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Tips! Kom ihåg att använda?-knappen om du kör fast. På alla sidor i SchoolSoft finns hjälptexter för 
den aktuella sidan. 

1. Kom igång med SchoolSoft 

1.1. Inloggning 

 
Fyll i användarnamn och lösenord. Första gången du gör detta kommer du att få ändra ditt lösenord. 

Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken varav minst 1 siffra och minst 1 bokstav.  

Om du har glömt lösenordet kan du skicka efter ett nytt genom att klicka på länken under 

inloggningsrutan.  

  

Om du kan ditt användarnamn och vet vilken e-postadress som är registrerad till ditt konto fyller du i 

dessa. Då skickas ett mejl till din e-postadress med ett nytt lösenord. Detta kommer du att få byta 

första gången du loggar in. Det nya lösenordet måste innehålla minst 8 tecken varav minst 1 siffra 

och minst 1 bokstav. 
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Om du inte heller känner till ditt användarnamn klickar du på Glömt användarnamnet.  

 
Här får du fylla i din e-postadress, visa att du inte är en robot och sedan på Påminn mig! Ditt 

användarnamn skickas nu till din e-postadress.  
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2. Startsidan 
 
På startsidan listas kalenderhändelser, nyheter, planeringar och annan aktuell information, till 
exempel uppgifter och lektionsplanering. Den mesta informationen har direktlänkar, vilket innebär 
att det bara är att klicka på den för att komma direkt dit. 
 
Allt som är nytt på startsidan sedan du senast loggade in markeras med blått. 

På startsidan kan man välja om man vill se SchoolSoft från ett veckoperspektiv (vad händer den här 
veckan) eller från ett dagsperspektiv (vad händer idag eller på fredag).  
Oavsett om du tittar på veckovyn eller dagsvyn är högersidan den samma. Högersidan visar alltid 
(även om du tittar på veckor framåt i tiden) information om du har meddelanden som är nya eller 
olästa samt nyheter, enkäter och bokningar. Du ser också aktuell veckas kalenderhändelser och dina 
mentorselevers frånvaro.  
 

2.1. Veckovyn  

 
I veckovyn listas allt som är aktuellt för innevarande vecka som uppgifter, lektionsplaneringar och 
veckoplaneringar.  

2.2. Dagsvyn 

 
I dagsvyn ser du aktuell dags kalender. Här listas dagens schemapositioners, uppgifter, 
kalenderhändelser, lektionsplaneringar och tidsbokningar.  

3. Min profil 
 
Här fyller du i dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att ange e-postadress eftersom du då kan få ett 
nytt lösenord skickat till dig om du glömt det gamla. 
 
Enbart uppgifter markerade med * syns för elever och vårdnadshavare.  Glöm inte att klicka på 
Spara. 
 

 

 
Om du skriver in en länk i rutan Övrig 
kontaktinfo kommer den bli klickbar. Här kan 
du exempelvis länka till en skolrelaterad blogg 
eller hemsida. 
 
Om rutan Visa dagvy som standard markeras 
ser du dagsvyn istället för veckovyn som 
standard när du loggar in. 



 
Om skolan använder RSS kan du markera rutan RSS-flöde och Spara. Du får då en länk som du kan 
kopiera klistra in i din RSS-läsare.  En RSS-läsare kan vara exempelvis en epost-klient eller nedladdad 
app i mobiltelefonen. Det man ser i flödet är i princip samma saker som man ser på sin startsida. Man 
kan se när man fått en uppgift, nyhet, kalenderhändelse, frånvaro, meddelanden och resultat. Det 
enda man kan se i sin helhet är nyheter och kalenderhändelser. Allt annat måste man logga in i 
SchoolSoft för att ta del av. 
 
Om skolan använder export till iCalendar kan du markera rutan iCalendar flöde och Spara. Om du 
klickar på Hantera kan du välja vilken information som ska exporteras från SchoolSoft till ditt flöde. 
Hur länken sedan används beror på vilken typ av kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar 
man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra 
kalendrar räcker det med att man klickar på länken. Uppgifter som exporteras för personal är 
schemapositioner, kalenderhändelser och tidbokningar. 
 
Om skolan använder SchoolSoft app kan du markera rutan Åtkomst från App och Spara. När rutan är 
markerad kan du sedan logga in på SchoolSofts app. Appen hämtar du från App Store eller Google 
play.   
 

4. Närvaro 
Närvarorapportertingen i SchoolSoft görs på lektionsnivå. Lärare rapporterar sina lektioner och 
mentorer, elever och vårdnadshavare kan omedelbart ta del av informationen. För att komma till 
närvarorapportering, klicka på Närvaro längst upp till höger. 
 
 

 
 

4.1. Rapportera 

1. Mina lektioner 
Klicka på en lektion för att rapportera den. Grundinställningen är att alla elever är 
närvarande. Stämmer detta räcker det med att spara lektionen. Så fort man sparar en 
orapporterad lektion ändras den till status Rapporterad. För att frånvarorapportera en elev, 
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klickar man på namnet i listan. Eleven blir frånvarande hela lektionen. Var eleven sen, eller 
gick tidigare, kan man ange orsak Sen ankomst och ett antal minuter. 
 
Klicka på pilen över klass eller elev för att ändra sorteringen i listan.  
 

 
 
När man anger en frånvaroanledning måste man välja en av de fördefinierade. Ingen 
anledning betyder närvaro. Vilka anledningar som finns bestäms av administratören. 
Observera att det i detta fall inte går att ge eleverna anmäld frånvaro. Det görs i en separat 
vy, elev för elev, oftast av mentorn eller den som tar emot sjukanmälningar.  

 
Kommentaren i kommentarsrutan syns för alla elever och vårdnadshavare på lektionen.  
Kommentarer i rutan bredvid elevens namn syns enbart för den eleven och dens 
vårdnadshavare. Kommentarerna syns på elevens och vårdnadshavarens startsida.  
 
Om skolan har valt att du ska kunna lektionsrapportera för någon annan lärare hittar du en 
rullgardinslist med namn på de lärare som du kan rapportera för. Klicka på namnet på den 
lärare som du ska rapportera närvaro för så kommer du till den lärarens närvaroschema. Ditt 
namn kommer att stå som den som har rapporterat lektionen.  
 

 
 
 
Om skolan har valt att använda neutral frånvaro kan du här välja att kryssa i Ta bort bredvid 
en elevs namn när du lektionsrapporterar.  Detta innebär att eleven varken får närvaro eller 
frånvaro. Istället tas lektionen bort från elevens närvaro. Funktionen kan användas om 
exempelvis några elever är på APU, Prao, elevråd etc. Det här är tillfällen då eleven vare sig 
ska ha närvaro eller frånvaro på lektionen. 
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Om en elev har tillkommit i gruppen efter det att lektionen rapporterades sorteras eleven för sig. För 
att ge eleven närvaro/frånvaro på lektionen; kryssa i rutan Rapportera, rapportera en orsak (eller - 
för närvarande) och klicka Spara. 

 

 
 

2. Min klass 
Skolor i de lägre åldrarna kan välja att använda Heldagsrapportering. Om skolan använder 
funktionen har du länken Min klass under närvaromenyn Rapportera.  
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När du klickar på Min klass får du upp ett schema där dagens lektioner, där du undervisar din 
klass, markeras som lila.  

 
I den högra delen av fönstret visas en lista på alla elever som ingår i klassen. Här kan du välja 
frånvaroorsak, endast giltig frånvaro, och även spara en kommentar och status på alla 
dagens lektioner.  
 

 Om en elev markeras som frånvarande så skapas även en heldagsfrånvaro på eleven. 
 

 Elever som är frånvaroanmälda hela dagen är markerade i listan.   
 

 Om en elev är frånvaroanmäld en lektion markeras eleven med *. Den anmälningen 
kommer inte att påverkas av heldagsrapporteringen.  

 

 Ingår det ämnen med omvänd rapportering så kommer dessa rapporteras men inte 
med omvänd rapportering. 

 

 Lektioner som innehåller del av klassen kommer inte rapporteras. 
 

 Heldagsfrånvaro kommer inte raderas på elev som markeras som närvarande. 
 

 Det går endast att rapportera dagens lektioner på detta sätt och vikarier kan inte 
utnyttja funktionen. 

 

 Om markeringar behöver göras på en viss lektion (kommentarer, elever som är 
tillfälligt frånvarande etc) görs detta på den vanliga lektionsrapporteringen.  

 

 Om någon av lektionerna redan är rapporterade kommer inte heldagsanmälan kunna 
göras.  
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3. Tillfälliga lektioner 

Här kan du skapa en tillfällig lektion som du kan närvarorapportera samt skapa planeringar 
och uppgifter till.  När den tillfälliga lektionen är skapad syns den på ditt och elevernas 
schema och du kan göra en vanlig planering eller uppgift till den.  
 

 
 
 

Lektionen kommer nu att dyka upp i ditt närvaroschema och du rapporterar den på vanligt sätt.  

4.2. Frånvaroanmälan 

 
1. Alla elever 

Här kan du frånvaroanmäla alla elever på skolan. Observera att du enbart kan anmäla 
gårdagens, dagens och framtida lektioner.  Observera också att redan rapporterade lektioner 
inte påverkas av frånvaroanmälan, hel dag utan måste göras under Frånvaroanmälan, del av 
dag.  
 
