nya elektroniska tjänster får inte göra verksamheten dyrare utan det måste 
gå att visa på vinster även internt i den kommunala organisationen. 
 
För att visa komplexiteten visas här på några exempel på ämnen som måste beaktas: 

• Medborgarens behov och önskemål 
• Medborgarens tillgång till IT-stöd 
• Medborgarens integritet (PUL) 
• Den anställdes tillgång till IT-stöd 
• Den anställdes IT-kompetens 
• Organisationens behov (nya tjänster måste förenkla de interna processerna) 
• Kommunens förvaltningsstruktur (medborgarens behov kan röra flera 

förvaltningar) 
• Kommunens IT-infrastruktur 

 
Sammantaget finns det en stor potential att förbättra och kvalitetssäkra den 
kommunala servicen samtidigt som stora interna vinster kan göras i form av 
förbättrad arbetsmiljö och förkortade processtider för rutingöromål, som ger de 
anställda mer tid för kvalificerade uppgifter. Mer tid att möta medborgaren. 
 
Karlskrona kommun arbetar målmedvetet för att skapa förutsättningar för att 
tillsammans med medborgarna, näringslivet och den egna personalen driva på 
utvecklingen. Kommunen söker också aktivt samarbete med näringslivet, 
myndigheter, andra kommuner och Blekinge Tekniska Högskola för att tillsammans 
utveckla nya tjänster i ett 24-timmarsperspektiv. 
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Det projekt som här beskrivs ska är ett steg på vägen att försöka identifiera 
arbetsmetoder och möjliga tjänsteutvecklingsspår som både har ett internt perspektiv 
och ett externt perspektiv. Projektet använder i grunden enkel teknik och mycket av 
arbetet görs av studenter på Blekinge Tekniska Högskola för att se om de antaganden 
som görs är riktiga och för att hitta en metodik för att utveckla nya tjänster med IT 
stöd. 

Tjänsten   
Ett problem på gymnasieskolan i Karlskrona är att processen för kontroll och 
uppföljning av elevers frånvaro inte fungerar tillräckligt bra. Skolan har ansvaret för 
att rapportera till CSN som betalar ut studiebidrag grundat på de uppgifter som 
skolan lämnar till eleverna. Skolan ska följa upp frånvaron och om det är nödvändigt 
vidta åtgärder som leder till ett tillfredställande studieresultat för den enskilde eleven.  
 
I dagsläget är det svårt att få en god överblick av elevens frånvarostatistik eftersom 
inrapporteringen ofta är bristfällig och/eller sen. Detta kan förbättras avsevärt med ett 
modernt frånvarorapporteringssystem. Ett sådant system förbättrar uppföljningen av 
den enskilde eleven och förbättrar skolpersonalens arbetssituation. Det viktigaste är 
att skolan tidigare kan upptäcka omotiverad frånvaro och vidta åtgärder.    
 
Med hjälp av IT-stöd med mobil uppkoppling finns det möjlighet att skapa ett 
stödsystem som löser de flaskhalsar som idag finns och kvalitetssäkrar verksamheten. 
I en fortsättning kan systemet användas för att utveckla elevens möjlighet till 
kommunikation med skolan.  
 
Som ett första steg i strävan att ta fram ett, av alla accepterat, system så ska 
inledningsvis en systemprototyp konstrueras. Systemprototypen ska mot 
användarperspektivet ha en så liknande funktionalitet som möjligt gentemot det idag 
tänkta färdiga konceptet. Däremot kan de rent tekniska lösningarna vara av mer 
temporär karaktär då målet är att systemprototypen ska vara klar inom ett relativt kort 
tidsperspektiv. Det främsta syftet med att konstruera en systemprototyp är att få 
möjligheten att testa systemet i skarp miljö bland lärare, elever och skolassistenter. 
På så sätt kan viktig information och synpunkter samlas in och utvärderas och ligga 
till grund för utvecklandet av ett fullskaligt system. Detta dokument syftar till att 
beskriva det förslag som tagits fram samt föreslå en lämplig arbetsform för att i ett 
första skede bygga en systemprototyp.  
Projektet ska också göra en översikt av de system som finns på marknaden. 
 
I det första skedet av utvecklandet av ett frånvarorapporteringssystem för 
gymnasieskolan i Karlskrona samarbetar Karlskrona kommun 
(Utbildningsförvaltningen) och Blekinge Tekniska Högskola med WM-data, 
Microsoft och Vodafone. 
 