Om skolan har valt att använda neutral frånvaro kan du här välja att Ej närvarohantering när 
du frånvarorapporterar.  Detta innebär att eleven varken får närvaro eller frånvaro. Istället 
tas lektionen bort från elevens närvaro. Funktionen kan användas om exempelvis några 
elever är på APU, Prao, elevråd etc. Det här är tillfällen då eleven vare sig ska ha närvaro eller 
frånvaro på lektionen. 
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2. Mina mentorselever 
Här frånvaroanmäler du dina mentorselever. Du kan anmäla och ändra frånvaro bakåt i 
tiden. Observera att redan rapporterade lektioner inte påverkas av Frånvaroanmälan, hel 
dag utan måste göras under Frånvaroanmälan, del av dag.  
 
Om skolan har valt att använda neutral frånvaro kan du här välja att Ej närvarohantering när 
du frånvarorapporterar.  Detta innebär att eleven varken får närvaro eller frånvaro. Istället 
tas lektionen bort från elevens närvaro. Funktionen kan användas om exempelvis några 
elever är på APU, Prao, elevråd etc. Det här är tillfällen då eleven vare sig ska ha närvaro eller 
frånvaro på lektionen. 

 
3. Visa anmälningar 

Här ser du alla elevers anmälda heldagsfrånvaro. Både den som är anmäld av personal på 
skolan och den som är anmäls av elev eller vårdnadshavare.  
 
Rapporten Översikt närvaro just nu visar var eleverna på skolan befinner sig just nu. 
Observera att detta inte är en 100 % säkerhet. Om en lärare inte har rapporterat sin lektion 
är det inte säkert att eleven befinner sig på lektionen. Informationen hämtas från schemat 
och från frånvaroanmälan. Väl ALLA PÅ SKOLAN eller en specifik klass för att se var eleverna 
befinner sig just nu. 

 

4.3. Lärarrapporter 

 
1. Lektion  

Här får du en översikt över vilka elever som har varit närvarande eller frånvarande på dina 
lektioner.  

 
2. Elev  

Här ser du en specifik elevs närvaro på alla lektioner som du undervisar honom eller henne i. 
Observera att du bara ser informationen för de elever som du undervisar.  

 
3. Orsak 

Här får du en översikt på orsaken till närvaro och frånvaro för de elever som du undervisar i 
de ämnen som du undervisar dem i. 
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4.4. Mentorsrapporter 

 
1. Vecka  

Här får du en bild av närvaron och frånvaron per vecka för en vald elev eller mentorsgrupp. 
 

2. Orsak  
Här ser du statistik över de lektioner som dina mentorselever har varit närvarande eller 
frånvarande, listade per frånvaroorsak och ämne alternativt alla ämnen. Här ser du även 
arkiverad närvaro från förra året.  
 

3. Ämne  
Här ser du statistik över de lektioner som dina mentorselever har varit närvarande eller 
frånvarande, listade per ämne. Per elev kan du få fram total närvaro, ogiltig frånvaro och 
giltig frånvaro. Här ser du även arkiverad närvaro från förra året.  

 
4. Procent  

Här kan du göra en sökning på dina mentorselever för att se vilka som har över en viss 
procents frånvaro. Denna rutin är lämplig att göra när man ska se vilka elever som behöver 
rapporteras till CSN.  
 
Härifrån kan du skriva ut en rapport per elev som kan användas till underlag för CSN-
rapporteringen. I den totala ogiltiga frånvaron räknas även frånvarande minuter med 
(exempelvis minuter som är rapporterade vid sen ankomst).  Observera att denna rapport 
endast är ett underlag för CSN-rapporteringen. Det är upp till varje skola att göra en 
utredning om underlaget ska skickas in till CSN. 
 

5. Dagar 
Här ser du statistik över vilka dagar eleverna har varit närvarande respektive frånvarande. 
Rapporten kan användas som stöd vid exempelvis ledighetsansökan för att se hur många 
dagar eleverna varit frånvarande. Rapporten gör ingen skillnad på anmäld och oanmäld 
frånvaro.  
 
Om en hel mentorsgrupp väljs visar rapporten en sammanställning för valda veckor. Om en 
elev väljs visas närvaron/frånvaron per dag.  
 
En elev räknas som frånvarande en dag när det finns minst en lektion rapporterad med 
frånvaro men ingen lektion med närvaro. En elev räknas som närvarande en dag när det finns 
någon lektion rapporterad med närvaro. 
 

6. Oanmäld frånvaro 

 
1. Under Oanmäld frånvaro ser du en rapport över dina mentorselevers oanmälda frånvaro 

och vilken frånvaro som vårdnadshavarna har tagit del av.  
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2. Här kan du välja att antingen söka på en specifik elev under ett längre veckointervall eller 
på en mentorsgrupp en specifik vecka.  
 

3. Du kan också söka på en vis dag. 
 

4. Visa Alla – visar all frånvaro, bekräftad och obekräftad av vårdnadshavare.  
 

5. Visa Obekräftade – visar enbart frånvaro som vårdnadshavaren inte tagit del av.  
 

6. Visa Viktiga obekräftade – visar den frånvaro som vårdnadshavaren inte har tagit del av 
där a) inget meddelande har skickats, eftersom mobilnummer eller e-postadress saknas, 
b) inget meddelande har skickats, eftersom vårdnadshavaren vill bli personligt kontaktad 
eller c) SMS eller e-postmeddelande är skickat utan detaljer om elevens frånvaro.  

 

 

 
 

1. Kim Andersson har haft oanmäld frånvaro 2 lektioner vecka 21. På tisdagslektionen har inget meddelande skickats 

(eftersom mobilnummer eller e-postadress saknas). På fredagslektionen har ett SMS skickats. Visar att 
vårdnadshavarna inte har loggat in i SchoolSoft och bekräftat att de tagit del av den oanmälda frånvaron. 

2.  

1.  
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2. Sajma Gustavsson har varit frånvarande från 1 lektion vecka 21. visar att hennes vårdnadshavare har loggat 
in i SchoolSoft och tagit del av den oanmälda frånvaron.  

  
7. Genom att klicka på Visa på en elev kommer du till en sida där mer detaljer visas. 

 

 
 

8. Om vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns i SchoolSoft så visas de så att 
mentor/elevvårdare/skolledare snabbt kan ringa.  
 

9. Här kan man också markera att man har varit i kontakt med vårdnadshavaren (genom att 
klicka i Bekräfta) samt markera vilken vårdnadshavare man har kontaktat. 

 

Teckenförklaring: 
 

Inget meddelande skickat: 

! Moblinr eller e-postadress saknas 

Pers Vårdnadshavare vill bli personligt kontaktad 

Inget Vårdnadshavare har aktivt valt att kontrollera själv i SchoolSoft 

- Meddelande har skickats tidigare samma dag som ännu inte bekräftats 

Meddelande skickat: 

SMS Till vårdnadshavare via SMS 

E-post Till vårdnadshavare via e-post 

SMS Till vårdnadshavare via SMS med detaljer 

E-post Till vårdnadshavare via e-post med detaljer 

Tagit del av 

 Elevens vårdnadshavare har "Tagit del av" frånvaron i SchoolSoft 

 Elevens vårdnadshavare har inte "Tagit del av" frånvaron i SchoolSoft 

 
 

 

5. Aktuellt 

5.1. Nyheter 

En nyhet är en aktuell händelse som ska syns på mottagarens startsida. Nyheten ligger på högersidan 
på startsidan under det intervall som den är pågående.  
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Nyheter som inte får plats på mottagarens startsida finns under Aktuellt – Nyheter. Administratören 
på skolan sätter upp hur många nyheter som ska synas på startsidan. Administratören på skolan 
skapar också de olika kategorierna som kan användas när man skapar nyheter. 
 
Aktuella nyheter 
Här listas alla nyheter där du är mottagare och som har ett till och med datum som är idag eller 
längre fram i tiden. 
 

 
 

 betyder att det är något du kan göra med nyheten, ex svara på en fråga eller bekräfta att du har 
läst den. betyder att du redan har svarat på frågan eller bekräftat nyheten.  
 
 
Äldre nyheter 
Här listas alla nyheter där du är mottagare som har ett till och med datum som är tidigare än idag. 
 
Publicera nyheter 
 
Gör så här för att publicera en nyhet: 
 

1. Klicka på Skapa nyhet. 
2. Fyll i en rubrik för nyheten. 
3. Skriv in texten som är nyheten. 
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4. Klicka på  för att infoga en bild i nyheten.  
5. Välj kategori. Om en nyhet skapas utan kategori hamnar den på startsidan under 

nyhetsmenyn Kategori saknas.  
6. Välj vilka grupper/klasser som ska se nyheten. Håll in CTRL för att välja flera. 
7. Välj om det är personal, elever och/eller vårdnadshavare som ska kunna se nyheten. 
8. Välj datum mellan vilka nyheten ska vara publicerad.  

 

 
 

9. Kryssa i Har läst bekräftelse om du vill att mottagarna till nyheten ska kunna markera att de 
läst nyheten. Du får då en lista över mottagare och kan se vilka som har att de har läst.  

10. Skriv en fråga i Ställ en fråga om du vill att mottagarna till nyheten ska kunna svara på en 
fråga. Du får då en lista över mottagare och kan se vilka har svarat vad.  
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11. Klicka på Bifoga fil om du vill bifoga en fil till nyheten.  
12. Mina filer öppnas nu i en lightbox. 

 

 
 

13. Klicka på Välj fil för att välja en fil från din dator.  
14. Klicka på en fil i biblioteket för att välja en fil från Mina filer.  
15. I detaljrutan väljer du Koppla. 
16. Nu läggs din fil att läggas till nyheten. 
17. Upprepa detta för de filer du vill lägga till.  
18. Stäng lightboxen genom att klicka på det röda krysset högst upp till höger.  
19. Spara nyheten.  
20. Klicka på Bifoga bild för att bifoga en bild till nyheten.  
21. Bilden måste vara i JPG-format.  
22. Laddad upp bilden genom att klicka på Bläddra, leta fram bilden från din dator och sedan 

Spara. Om du vill kan du skriva in en bildtext som kommer att visas under bilden.  
23. Det finns inte någon begränsning på antalet bilder som laddas upp per nyhet.  
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24. Klicka på Publicera för att spara nyheten.  
 

 
Mina nyheter 
 
Här kan du göra ändringar eller radera dina tidigare publicerade nyheter.  Här ser du också vilka 
nyheter som är bekräftade genom att klicka på Har läst. 
 

 
 
Meddelanden i Nyheter töms vid varje läsårsslut. Om något meddelande ska sparas kan det 
publiceras med ett slutdatum som sträcker sig in i nästa läsår. 
 

5.2. Kalender 

En kalenderhändelse är ett meddelande om en händelse som läggs till i mottagarens kalender och 
dagsflik den dag och tid som händelsen inträffar. Alla veckans kalenderhändelser listas dessutom på 
veckofliken. Alla kalenderhändelser där man själv är mottagare visas under Kalender i menyn 
AKTUELLT. Via Kalender kan man också skapa sina egna kalenderhändelser och rikta dem till 
personal, elever och/eller vårdnadshavare. 
 
När du klickar på Kalender i menyn AKTUELLT visas innevarande veckas kalender.  
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Klicka på Kalenderhändelser för fler alternativ: 
 
Kalenderhändelser 
Här listas alla nyheter där du är mottagare och som inträffar idag eller längre fram 
i tiden samt de kalenderhändelser som du har skapat. 
 

 
 

 betyder att det är något du kan göra med nyheten, ex svara på en fråga eller bekräfta att du har 
läst den. betyder att du redan har svarat på frågan eller bekräftat nyheten.  
 

Om händelsen är markerad med  i kolumnen Ändra innebär det att du har skapat händelsen och 
kan således också ändra i den genom att klicka på pennan. 
 

Genom att klicka på  på en händelse som du har skapat kan du se vilka som har markerat att de 
har läst din händelse eller svarat på en eventuell fråga. 
 
Du kan sortera händelserna på Tid, Typ eller Ändra. Genom att sortera på Ändra ser du dina skapade 
kalenderhändelser överst i listan. 
 
Äldre kalenderhändelser 
Här listas alla händelser där du är mottagare som har inträffat tidigare än idag samt de 
kalenderhändelser som du har skapat som inträffar tidigare än idag. 
 
Skapa kalenderhändelser 
Här skapar du kalenderhändelser. Du kan både skapa privata och publika kalenderhändelser.  
 
Gör så här för att skapa en kalenderhändelse: 
 

1. Klicka på Skapa kalenderhändelse. 
2. Fyll i en rubrik för händelsen. 
3. Skriv in texten som är händelsen. 

4. Klicka på  för att infoga en bild i kalenderhändelsen.  
5. Välj vilka grupper/klasser som ska se händelsen. Håll in CTRL för att välja flera. 
6. Välj om det är personal, elever och/eller vårdnadshavare som ska kunna se nyheten. 
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7. Genom att kryssa i rutan Privat gör du händelsen privat och den kommer enbart att synas för 
dig. 

8. Välj vilket datum som händelsen inträffar.  
9. Välj mellan vilka klockslag händelsen inträffar. Är det hela dagen kryssar du i rutan Heldag. 

 

 
 

10. Kryssa i Har läst bekräftelse om du vill att mottagarna till händelsen ska kunna markera att 
de läst nyheten. Du får då en lista över mottagare och kan se vilka som har att de har läst.  

11. Skriv en fråga i Ställ en fråga om du vill att mottagarna till nyheten ska kunna svara på en 
fråga. Du får då en lista över mottagare och kan se vilka har svarat vad.  
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12. Klicka på Bifoga fil för att bifoga en fil till din händelse. 
13. Mina filer öppnas nu i en lightbox. 

 

 
 

14. Klicka på Välj fil för att välja en fil från din dator.  
15. Klicka på en fil i biblioteket för att välja en fil från Mina filer.  
16. I detaljrutan väljer du Koppla. 
17. Nu läggs din fil att läggas till kalenderhändelsen. 
18. Upprepa detta för de filer du vill lägga till.  
19. Stäng lightboxen genom att klicka på det röda krysset högst upp till höger.  
20. Klicka på Publicera för att spara och publicera.  
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Mina kalenderhändelser 
 
Här kan du göra ändringar eller radera dina tidigare publicerade händelser.  Här ser du också vilka 
händelser som är bekräftade genom att klicka på Har läst. 
 

 
 
Meddelanden i Kalendern töms vid varje läsårsslut. Om något meddelande ska sparas kan det 
publiceras med ett slutdatum som sträcker sig in i nästa läsår. 

5.3. Verksamhetslogg 

I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga 

verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. 

1. Inläggen i loggen presenteras kronologiskt på mottagarens sida. Den som skriver inlägget kan 

skapa etiketter till inlägget med valfria ämnen som sedan blir sökbara. Om du är 

ämnes/kurslärare kan du koppla inlägget till ett eller flera ämnen/kurser. Inlägget kommer 

då att visas på elevernas ämnes/kurssidor. 

 

För vårdnadshavare och elever visas inlägg riktade till dem under rubriken Verksamhetslogg samt 

under fliken Verksamhetslogg på respektive ämnes/kurssida.  

Gör så här för att skapa ett inlägg i verksamhetsloggen: 

2. Klicka på Skapa inlägg.  
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3. Skapa en rubrik till inlägget. 

4. Skriv in texten som är nyheten. 

5. Bifoga en bild genom att klicka på symbolen . Därifrån kan man bläddra fram en sparad 

bild på sin dator/telefon/surfplatta, hämta en bild från Mina filer alternativ ta en ny bild om 

man jobbar med en telefon eller surfplatta. Klicka sedan på Infoga eller dubbelklicka på 

bilden för att komma tillbaka till inlägget och spara eller fortsätta redigera. Om du klickar på 

Lägg till kommer bilden sparas i Mina filer och du kan använda den fler gånger.  

 

6. Om bilderna är tagna felvänt kommer de automatiskt roteras rätt. Det finns också möjlighet 

att själv rotera bilderna. 

7. Skapa etiketter till ditt inlägg. Etiketterna gör att inlägget går att söka på och att man kan 

lista alla inlägg med samma etikett. Exempelvis "Skapande"eller "Utflykt".  

Du kan ha flera etiketter på samma inlägg. Om du börjar skiva en bokstav kommer du att få 
förslag på etiketter som tidigare används som börjar på samma bokstav.  

8. Välj vilka grupper/klasser som ska se inlägget. Håll in CTRL för att välja flera. Du kan också 

rikta inlägget till en fri grupp.  

9. Välj om det är personal, elever och/eller vårdnadshavare som ska kunna se inlägget. 
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 Om du är ämnes/kurslärare kan du koppla inlägget till ett eller flera ämnen/kurser. Inlägget kommer 
då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

10. Markera ur Tillåt kommentar om du inte vill att mottagarna ska kunna skriva kommentarer 

till inlägget.  

11.  Markera ur Publicera om du vill förhandsgranska meddelandet och inte visa det för 

mottagarna direkt.  

12.  Spara.  

13. Inlägg som skapas listas kronologiskt, med nyaste inlägget först.  

14. Genom att klicka på någon av etiketterna eller ämnena listas enbart inlägg som har den 

aktuella etiketten eller ämnet. 

15. Klicka på Kommentarer för att läsa kommentarer till inlägget och skriva en egen kommentar. 

Som personal kan du också ta bort kommentarer som du tycker är olämpliga.  
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16. Om du har skapat inlägget kan du klicka på Ändra för att ändra innehållet eller ta bort 

inlägget. 

 

5.4. Matsedel 

Här ser du veckans matsedel. Du kan även bläddra och se matsedeln bakåt och framåt i tiden samt 
skriva ut matsedeln.  

 

 
 

5.5. Bokningar 

 
Beroende på vad skolan har för uppsättning kan du här välja mellan Boka sal eller resurs eller 
Tidbokning. Under Boka en sal eller resurs kan du boka de salar och resurser (digitalkameror, 
projektorer mm) som skolans administratör har satt upp som bokningsbara. Under Tidbokning kan 
du sätta upp tider för elever och vårdnadshavare för exempelvis 
utvecklingssamtal. Du kan både dela ut tider och välja att tiderna ska vara bokningsbara 
så att elever och vårdnadshavare själva kan välja vilken tid de vill ha. 
 

5.5.1. Boka en sal eller resurs 

Om skolan tillåter kan man via länken Boka en sal eller resurs boka vissa salar och resurser.  
 
 

 
 
Klicka på en sal eller resurs i rullgardinslista för att komma till bokningsschemat. Klicka sedan på 
Boka. 
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Fyll i din information och klicka sedan Spara.  
 
För att ändra eller ta bort bokningen klickar du på lektionen i bokningsschemat och gör ändringarna 
alternativt väljer Ta bort.  
 

 
 
Klicka på någon av utskriftsikonerna för att skriva ut schemat med bokningarna.  
 

 
 

5.5.2. Tidbokning 

Om skolan har valt att låta lärare skapa tidbokningar kan du här sätta upp tider för elever och 
vårdnadshavare för exempelvis utvecklingssamtal. Du kan både dela ut tider och välja att tiderna ska 
vara bokningsbara så att elever och vårdnadshavare själva kan välja vilken tid de vill ha. 
 