Konceptbeskrivning 

Dagens system 
I Bilaga 1 finns en skiss som överskådligt beskriver hur systemet fungerar idag. 
Ämneslärarnas uppgift är att vid varje lektionstillfälle kontrollera närvaron i klassen.  
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Utbildningsförvaltningen har skyldighet att rapportera frånvaro till CSN som betalar 
ut studiestöd till eleverna. 

Nackdelar med dagens system: 
• Uppföljning av elevers frånvaro sker i värsta fall enbart en gång per halvår 

och först då kan man se om en elev har oroväckande hög frånvaro. 
• Frånvaro skrivs inte in i ProCapita (elevregistreringsprogrammet). 
• Det finns ingen naturlig koppling mellan ämneslärare och mentorer 

beträffande frånvarorapportering efter varje lektion.  
• Det finns inget bra sätt för mentorn att följa sina elevers frånvaro och 

eventuellt finna ett mönster. 
• I dagens system är skoldatanätet helt frånskilt från det administrativa nätet. 

Mentorer och ämneslärare har datorer på lärarrummen men dessa är bara 
anslutna till skoldatanätet. De kan alltså inte se t.ex. information som finns i 
ProCapita. 

• I dagens system så finns ingen koppling mellan det schemaläggningsverktyg 
som används och databasen som innehåller uppgifter om t.ex. elever.  De två 
systemen kan ej kommunicera direkt med varandra eftersom de är 
konstruerade av två olika tillverkare.  

Framtida lösning 
I Bilaga 2 finns en skiss som överskådligt beskriver systemet då förbättringar med 
hjälp av mobil teknik införts. Grundtanken med konceptet är att ämnesläraren vid 
varje lektionstillfälle använder den mobila enhet som han/hon utrustats med för att 
göra en närvarokontroll. Ämnesläraren fyller i närvaron i t.ex. genom ett 
webbformulär efter att ha kopplat upp den mobila enheten mot ett GPRS nät. 
Uppgifterna sparas i en databas och ett statistikverktyg behandlar informationen och 
presenterar frånvarostatus för elever på lämpligt sätt på en webbsida. Mentorer får nu 
enkelt bättre kontroll på sin klass och kan när som helst studera elevers frånvaro i 
samtliga eller i enstaka ämnen.  

Påbyggnadsfunktioner 
Om en SMS-plattform kopplas till databasen så kan enkla men effektiva mobila 
tjänster läggas till. Dels så kan plattformen skicka larmmeddelanden då ämneslärare 
missat en inrapportering eller larmmeddelanden till mentorer och enskilda elever om 
frånvaron är hög för eleven. SMS-plattformen kan även användas som ett verktyg för 
lärare för att skicka ut meddelanden till en klass då sista minuten ändringar har gjorts 
i schemat eller då annan tidskritisk och viktig information måste delges eleverna. För 
att använda denna funktion krävs att schemaläggningsverktyget kopplas mot 
databasen och SMS-verktyget. 
 
SMS-meddelanden kan naturligtvis också användas i andra riktningen, så att elever 
kan kommunicera med skolan med hjälp av SMS. Idag har i princip alla elever 
mobiltelefon och SMS är att snabb och förhållandevis billigt sätt att kommunicera. 
 
Ett annat koncept med många fördelar och som borde övervägas är ett framtida 
införande av hemsidor för respektive klass. Dessa skulle ytterliggare förbättra och 
effektivisera för både lärare och elever. Klassernas hemsidor kan innehållsmässigt 
administreras av klassens mentor och innehålla schema, aktuell information som rör 
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klassen, klasslista, etc. Eventuellt kan det på sidan finnas möjlighet för elever se sin 
egen frånvarostatus, detta ställer höga krav på säkerhet så att elevernas integritet 
skyddas. För att mentorer ska kunna ändra och redigera klassernas hemsidor samt 
studera elevers frånvaro krävs tillgång till det administrativa nätet. 

Förväntade resultat: 
• Automatisering av arbete som idag tar mycket tid då det måste göras 

manuellt. Detta leder till att tid frigörs för mer kvalificerade uppgifter för 
personalen.  

• Mentorerna får betydligt bättre verktyg att följa sina elever och på så sätt få 
bättre möjligheter att följa upp frånvarostatistiken. Detta leder till 
kvalitetshöjning för den enskilde eleven. 

• Lättare och snabbare att upptäcka mönster i elevers frånvaro. 
• Förbättrade förutsättningar för mentorer att kommunicera och ha en bra 

relation med sin klass. 
• Förbättrade möjligheter för elever att få snabb information om lokaländringar 

m.m. från lärare.  
Förslag till upplägg av prototypprojekt 
 
Inledning och bakgrund 
Målsättningen med prototypprojektet är att konstruera ett system som från 
användarperspektivet fungerar så likt det tänkta fullskaliga systemet som möjligt. Hur 
den underliggande tekniska lösningen utformas för prototypsystemet avgörs i mångt 
och mycket av den projektgrupp som tillsätts. Målsättningen bör dock vara att 
använda och hitta lösningar redan på projektstadiet som kan användas även då system 
implementeras i full skala på samtliga plan.  
Projektet ska också kartlägga processförändringar i verksamheten och analysera 
”affärspotentialen”, dvs om det är lönsamt att införa systemet. 
 
Förslag till projektupplägg 
Arbetet utförs av studenter på BTH i form av projektarbeten som ingår i 
projektkurser på olika program. Målsättningen för studenternas arbete är att 
presentera en fungerande prototyp av det beskrivna frånvarorapporteringssystemet. 
Prototypen ska konstrueras för att skapa en testplattform som i skarp miljö testas av 
ett urval av elever och lärare på gymnasieskolan. Vissa systemblock behöver enbart 
ha liknande funktionalitet som motsvarande block i det framtida färdiga systemet, det 
viktiga är att hela systemets funktion är så lik det tänkta färdiga systemet som 
möjligt. Prototypen används för att utvärdera systemet och hitta förbättringspunkter 
som sen kan ligga till underlag för implementering av det färdiga systemet. Det måste 
också framgå klart och tydligt för samtliga inblandade parter att detta projekt syftar 
till att just utgöra en testplattform. Om sen beslutet tas att utveckla systemet fullt ut 
krävs mer sofistikerade lösningar som uppfyller högre ställde krav. 

Projektutförare 
• Programvaruprojekt 10p, 4-5 Programvaruteknik (PT) studenter (årskurs 2). 

Gruppen arbetar med projektet under LP3 och LP4 (januari till slutet på maj). 
Arbetar med att utveckla blocken databas, web-sidor och statistikverktyg och 
eventuellt SMS-verktyg.  
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• Mobila Tjänster projekt 5p, 2-4 Magisterstudenter från 
elektroteknikprogrammet (ETS). 

• Gruppen arbetar med blocket SMS-verktyg under LP4 (mars till slutet på 
maj). Alternativt görs även denna bit av PT-studenterna i 
programvaruprojektkursen. 

• Organisationsprocesser och informationssystem projekt 10p, 
Ekonomistudenter (IE). Studenterna arbetar med de organisatoriska 
aspekterna av ett införande av den nya frånvarorapporteringsprocessen. I detta 
sammanhang tas hänsyn till de olika inblandade gruppernas erfarenheter 
(elever, föräldrar, lärare, assistenter). 

Projektbeställare 
Projektbeställare är Utbildningsförvaltningen som också utser projektledare. Det är 
mycket viktigt att studenterna som utför projektet får möjlighet att kommunicera med 
beställaren på ett strukturerat och professionellt sätt. Därför måste det finnas 
kontaktpersoner som dels formulerar själva uppgiften med målsättning och andra 
givna förutsättningar samt fungerar som stöd under själva projekttiden. Det bör 
därför finnas en huvudkontaktperson samt ett antal personer, med kunskap inom ett 
specifikt område, som är beredda att ge stöd åt studenterna. 

Testgrupp 
Då prototypen är klar så ska systemet testas på en försöksgrupp. Utgångspunkten är 
en klass och deras ämneslärare, mentor, skolassistent och rektor. Under försökstiden 
finns 10 stycken Pocket PC (går bl.a. under namnet Joey) för användning.  
Beskrivning av funktionsblock 

Pocket PC 
I projektet kommer en Pocket PC användas som den mobila enhet som lärare utrustas 
med för att rapportera närvaro. Vid varje lektionstillfälle så kopplar läraren upp sig 
och loggar in på en webbsida (förslagsvis). Då detta görs ska en elevlista automatiskt 
genereras som gäller för det aktuella lektionstillfället. Läraren fyller i närvaron och 
loggar ut och kopplar ner förbindelsen.  