1. Klicka på Skapa tidbokning för att skapa en ny bokning. 
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2. Fyll i namn, beskrivning och välj vilken undervisningsgrupp/klass som bokningen ska 
gälla.  

3. Välj från och till vilka datum som bokningen ska vara synlig. Mellan valda datum ser 
vårdnadshavare och elever bokningarna på sin startsida. Alla tider som sedan sätts upp 
måste infalla i detta intervall.  

4. Genom att kryssa i rutan Bokningsbar blir det möjligt för elever och vårdnadshavare att 
själva boka tider.  

5. Bokas senast anger hur många dagar före tiden infaller som den är bokningsbar. 
6. Endast elev anger om det endast är eleven som är kallad (och inte vårdnadshavaren). Om 

detta alternativ är ikryssat så är det bara eleven som kan bekräfta tiden. 
7. Spara. 
8. Klicka på Tider för att skapa själva bokningarna. 

 

 
 

9. För in bokningarna en för en. 
10. Välj tid (när mötet ska börja), längd och vilken elev som tiden gäller, Spara. Eleverna 

försvinner från listan när de har fått en tid tilldelad.  
11. Genom att istället för elev välja alternativet Ledig tid blir den valda tiden bokningsbar. 
12. En tid som är markerad med Låst är en tid som inte är bokningsbar men läraren kan tilldela 

tiden om så önskas. 
13. Markera Ta bort och spara om du vill ta bort en felaktig rad.  
14. Ruten Bekräftad anger om tiden är bekräftad. En bokstav visar vem som bekräftat (E, V eller 

P) 
15. Rutan Genomfört kan du markera för att visa att mötet genomförts. Rutan fyller inte någon 

annan funktion. 



 29 

16. I Kommentar skriver du in en kommentar enbart för den enskilda tiden (exempelvis 
information som skiljer sig från det som är inskrivet i beskrivningen). 

17. Genom att klicka på bokningens namn (raden) får du en överskådlig bild av bokningen.  
 

 
 
Elever och vårdnadshavare ser enbart sina egna bokningar. De kan alltså inte andra elevers tider.  
 
Eleven har en menyingång som heter Bokningar som leder till sidan Bokningar. På elevens startsida 
visas också pågående bokningar samt eventuella bokade/tilldelade tider med en symbol som 
indikerar om bokningen är bekräftad eller inte. Eleven måste trycka Bekräfta för att du ska se att 
tiden är bekräftad. På sidan Bokningar kan eleven boka om tiden om bokningen är bokningsbar och 
det finns lediga bokningsbara tider. Eleven klickar då först på Avkoka på den valda tiden och kan 
sedan välja att boka andra bokningsbara tider. Om en elev avbokar sin valda tid blir den bokningsbar 
för andra elever (om ni har tillåtit bokningar). 
 
När en tid är bekräftad så går det inte längre boka om den. 
 

 
 
Vårdnadshavaren har samma funktion som eleven. En bokning med endast elev kan inte bokas eller 
bekräftas av vårdnadshavaren. 
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Om flera elever eller vårdnadshavare samtidigt försöker boka samma tid går tiden till den som först 
trycker på Bekräfta.  

 

5.6. Meddelanden 

Det finns en meddelandefunktion i SchoolSoft som fungerar som ett enklare mejlprogram: 
 
Funktionen finns i tre nivåer och varje skola väljer själv vilken variant som skolan ska använda.  
 

1. Personal på skolan kan skicka meddelanden till varandra. 
2. Personal kan skicka meddelanden till alla på skolan. Elever och vårdnadshavare kan svara på 

ett meddelande om läraren/skolpersonalen väljer att låta dem göra det. 
3. Personal kan skicka meddelanden till alla på skolan. Elever och vårdnadshavare kan initiera 

ett meddelande till personal på skolan. 
 
När funktionen är påslagen kan du skicka ett meddelande genom att klicka på länken under rubriken 
Meddelanden på startsidan. Klicka på Nytt meddelande, välj vem eller vilka som ska få meddelandet, 
skriv ditt meddelande och klicka på Skicka. Du kan välja att skicka meddelandet till både elever, 
vårdnadshavare och personal på skolan. 
 

 Skolledare, administratörer och elevvårdare kan skicka till alla grupper och klasser.  

 Lärare, övrig personal och extern personal kan skicka till de som de är schemalagda med 
samt alla klasser. 

 Mentor och personal i resursgrupper kan skicka till de grupper de ingår i samt alla klasser. 
 

 
 
 
Om du inte vet namnet på en viss elevs vårdnadshavare väljer du eleven i listan och klickar på länken 
Lägg till elevernas vårdnadshavare om du vill skicka både till eleven och till vårdnadshavaren eller 
Ersätt elever med sina vårdnadshavare om du bara vill skicka till vårdnadshavaren. Klicka på länken 
Visa mottagare i grupper om du vill att alla mottagarnas namn ska skrivas ut när du har valt att 
skicka meddelanden till en grupp.  
 
Markera Visa mottagare i meddelandet om du vill att mottagarna ska se alla som har fått 
meddelandet.  
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Beroende av vilken typ av kommunikation skolan har valt, kan mottagarna eventuellt svara på ditt 
meddelande. Det är inte möjligt för elever och vårdnadshavare att skicka meddelanden sinsemellan 
då det alltid måste finnas en personal från skolan med i kommunikationen. 
 
I Inkorgen ser du meddelanden som skickats till dig, i Skickade ser du meddelanden du skickat och i 
Papperskorgen ser du meddelanden du har tagit bort. 

 

5.7. SMS 

Om skolan använder sms kan du härifrån skicka sms till personal, elever och vårdnadshavare. Enbart 
den som är SMS-administratör kan skicka SMS från SchoolSoft. 
 

1. Välj vem/vilka som ska vara mottagare till SMS:et. Du kan skicka till personal, elever, 
vårdnadshavare och/eller hela undervisningsgrupper. Markera mottagarna i 
vänsterkolumnen och klicka sedan på pil åt höger hör att föra över mottagarna till 
mottagarkolumnen. 
 

 Skolledare, administratörer och elevvårdare kan skicka till alla grupper och klasser.  

 Lärare, övrig personal och extern personal kan skicka till de som de är schemalagda 
med samt alla klasser. 

 Mentor och personal i resursgrupper kan skicka till de grupper de ingår i samt alla 
klasser. 

 
2. Om du vill skicka SMS till vårdnadshavarna, men inte vet deras namn markerar du istället 

eleverna och klickar sedan på Lägg till elevernas vårdnadshavare (för att skicka till både elev 
och vårdnadshavare) eller Ersätt elever med sina vårdnadshavare (för att enbart skicka till 
vårdnadshavarna). 

3. Klicka på länken Visa mottagare i grupper om du vill att alla mottagarnas namn ska skrivas ut 
när du har valt att skicka sms till en grupp.  

4. Skriv ditt meddelande i textrutan. 
5. Klicka på skicka 
6. Varje SMS kan innehålla max 160 tecken. Man skicka upp till 6 sms i varje meddelande (160 * 

6 = 924 tecken). För att göra detta måste först rutan Tillåt flera meddelanden kryssas i. Glöm 
inte att skriva avsändare.  

7. Återstående antal SMS att skicka visar hur många SMS som skolan har kvar att skicka. 1 
mottagare = 1 SMS.  
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5.8. Mina filer 

Mina filer är ett filpubliceringsverktyg som du använder för att enklare få en överblick över filerna du 
använder i SchoolSoft. Denna funktion innebär även att du kan bifoga samma dokument till t.ex. flera 
uppgifter utan att det belastar din tilldelade filkvot mer än en gång. 
  
När en fil bifogas från en nyhet eller liknande kan man välja att hämta filen från datorn (som vanligt) 
eller direkt från Mina filer. 
 
I Mina filer kan man skapa strukturer med hjälp av mappar. Det finns också en drag-and-drop-
funktion som dör det möjligt att med hjälp av muspekaren dra filer mellan mapparna i Mina filer.  
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Att ladda upp filer i Mina filer fungerar i följande webbläsare (äldre webbläsare kan fungera med 
begränsad funktionalitet): 
 
Internet Explorer – 7 och senare.  
Firefox 4 och senare. 
Chrome – alla. 
Safari – 5 och senare.  
Opera – 10 och senare. 
Opera mini och Opera Mobile för android. 
Android browser 
 
 
Ladda upp filer 
 

1. För att ladda upp en ny fil till ditt filbibliotek klicka på ikonen Ladda upp fil (med Internet 
Explorer så är denna knapp utbytt mot en vanlig bläddra-knapp). 

 
 

2. Filen kommer automatiskt att laddas upp efter att man valt den från datorn.  
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3. När filen laddats upp så kommer den att synas i ditt filbibliotek. 
 
 
Strukturera filbiblioteket 
  

1. För att skapa en struktur bland dina filer så kan du skapa mappar. Klicka på ikonen Skapa 
mapp och ge mappen ett lämpligt namn. 

 
 

2. Du kan nu flytta in filer till denna mapp, antingen genom att markera den fil du vill flytta och 
sedan klicka på ikonen Klipp ut, klicka sedan på mappen du vill flytta filen till och klicka på 
ikonen Klistra in.  

 
3. Du kan även använda "drag-and-drop" för att flytta filer. 

 
 
Koppla filer till objekt i SchoolSoft 
 
Följande exempel beskriver förfarandet för att lägga till filer till en nyhet, men det fungerar på 
samma sätt för de andra objekten (planeringar, uppgifter, kalender etc). 
 

10. Skapa en nyhet på vanligt sätt och publicera den.  
11. Klicka Ändra på nyheten. 
12. Klicka på Bifoga fil. 
13. Mina filer öppnas nu i en lightbox. 