Databas 
Information som behövs för att t.ex. generera en elevlista inför en lektion finns idag i 
skolans ProCapita databas. Eftersträvansvärt är att den databas som används i 
projektet är så lik den verkliga som möjligt. Eftersom det idag inte finns någon 
naturlig möjlighet att arbete direkt mot ProCapita databasen så kan en separat, 
principiellt liknande, databas skapas som innehåller den information (t.ex. vilka 
elever som läser vilka kurser/ämnen) som systemprototypen kräver. I databasen 
sparas även den information om elevers frånvaro som rapporterats in av läraren. 
Vidare så måste databasen även kopplas mot det schemaläggningsverktyg (UNTIS) 
som används. Detta är ett krav för att kunna presentera en aktuell elevlista för ett 
unikt lektionstillfälle då en lärare loggar in och ska rapportera närvaron. Många 
kurser/ämnen kan läsas av elever från flera olika klasser, dvs. elevlistan som 
presenteras för läraren innehåller elever från ett flertal klasser. Därför måste systemet 
konstrueras så att en lärare vid en lektion får upp en aktuell lista med rätt elever för 
precis den lektion som ska hållas.  
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Webbsidor 
Ett antal webbsidor kommer att behövas för olika delar av systemet. Först och främst 
den sida (om det inte finns något bättre alternativ än en webbsida) som ämneslärare 
loggar in på för att med sin Joey fylla i närvaro vid varje lektion. Vidare så behövs en 
”statistik” sida där mentorer ska kunna överblicka sina elevers frånvaro på ett 
lämpligt sätt. Mentorer och lärare måste även på ett enkelt och överskådligt sätt 
kunna skicka grupp-SMS till klassen, förslagsvis via ett webbgränssnitt.  

Statistikverktyg 
Verktyg som behandlar den närvaroinformation som ämnesläraren skickar in i 
databasen om varje student.  Verktyget ska se till att relevant statistik presenteras på 
ett överskådligt sätt samt indikera när larm-SMS ska skickas till exempelvis mentorer 
och elever.  

SMS-verktyg 
Tillhandahåller SMS funktionaliteten och ser till att SMS skickas till angiven person 
eller klass. Skickar larm- och påminnelse-SMS då statistikverktyget skickar 
indikation att det behövs. Kopplas även till lärarportal om det ska vara möjligt att 
skicka informations-SMS till exempelvis en klass.  
 
Viktiga områden som kan/bör inkluderas i prototypprojektarbetet 

Analys och utredning  
Vilka verktyg, programmeringsspråk, programvara, etc. som det färdiga systemet bör 
använda och utvecklas med. T.ex. så bör det det utredas hur 
schemaläggningsverktyget effektivast kan integreras med databasen. Kanske måste 
de verktyg som finns i dagen system bytas ut. Vidare så bör det utredas vilka 
möjligheter som finns att utveckla prototypen till ett fungerande koncept som ingår i 
den framtida helhetslösningen. Vad skulle det kosta, osv. 

Prestandaundersökningar  
Vad krävs av nätverk etc. för att kunna hantera de nya tjänsterna, 
dimensioneringsfrågor, undvikandet av flaskhalsar i systemet, begränsningar för 
GPRS förbindelsen, etc. 

Tillförlitlighet 
T.ex. om det av någon anledning inte går att rapportera in närvaron vid ett 
lektionstillfälle med den mobila enheten, hur ska då registrering göras?  

Kostnadshantering och ekonomi 
Vilken utrustning måste köpas in om prototypsystemet ska utvecklas och användas i 
full skala? Vad kommer det att kosta? Vad blir kostnaderna för att skicka SMS till 
elever och lärare? 

Säkerhet 
Eftersom systemet behandlar känslig information måste det finnas metoder som 
säkerställer att bara behörig person får ta del av informationen som rör frånvaro. 
Säkra kommunikationslösningar måste hittas på alla plan. 
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Presentation 
Titta på hur webbgränssnitt ska utformas för att lärare, mentorer, rektor, elever enkelt 
och överskådligt ska kunna ta del av information. För prototypsystemet men även 
utreda och föreslå koncept för ett fullskaligt system.  

Processanalys 
Ge en bild av arbetsflöden som de ser ut idag, hur de bör se ut enligt berörd personal 
samt hur de ser ut när verktyget implementeras. Ta reda på hur mycket tid som sparas 
som hur kvalitén höjs då diskuterade förbättringar i systemet införs. Hur emottas 
konceptet av inblandade parter och vilka förväntningar har de (lärare, mentorer, 
skolassistenter, elever, föräldrar), deras åsikter och tankar bör samlas in och 
bearbetas. Kan det nya systemet tänkas skapa organisatoriska problem? Vilka? För 
vem? 
 