 

 
 

14. Klicka på en fil i biblioteket 
15. I detaljrutan väljer du Koppla. 
16. Nu läggs din fil att läggas till nyheten. 
17. Upprepa detta för de filer du vill lägga till.  
18. Stäng lightboxen genom att klicka på det röda krysset högst upp till höger.  
19. Spara nyheten.  
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 Om man klickar på en fil i filbiblioteket finns en detaljruta där information om filer och 
mappar visas. Om du klickar på en fil som finns kopplad till något objekt i SchoolSoft så 
kommer filens samtliga kopplingar att visas. 

 
 

 Filer som ligger i ditt bibliotek kan raderas. Som en säkerhetsåtgärd så tas inte filer i ditt 
bibliotek bort direkt när du klickar på ikonen Ta bort. Utan de kommer att hamna i 
Papperskorgen. Filer som läggs i Papperskorgen tappar alla kopplingar till objekt och om man 
ångrar sin borttagning så måste man själv lägga tillbaka dessa kopplingar. Om man tömmer 
Papperskorgen så tas filen bort helt.  

 
För att återställa en fil (flytta tillbaka till filbiblioteket) i papperskorgen; markera filen och 
klicka på ikonen Återställ. Du kan även använda ”drag-and-drop” och dra filen till en mapp 
där du vill lägga den. Notera att filer som ligger i papperskorgen fortfarande räknas till din 
filkvota. 

 

 Om du är missnöjd med ett namn på fil eller en mapp så kan du högerklicka på filen och 
därefter klicka på ikonen Byt namn. Om filen är kopplad till några objekt så kommer den att 
synas med det nya namnet där också. 

 
 

 I nuläget går det inte att ladda upp filer med iPhone och iPad då detta är en begränsning 
i de enheterna. Det går dock att, med en iPhone/iPad, hantera de filer som man tidigare 
laddat upp från en dator. 

 



 36 

6. Schema 

6.1. Mitt schema 

 
Under fliken Mitt schema ser du ditt schema alla veckor under hela läsåret. Härifrån kan du skriva ut 
en papperskopia av ditt schema.  
 
Till varje lektion i Schemat kan du knyta planeringar och uppgifter. Se mer om detta under rubriken 
Undervisning.  

 

 
 

6.2. Alla Scheman 

Här se du alla scheman på hela skolan. Du kan söka på scheman för klasser, undervisningsgrupper, 
lärare, elever och sal/resurs.  
 
Om skolan tillåter kan man via länken Boka en sal eller resurs boka vissa salar och resurser.  

 

 
 
Klicka på en sal eller resurs i rullgardinslista för att komma till bokningsschemat. Klicka sedan på 
Boka. 

 

 



 37 

 
 
 
Fyll i din information och klicka sedan Spara.  
 
För att ändra eller ta bort bokningen klickar du på lektionen i bokningsschemat och gör ändringarna 
alternativt väljer Ta bort.  
 

 
 
Klicka på någon av utskriftsikonerna för att skriva ut schemat med bokningarna.  
 

 

6.3. Klassplanering (för grundskolans lägre åldrar) 

Klassplanering är en funktion tänkt för de yngre åldrarna där en eller flera personal arbetar och 
ansvarar för en klass. Principen för klassplanering är att personalen planerar utifrån klassens schema 
(till skillnad från det egna i vår vanliga planeringsfunktion). Personalen kan också ändra i veckans 
schema, utan att det påverkar andra veckor. Vidare så kan all personal som finns upplagd hos klasser 
som använder klassplanering ta del av varandras planeringar. 
 
Här hittar du schema och planering för skolans alla klasser. Överst i listan finns den eller de klasser 
som du tillhör. 
 
Du kan lägga till nya lektionspositioner i schemat för den klass som du tillhör. 
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1. Klicka på Skapa lektion överst på schemat. 
2. Välj Dag, Aktivitet, Starttid, Längd och Sal.  
3. Klicka på Spara. 

 

 
 
När du gör detta skapas lektionspositionen enbart för den aktuella veckan. Skolans administratör 
kan skapa lektioner som sträcker sig över längre perioder.  
 
Du kan även ändra Dag, Aktivitet, Starttid, Längd och Sal på de lektioner som redan finns i schemat 
för din klass. Ändringar du gör gäller enbart för den aktuella veckan.  
 

1. Klicka på en lektion i schemat. Du ser nu information kring lektionen. 
2. Klicka på länken Ändra aktivitet. 
3. Ändra Dag, Aktivitet, Starttid, Längd eller Sal.  
4. Klicka på Spara. 

  
Planeringar 
Du kan också lägga till och ändra planeringar på alla lektioner för din egen klass. All personal som hör 
till en klass som använder klassplanering kan läsa alla planeringar.  
 
Klassplanering 
För varje vecka kan du lägga in en övergripande planering för klassen.  

1. Klicka på Skapa planering under Planering. 
2. Fyll i planeringen för barnen och för dig själv om du vill ha en egen planering.  
3. Klicka på Spara. 
4. När du har sparat planeringen kan du bifoga en fil genom att klicka på ändra på planeringen 

och sedan på symbolen bredvid Ladda upp en fil. 
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Planeringen till barnen ses av vårdnadshavarna på deras startsida samt i schemat. Den egna 
planeringen ses av all personal som hör till en klass som använder klassplanering. 
Det går även att skapa planering för flera veckor framöver. 

1. Klicka på Vecka under Skapa planering. 
2. Välj vecka. 
3. Fyll i planeringen för barnen och för dig själv om du vill ha en egen planering. 
4. Klicka på Spara. 
5. Välj en ny vecka och upprepa proceduren.  

 
Lektionsplanering 
Du kan också skapa en planering till en specifik lektion.  

1. Klicka på lektionen i schemat. 
2. Klicka på länken Skapa planering. 
3. Fyll i planeringen för barnen och för dig själv om du vill ha en egen planering.  
4. Klicka på Spara. 
5. När du har sparat planeringen kan du bifoga en fil genom att klicka på ändra på planeringen 

och sedan på symbolen bredvid Ladda upp en fil. 
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Planeringen till barnen ses av vårdnadshavarna på deras startsida samt under respektive ämne på 
ämnesmenyn. Den egna planeringen ses av all personal som hör till en klass som använder 
klassplanering. 
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7. Undervisning 

7.1. Uppgifter 

Som lärare kan man skapa uppgifter kopplat till en grupp av elever. Det är administratören på skolan 
som bestämmer vilken typ av uppgifter som finns.  Det kan till exempel vara Läxa, Prov, Inlämning, 
Övrigt. Administratören bestämmer vilka av dem som dyker upp i provschemat. När man lägger upp 
uppgiften kan man välja om den ska resultatrapporteras. 
 
Uppgifter används främst för att samla alla resultat från en elev på ett ställe. En stor fördel är att 
även vårdnadshavaren och eleven själv kan ta del av det och det blir tillgängligt så fort man väljer att 
publicera informationen. 
 
Sortera visningen genom att klicka på någon av pilarna bredvid Vecka, Ämne eller Typ.  
 

 
 

 

 
1. Klicka på aktuell rad för att titta på en uppgift. 

 
2. Klicka på Ändra (pennan) för att ändra en uppgift. 

 
3. Klicka på Skapa uppgift för att skapa en ny uppgift. Du kan även skapa en uppgift genom att 

klicka på den aktuella lektionen i Mitt schema. 
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4. I Beskrivning fyller du i en kort beskrivning av uppgiften (rubrik). 
5. Under Detaljerad beskrivning kan man fylla i mer information, till exempel vilka sidor i boken 

det gäller. 
6. Välj en lektion att koppla uppgiften till. 
7. Välj ett ämne att koppla uppgiften till (du behöver bara välja ämne om det avviker från det 

ämne som lektionen egentligen har).  
8. Välj vilken vecka detta gäller. 
9. Välj vilken typ av uppgift det skall vara. Administratören bestämmer vilka typer som finns. 
10. Markera om uppgiften ska resultatrapporteras.  
11. Du kan även fylla i ett maxresultat för uppgiften 
12. Kryssa i Inlämningsuppgift om elevens ska kunna bifoga ett dokument till uppgiften. Eleven 

kan då bifoga en fil eller länka till ett dokument fram till dess att lektionen börjar.  
13. Om du markerar Skicka meddelande vid inlämning kommer du få ett meddelande via 

SchoolSoft när någon elev bifogar en fil eller länkar till ett dokument till en uppgift. 
14. Du kan också välja om elevens ska kunna kommentera sitt resultat och om vårdnadshavaren 

ska kunna bekräfta att de tagit del av resultatet.  
15. Det är enbart om du har valt resultatrapportering som valen Inlämningsuppgift, Tillåt 

elevkommentar och Tillåt vårdnadshavaren att bekräfta går att kryssa för.  
16. Under Genomför dag och tid kan du välja om uppgiften ska genomföras på annan dag eller 

tid. Om uppgiften är en inlämningsuppgift kan eleverna lämna in via SchoolSoft fram till den 
dag och tid du har valt här.  

17. Klicka på Spara för att spara uppgiften eller Bifoga fil för att bifoga en fil till uppgiften. När du 
bifogar en fil får du välja att bifoga filen från din dator eller från Mina filer.  

 
Om du har valt att uppgiften ska vara en inlämningsuppgift dvs. att eleven ska kunna lämna in ett 

dokument via SchoolSoft får eleven upp ett  bredvid uppgiften. När de klickar på uppgiften 
kommer de till uppgiften och kan därifrån bifoga en fil från sin dator eller länka till uppgiften.   
 