Viktiga områden som bör utredas, men utanför ramen av 
prototypprojektarbetet (kompletteras) 

Marknadsöversikt 
Göra en utredning av vilka system för närvarorapportering som finns på marknaden 
idag. Hur kan de integreras med de befintliga system som används av 
gymnasieskolan idag. Inventera vilka alternativ som finns för att så småningom välja 
ett att användas i full skala, dagens lösning där system som måste kunna prata 
varandra inte gör det p.g.a. olika tillverkare kanske är ohållbar i längden. 

Portaler 
Utreda vilka möjligheter som finns att skapa en elevportal med hemsidor för 
klasserna m.m., samt en lärarportal där lärare, mentorer kan uppdatera klasseras 
hemsidor med viktig information. Lärarportalen kan kopplas mot SMSverktyget för 
att göra det möjligt för mentorer och ämneslärare att skicka grupp-SMS med viktig 
information till klassen. 

Resultat och analys 
Hur ska de resultat prototypprojektet kommer att generera hanteras? T.ex. är det 
mycket viktigt att analysera vad de olika parterna i testgruppen tycker om processen.  
Hur ska ett eventuellt utvecklande av processen utföras om resultaten från 
testgruppen faller väl ut och beslut tas på att satsa på konceptet.  
Det är även viktigt att undersöka och analysera vad föräldrar tycker om systemet. 
 
Tidsplan (OBS! Preliminärt förslag - komplettera) 
Datum Student Gymnasiet/Kommun 
030120 Projektets start 
 PT:- Utdelning av uppgift, krav och målsättning- Förstudie- Implementeringsfas
 IE: ETS:  
030324 Halvtid  
 PT:- Implementeringsfas- Prototyp färdigställd- Test- Rapport m.m.- Överlämning
 IE: ETS:- Utdelning av uppgift, krav och målsättning- Förstudie- 
Implementeringsfas- Test- Rapport- Överlämning  
030601 Projektets slut 
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Resultat från prototypprojektet (kompletteras) 
Samtliga projektgrupper ska skriva en slutrapport. Målsättningen är sen att en 
gemensam slutrapport skrivs, innehållandes slutsatser och andra viktiga delar från 
respektive rapport. 
Kostnader (kompletteras) 

För Karlskrona kommun 
Tekniska investeringar  
2 st servrar för att möjliggöra säker mobil 
uppkoppling 

140 000 

10 st mobila handdatorer      70 000 
10 st Licenser för mobil uppkoppling 2 000 
Certifikatkostnad för verifiering 5 000 
 1 st SQL serverlicenser 35 000 
Virusskydd (för servrarna) 50 000 
Konsulttid  
50 timmar 50 000 
Egen personal  
IT-tekniker  21 

dagar 
Administrativ personal 7 dagar 
Projektledning och strategiskt stöd 50 

dagar 

För BTH 
Handledning: 1 arbetsmånad  
Utvärdering och dokumentation: 1 arbetsmånad 

För andra parter 
Microsoft bidrar med programvara och licenser enligt följande 
Microsoft 2000 server 
Microsoft ISA server 
Microsoft Internet Information Server MIIS 
Vodafone bidrar med  
Inblandade personer, kontaktlista  

Karlskrona Kommun, Utbildningsförvaltningen 
Lennarth Hansson, Karlskrona kommun  
Helen Blomdahl, assistent gymnasieskolan 
Åke Strid, schemaläggare gymnasieskolan 

Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen 
Thomas Johansson, Karlskrona kommun 

Blekinge Tekniska Högskola 
Anders Dahlberg, projektanställd vid ITS 
Kennet Henningsson (IPD), kursansvarig PAB005, Programvaruprojekt 
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Marie Aurell (IEM), kursansvarig FEC013, Organisationsprocesser och 
Informations- system 
Markus Fiedler (ITS), ansvarig ETD013, Mobila tjänster 

Studenter: 
PT, IE, ETS 
 
Bilaga 1, nuläge 
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Detta görs ofta inte alls idag

STOPP ? Hur och när rapporterar mentorn till assistenten?

Assistenten gör alla
ändringar i grupper och klasser

 En lärare kan ha upp till 300 elever
 Alla lärare har tillgång till dator på lärarrummen

En elev kan ha 10 - 15 lärare

 Mentorn träffar sin klass en gång per vecka
 Har rapporteringsskyldighet
 Har inte tillgång till admin-nätet
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elever. Assistenten
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Bilaga 2, möjlig framtida lösning 
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