För att uppgiften ska anses vara inlämnad så kan eleven göra något av följande: 
 

 Bifoga en fil. 

 Skriv en text i rutan. 

 Både bifoga en fil och skriva en text. 
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Eleven kan bifoga en fil till och med det klockslag då lektionen börjar. Vill du att eleverna ska lämna in 
vid ett senare tillfälle ändrar du dag och tid under Visa fler alternativ på uppgiften.  

Alla uppgifter där fältet Resultatrapportering är vald markeras med  i uppgiftslistan. Om man 
klickar på en uppgift kan man fylla i resultat för de elever som gjort uppgiften och publicera en 
kommentar.  
 

 
 

1. Klicka på pilarna bredvid Vecka, Ämne eller Typ för att ändra sortering på resultaten.  
2. Klicka på raden för att titta på redan införda resultat. 
3. Klicka på Resultat för att föra in nya resultat.  
4. Om Pub är markerad betyder detta att resultatet är publicerat och därmed tillgängligt för 

elever och vårdnadshavare. 
 
För att fylla i eller ändra resultat, klicka på Resultat på den aktuella uppgiften. Det finns ett fält för att 
fylla i poäng, ett för omdöme, ett för kommentar till eleven och ett för egen kommentar. Omdöme 
väljer man ur en lista och vilka alternativ som finns där bestämmer administratören. 
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1. I resultatrutan skriver du in det numeriska resultatet.  
2. I Omdömesrutan väljer du ett förvalt omdöme. Vilka alternativ som finns bestäms av 

administratören. 
3. I Kommentar till eleven skriver du en kommentar som ska synas för elever och 

vårdnadshavare. 
4. I Egen kommentar skriver du in en kommentar som enbart syns för sig själv. 
5. Klicka på Spara för att spara resultaten utan att publicera dem.  
6. Klicka på Publicera för att publicera resultatet för elever och vårdnadshavare.  
7. Om elever har tillkommit eller slutat i gruppen efter det att uppgiften är skapad så klickar du 

på Uppdatera elevlistan med nytillkomna elever.   
 

 
 
Om du har valt att låta eleverna ladda upp en fil till en uppgift ser du en lista på uppladdade filer 
under Resultat. Där kan du också ladda upp en ny, rättad, fil till eleven. 
 
Om du har valt att låta elever kommentera sina resultat och att låta vårdnadshavarna bekräfta att de 
tagit del av resultatet kommer de kunna göra detta efter att du publicerat resultatet. Du kommer att 
se elevens kommentar och vårdnadshavarens bekräftelse i resultatlistan under Resultat. 
 
Resultaten visas för elever och vårdnadshavare under menyingången Uppgifter & resultat, 
under respektive ämne samt under 14 dagar på startsidan. 
 
Arkivering av resultaten görs vid läsårsskifte. 
 

7.1.1. Koppla uppgift till kursplan (enbart grundskolan) 

 
Du kan koppla dina Uppgifter till ett eller flera moment av det centrala innehållet.  
 

1. När du skapar/ändrar en uppgift finns möjligheten att klicka på länken Hantera kursplaner 

under uppgiften.  
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2. Du får nu upp ett popup-fönster. 

3. Ämnet är förvalt för det ämne som uppgiften är kopplad till, men du kan byta ämne om det 

är önskat.  

4. Välj år och markera ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt) Centrala 

innehåll. Klicka på Visa.  

5. Välj ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen på PC eller Cmd på Mac nedtryckt) 

moment i de valda Centrala innehållen. 

 
6. Spara.  

7. I listan Kopplade moment visas nu de moment som är kopplade till uppgiften.  
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8. Du kan Ta bort moment som är felkopplade genom att kryssa i rutan Ta bort och Spara.  

9. Du kan också lägga till fler moment från andra centrala innehåll. Du kan till och med lägga till 

moment från andra ämnens centrala innehåll om uppgiften ska kopplas till flera olika ämnen.  

10. Stäng popup-fönstret när du är klar med kopplingarna.  

11. Uppdatera sidan för att i listan med uppgifter se vilka centrala innehåll som är kopplade till 

uppgiften. 

  
12. I uppgiftens Visa-läge visas detaljerna om vilka CI och moment som är kopplade till 

uppgiften. 
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13. Elever och vårdnadshavare ser också detaljerna om momenten när de tittar på uppgiften. 

Hela kursplanen i ämnet finns på elevens och vårdnadshavarens ämnessida. 

 

7.1.2. Koppla uppgift till en färdighet 

 

Man kan koppla en uppgift till en färdighet och sedan visa den bedömda uppgiften i elevens 

ämnes/kursmatris.  

 

 Skapa en uppgift på vanligt sätt. 

 Markera att den ska resultatrapporteras.  

 Klicka Spara. 

 Klicka sedan Ändra på uppgiften igen. 

 Klicka på länken Hantera färdigheter. 
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 Ämnet/Kursen är förvalt för det ämne/kurs som uppgiften är kopplad till, men du kan byta 
ämne/kurs om det är önskat.  

 Markera de färdigheter du vill ska kopplas till uppgiften. Du kan även välja färdigheter som 
hör till ett annat ämne/kurs.  

 Klicka på Spara. 

 En matris över de kopplade färdigheterna visas. 
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 För att sedan bedöma uppgiften med färdigheterna klickar läraren på Resultat i 

uppgiftslistan: 
 

   
 

 Klicka sedan på Hantera Färdigheter på den elev du vill bedöma. 
 

 
 

- Fyll sedan i de Färdigheter som du kopplat till uppgiften. 
 

 
 

- Spara resultatet och publicera det för att det ska synas i elevens ämnesmatris.  
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 Det går också att massuppdatera i matrisen vilket innebär att du inte behöver gå 
in på en elev i taget: 
- Klicka på Hantera alla. 
- Nu visas alla färdigheter som är kopplade till uppgiften. 
- Genom att markera en färdighet får du möjligheten att bedöma eleverna. 
- När du markerar alla elever (till vänster) kan du fylla i matrisera för eleverna. 
- Vill du markera samma steg på alla elever använder du dig av den översta raden; Gäller 

för alla rader. 
- När alla färdigheter för eleven är bedömda (dvs minst ett steg bedömt för varje kopplad 

färdighet) markeras det med en grön bock  i resultatvyn. 
 

 De bedömda uppgifterna kan sedan visas på elevens ämnesmatris genom att markera 
alternativet Visa bedömda uppgifter.  

 

 
 

 Uppgiften visas då under aktuell färdighet. 

 

 Om läraren klickar på uppgiften öppnas en lightbox med mer information. Vill man kan man 

kopiera informationen och sedan klistra in den i ämnesmatrisens kommentarsruta.  
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 Färdigheterna visas äver för elever och vårdadshavare när de tittar på den aktuella 

uppgiften/resultatet.  

 
Rapporter 

 
 

1. Under Rapport – Resultat ser du elevernas alla resultat i ett visst ämne oavsett om det är du 
eller någon annan lärare som har rapporterat resultaten. 
 
Här väljer du om du vill titta på alla resultat knutna till ett ämne/undervisningsgrupp 
betygsämne/undervisningsgrupp (grundskolan) eller kursämne/undervisningsgrupp 
(gymnasiet).  
 
Resultaten kan också exporteras för att bearbetas vidare i exempelvis Excel.  
 

 
 

2. Under Rapporter – Portfolio ser du elevens portfolio och du kan ladda upp filer. Se rubriken 
Portfolio för mer information.   
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3. Under Arkiv – Mina arkiverade resultat ser du tidigare års resultat för de elever du 
undervisar. Du ser alla resultat som är rapporterade i ämnet av dig och av andra lärare. 

 

7.2. Urkund 

Om skolan använder SchoolSofts integration mot Urkund fungerar flödet så här: 
1. Skapa en uppgift på vanligt sätt. För att kunna använda Urkundintegrationen måste 

Resultatrapportering och Inlämningsuppgift vara markerat.  

 
2. Eleverna kan som vanligt ladda upp sitt arbete till och med det klockslag som lektionen 

börjar. 

3. Om inlämningen ska ske vid ett senare tillfälle kan detta markeras under Visa fler alternativ.  

 
 

4. Eleverna laddar upp sina dokument som vanligt antingen genom att bifoga fil eller genom att 

skriva in länkadressen till arbetet i textrutan.  
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5. När tiden har passerat för elevernas inlämning kan du kontrolera alla uppgifter mot Urkund. 

Antingen genom att klicka på Skicka alla elevfiler eller genom att skicka en fil i taget.  

 
6. För varje fil som skickas till Urkund får du ett bekräftelse-mejl från Urkund om att 

dokumentet är mottaget.  

7. Du kan kontrollera status genom att klicka på Uppdatera status.  



 54 

 
 

8. Status på dokumenten uppdateras inte automatsikt, utan du måste klicka på ”Uppdatera 

status” för att se ny information. Detta kan göras max en gång i timmen.  

9. Om man klickar på en status öppnas en ruta med detaljerad information om kontrollen i 

Urkund. 

 
10. De olika statusarna är: 

 Inskickat 

 Avvisat 

 Accepterat 

 Analyserat 

 Fel 

När dokumentet är analyserat ser du det färdiga resultatet. Genom att klicka på Accepterat får du en 
procentsats och en färg från Urkund samt länk till rapporten.  
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7.3. Portfolio 

Om skolan har valt att använda modulen Portfolio får du upp länken Rapporter – Portfolio bredvid 
din uppgiftslista.  Under Rapporter – portfolio kan du som är lärare ladda upp dokument till de 
elever som du undervisar eller är mentor till.  
 

 
 

1. Välj vilken grupp du vill titta på eller ladda upp dokument till. 
2. Välj månad och år eller välj alla när du filtrerar fram vilka arbeten du vill titta på. 
3. Välj elev genom att klicka på raden. 
4. Klicka på pennan för att ändra eller ta bort dokument som du har laddat upp. 
5. Klicka på filens namn för att ladda ner den fil som eleven har laddat upp. Du kan inte radera 

ett dokument som en elev har laddat upp 
6. Klicka på Ladda upp fil arbete för att ladda upp ett nytt dokument. 
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7. Ge arbetet ett namn och en eventuell 
beskrivning. 

8. Välj om eleven ska kunna radera 
arbetet genom att kryssa i eller ur 
rutan Tillåt att eleven raderar. Rutan 
är i kryssad som standard.  

9. Ladda upp filen.  
10. Om filen är en jpg-fil (bild) kommer 

bilden att visas som en miniatyr när 
portfolion visas.  

11. Skriv en eventuell kommentar. 
12. Spara.  

 
 
 

 
 
 
Skapat av anger vem som äger arbetet och när det skapades. 
 
Uppdaterat anger tidpunkt för den senast gjorda ändringen, inklusive kommentarer. 
 
Elever och vårdnadshavare ser portfolion i vänstermenyn under länken Min portfolio.  
 
Eleverna kan själva ladda upp arbeten i portfolion. Elever och vårdnadshavare kan kommentera alla 
arbeten i portfolion. När eleven laddar upp ett nytt arbete i sin portfolio kan eleven välja att skicka 
ett meddelande till undervisande lärare. Meddelandet kommer till i lärarens inkorg i SchoolSoft. 
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7.4. Lektionsplanering 

Skapa en lektionsplanering antingen genom att klicka på Lektionsplanering /Ändra planering eller 
genom att klicka på den aktuella lektionen i schemat.  

 
 

 
 

 
1. Klicka på Skapa planering. 
2. Fyll i den planering som ska vara synlig för elev och vårdnadshavare och den planering som 

ska vara synlig för dig. Elev och vårdnadshavare ser inte den planering som du skriver i rutan 
Egen.  

3. Välj vilken vecka planeringen ska vara kopplad till (du får automatiskt upp den vecka som var 
på schemat). 

4. Bifoga en fil om så önskas. När du bifogar en fil får du välja att bifoga filen från din dator eller 
från Mina filer. 

5. Klicka på Spara. 
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Elever och vårdnadshavare ser planeringen på startsidan på aktuell vecka samt på ämnessidorna.  
 
Lektionsplaneringen visas endast för elever och vårdnadshavare om det finns text i planeringen Till 
eleven. Om en lektionsplanering endast har text i Egen och har en bifogad fil så kommer filen inte 
synas i några listor över planeringar för elever och vårdnadshavare. Planering kommer vara helt dold 
för elever/vårdnadshavare och det är tänkt som funktionalitet för lärare att ha planering med eller 
utan filer för sin egen skull. 
 

7.4.1. Koppla lektionsplanering till kursplan (enbart grundskolan) 

 
Du kan koppla dina Lektionsplaneringar till ett eller flera moment av det centrala innehållet.  
 

1. När du skapar/ändrar en lektionsplanering finns nu möjligheten att koppla moment till 

planeringen.  

2. När du har skapat och sparat planeringen för lektion väljer du Ändra på planeringen och ser 

då länken Koppla kursplan.  

 
3. Klicka på Koppla kursplan för att koppla ett eller flera moment till lektionsplaneringen. 

4. Du får nu upp ett popup-fönster. 

5. Ämnet är förvalt för det ämne som planeringen är kopplad till, men du kan byta ämne om 

det är önskat.  

6. Välj år och markera ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt) Centrala 

innehåll. Klicka på Visa.  

7. Välj ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt) moment i de valda Centrala 

innehållen. 
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8. Spara.  

9. I listan Kopplade moment visas nu de moment som är kopplade till planeringen.  

 
 

10. Du kan Ta bort moment som är felkopplade genom att kryssa i rutan Ta bort och Spara.  

11. Du kan också lägga till fler moment från andra centrala innehåll. Du kan till och med lägga till 

moment från andra ämnens centrala innehåll om uppgiften ska kopplas till flera olika ämnen.  

12. Stäng popup-fönstret när du är klar med kopplingarna.  

13. Klicka Spara på din lektionsplanering igen alternativt uppdatera sidan för att se kopplingen 

till de centrala innehållen och de olika momenten.  
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14. Elever och vårdnadshavare ser också detaljerna om momenten när de tittar på planeringen 

och klickar på länken Visa kursplan. Hela kursplanen i ämnet finns på elevens och 

vårdnadshavarens ämnessida.  

7.5. Veckoplanering 

En veckoplanering kan ses som en grovplanering. Här planerar du dina lektioner vecka för vecka eller 
för hela terminen.  
 

1. Klicka på Skapa planering 
2. Namnge planeringen, välj ämne och grupp. 
3. Välj om du ska dela planeringen med en annan lärare. Den läraren kommer att kunna se och 

göra ändringar i din planering. Planeringen kommer att synas på lärarens startsida.  
 

 
 
 

4. Planeringen hamnar nu i listan till vänster. 
5. Klicka på pilarna bredvid Ämne eller Rubrik för att ändra sorteringen i listan.  
6. Klicka på Visa (planeringens namn) för att titta på din planering. 
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7. Klicka på Ändra för att ändra grunddatan (namn, grupp, ämne) 

8. Klicka på Vecka  för att lägga till själva planeringen vecka för vecka.  

 Här skriver du in en planering per vecka eller en för hela terminen. Det du skriver i 
rutan Egen planering syns inte för elev eller vårdnadshavare.  

 Jobba vecka för vecka och spara för att kunna skapa planeringen för nästa vecka. 
 

 
 

Elever och vårdnadshavare ser planeringen på startsidan på aktuell vecka samt på 
ämnessidorna.  

 

 En planering som är skapad för HT eller VT syns inte på startsidan utan ligger bara 
under elevens ämnes flik.  

 När du har sparat en planering för en vecka eller termin kan du lägga till en fil till den 

planeringen genom att klicka på (bifoga fil) under veckonumret. När du bifogar 
en fil får du välja att bifoga filen från din dator eller från Mina filer. 

 

9. Klicka på Filer  för att lägga till filer som inte ska kopplas till någon vecka. Filerna hamnar 
under en speciell rubrik (Filer) på elevens ämnes sida. Filerna ligger kvar tills planeringen tas 
bort eller arkiveras. Du kan bifoga hur många filer som helst. När du bifogar en fil får du välja 
att bifoga filen från din dator eller från Mina filer. 
 

10. Veckoplaneringen visas endast för elever och vårdnadshavare om det finns text i planeringen 
Till eleven. Om en veckoplaneringen endast har text i Egen planering och har en bifogad fil 
så kommer filen inte synas i några listor över planeringar för elever och vårdnadshavare. 
Planering kommer vara helt dold för elever/vårdnadshavare och det är tänkt som 
funktionalitet för lärare att ha planering med eller utan filer för sin egen skull. 

 
11. Tidigare års veckoplanering är separerad från den ordinarie veckoplaneringen och ligger 

under en egen rubrik, Arkiverad veckoplanering. Om en du vill aktivera en arkiverad 
veckoplanering måste du klicka på planeringen och välja aktivera. Planeringen kommer då att 
aktiveras för innevarande läsårs veckor. 



 62 

SchoolSoft rekommenderar att du går igenom dina arkiverade planeringar vid varje 
läsårsstart och aktiverar de du vill använda i år igen eller slänger de du inte vill använda 
längre. 

 

7.5.1. Koppla veckoplanering till kursplan (enbart grundskolan) 

 
Du kan koppla dina Veckoplaneringar till ett eller flera moment av det centrala innehållet.  
 

1. När du skapar/ändrar en veckoplanering finns nu möjligheten att koppla moment till 

planeringen.  

2. När du har skapat och sparat planeringen för en vecka/termin visas symbolen  under 

veckonumret. Symbolen betyder Koppla moment.  Symbolen innebär att minst ett 

moment redan är kopplat till planeringen.  

 

3. Klicka på  för att koppla ett eller flera moment till veckoplaneringen. 

4. Du får nu upp ett popup-fönster. 

5. Ämnet är förvalt för det ämne som planeringen är kopplad till, men du kan byta ämne om 

det är önskat.  

6. Välj år och markera ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt) Centrala 

innehåll. Klicka på Visa.  

7. Välj ett eller flera (genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt) moment i de valda Centrala 

innehållen. 
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8. Spara.  

9. I listan Kopplade moment visas nu de moment som är kopplade till planeringen.  

 
10. Du kan Ta bort moment som är felkopplade genom att kryssa i rutan Ta bort och Spara.  

11. Du kan också lägga till fler moment från andra centrala innehåll. Du kan till och med lägga till 

moment från andra ämnens centrala innehåll om uppgiften ska kopplas till flera olika ämnen.  

12. Stäng popup-fönstret när du är klar med kopplingarna.  

13. Gå till veckoplaneringens Visa-läge för att se kopplingarna till momentet (titta på listan med 

dina veckoplaneringar och klicka på planeringens namn) 
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14. Klicka sedan på länken Visa kursplan för att se detaljerna om vilka CI och moment som är 

kopplade till planeringen. 

 

 

 
15. Elever och vårdnadshavare ser också detaljerna om momenten när de tittar på planeringen 

och klickar på länken Visa kursplan. Hela kursplanen i ämnet finns på elevens och 

vårdnadshavarens ämnessida.  

7.6. Provschema  

I provschemat filtrerar du per klass och ser alla uppgifter som är införda i provschemat. 
Administratören på skolan sätter upp vilka uppgifter som ska synas i provschemat.  
 
Om du för med musen över en uppgift i provschemat ser du vilken lärare som skapade uppgiften och 
den exakta tidpunkten när uppgiften skapades.  
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7.7. Forum 

Ett forum kan startas i SchoolSoft av läraren och administratören. Läraren kan bara starta forum till 
sina egna undervisningsgrupper. Administratören kan skapa forum även till fria grupper och koppla 
valfri lärare till forumet. 
 

1. Klicka på Skapa forum.  
2. Fyll i ett namn och en beskrivning. 
3. Välj undervisningsgrupp 
4. Välj om forumsdeltagarna ska kunna skapa nya ämnen, eller inlägg på tidigare postade 

inlägg. 
5. När publicerad är i kryssad syns forumet för deltagarna. 
6. Klicka på forumet för att skapa ett nytt inlägg. Forumet och inläggen syns för alla som finns 

med i den grupp som forumet är riktat till.  
 

 



 66 

 
Elever och vårdnadshavare som är kopplade till forumet ser det antingen via sin ämnes flik eller 
genom att klicka på Forum i ämnesmenyn.  
 
När du har skapat forumet blir du administrator för det. Det innebär att du kan ta bort inlägg gjorda 
av deltagarna.  
 

7.8. Kursplaner (grundskolan) 

 
Kursplanerna visar det centrala innehållet per ämne och årskurs och är uppdelade i ett antal 
moment. Som undervisande lärare kan man koppla de olika momenten till uppgifter, 
lektionsplaneringar och veckoplaneringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man 
jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.  
 
Här kan du göra du en filtrering på Ämne, Grupp, År, Centralt innehåll (med eller utan detaljer) 
och/eller om uppgifter, veckoplaneringar och lektionsplaneringar ska visas. 
 
Du kan koppla moment från kursplanen till Uppgifter, Veckoplaneringar och lektionsplaneringar. Läs 
mer om detta under respektive kapitel.  
 
Elever och vårdnadshavare hittar kursplanerna och de kopplade momenten under länken Kursplan 
på respektive ämnessida.  
 
Observera att momenten först kopplas per undervisningsgrupp och inte per elev. Om en elev byter 
undervisningsgrupp kommer rapporten för eleven visa de moment som är kopplade till elevens 
nya undervisningsgrupp om inte läraren sparar ned de kopplingar som är gjorda mot gruppen till 
varje elev. Det är alltså viktigt att läraren sparar de kopplingar på elevens som man vill bevara om 
en elev byter undervisningsgrupp eller inför arkivering. 
 
Det finns två sätt att koppla moment till eleverna.  
 
Koppla ett moment till flera elever:  

1. Gå till uppgiften/planeringen som har en koppling till ett moment. 
2. Klicka på ändra på den aktuella uppgiften. 
3. Klicka på länken Hantera kursplaner. 
4. Nu visas ett nytt fönster och de redan kopplade momenten visas (se bild nedan). Du kan nu 

koppla flera moment till uppgiften. 
5. Klicka på Koppla efter momentet som du vill koppla till eleverna i gruppen. 
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6. Du kan nu ange vilka elever som ska markeras med att de har arbetat med momentet. 
7. Det finns en markera alla kryssruta som markerar alla elever i urvalet.  

 

 
 

8. En elev kan bara bli kopplad till ett moment en gång per läsår. Man behöver således inte 
koppla ett moment flera gånger till en elev. 
 

Samma rutin som ovan gäller även för lektionsplanering, veckoplanering och kursplaner. 

 
Koppla flera moment till en elev: 

1. Klicka på Ämnesmatris i vänstermenyn på startsidan. 
2. Välj vilket ämne, grupp och årskurs du vill arbeta med. 
3. Klicka på ändra på den elev du vill arbeta med. 
4. Klicka på länken Visa kursplaner. 
5. En lista på de moment som finns för elevens år visas.  
6. Eventuella planeringar/uppgifter som kopplats till moment visas. 
7. Markera i kryssrutan i kolumnen Eleven har arbetat med momentet de kopplingar du vill 

göra. 
8. Klicka på spara. 
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När läraren har kopplat centralt innehåll till en elev så kan elev och vårdnadshavare se informationen 
om vilka år som eleven har arbetat med momentet under Kursplaner. 

8. Grupper 

8.1. Undervisningsgrupper 

Här finns alla undervisningsgrupper på skolan. Du hittar dina egna undervisningsgrupper överst i 
listan. 
 
Du kan göra egna grupplistor på alla grupper i SchoolSoft. Listorna kan anpassas efter vilken 
information du behöver ha med i listan. För att skriva ut listor klickar du på önskad typ av grupp i 
menyn GRUPPER. Klicka på Visa alternativ för utskrift för att välja vilka uppgifter du ska ha med på 
din utskrift.  
 
Om du vill ha tomma kolumner i din lista väljer du önskat antal kolumner i Antal extra kolumner. Du 
kan även ge kolumnerna en rubrik genom att skriva in dem under varandra i Kolumnrubriker. 
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När du valt grupp kan du även välja alternativet Visa lista på alla e-postadresser och mobilnummer. 
Där får du e-post-adresser till elever och vårdnadshavare i gruppen om du vill skicka mejl till dem.  
 
Adresserna både kommaseparerade och semikolonseparerade så att det ska fungera både för MAC 
och PC. Om du kopierar informationen i rutan får du adresserna kommaseparerade men om du 
istället klickar på någon av länkarna Skicka e-post till alla elever i gruppen eller Skicka e-post till alla 
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elevers vårdnadshavare får du mejladresserna separerade med semikolon. Du kan till och med 
kopiera någon av länkarna Skicka e-post till alla elever i gruppen eller Skicka e-post till alla elevers 
vårdnadshavare och klistra in i Outlook så får du alla mejladresser separerade med semikolon. 
 
Du kan också skapa etiketter till eleverna i gruppen.  
 

1. När du har valt grupp och klickar Visa får du valet Etiketter – Visa fler alternativ på höger 
sidan.  

 

 
 

2. Om du kryssar i rutan Adressera till vårdnadshavare får varje etikett en extra adressrad 
överst där det står Till vårdnadshavare för och sedan elevens namn och adress.  

 
3. Klicka sedan på knappen Skapa etiketter. Ett pdf-dokument skapas nu i ett nytt fönster och 

du kan skriva ut etiketterna.  
 

4. Alla etiketter skapas som pdf-filer i storleken 3,6 cm x 7 cm. Totalt 3 x 8 = 24 etiketter per 
ark. 

 
 

8.2. Fria grupper 

En fri grupp är grupp som kan bestå av personal, elever och vårdnadshavare. En fri grupp kan 
användas till nyheter och aktiviteter och forum.  
 
 

1. Klicka på Skapa grupp. 
2. Ge gruppen ett namn 
3. Markera den personal, de elever och 

de vårdnadshavare som ska finnas i 
gruppen och klicka på högerpilen. 

4. Om du vill ha med vårdnadshavare i 
gruppen men inte vet deras namn 
markerar du i rutan Inkludera 
vårdnadshavare till valda elever. 

5. Klicka på Spara.  

 
Du kan skriva ut grupplistor även till fria 
grupper. Se instruktionen under 
undervisningsgrupper.  
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8.3. Personal 

Under länken Personal ser du kontaktuppgifter till all personal på skolan. Du kan skriva ut grupplistor 
även till personal. Se instruktionen under undervisningsgrupper.  
 

 
 

8.4. Klasslistor 

Här kan du se och skriva ut alla klasslistor på skolan. Se instruktionen under undervisningsgrupper. 
 

9. Elevdokument 

9.1. Ämnesmatriser (grundskolan) 

Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att 
hantera elevernas färdigheter, framsteg och bedömning av dessa. Detta i förhållande till dels de 
nationella kunskapskrav de har att förhålla sig till och dels sina egna. 

SchoolSoft tillhandahåller de nationella kunskapskraven för grundskolan samt ger skolan ett stöd för 
sina egna lokala kunskapskrav. Kunskapskraven är kopplade till ett betygsämne och har en 
beskrivning av de färdigheter eleven ska ha uppnått vid respektive årskurs. 

Som lärare kan du arbeta löpande med varje elevs kunskapsmatris per ämne och aktuellt år. 

I anslutning till elevens ämnesmatris kan du markera de olika stegen med olika färgmarkeringar för 
att på så sätt visa om färdigheten är uppnådd. Till varje kunskapsmatris hör en textruta för dina 
kommentarer och formativa bedömning. Tanken är också att du ska kunna markera vilka moment i 
kursplanen som eleven har arbetat med och bedömningen alltså gäller. 

 

Du arbetar så här med matriserna: 

1. Klicka på Ämnesmatriser i menyn ELEVDOKUMENT. 
 

2. Välj vilket Ämne, Grupp och Årskurs du vill jobba med. Klicka sedan på Sök.  
 

3. Om du vill jobba med en specifik färdighet och flera elever samtidigt väljer du färdighet 
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och klickar på Sök. Välj då att antingen markera elev för elev eller att multiuppdatera för alla 
eller vissa elever i urvalet genom att markera färdigheten i raden Gäller för alla rader, 
markera vilka elever det gäller och spara.  

4. Om du vill jobba med en specifik elev och flera färdigheter samtidigt väljer du vilken elev 
och klickar på Ändra. 

5. Välj vilken elev du vill jobba med genom att klicka på Ändra.  
 

 
 

6. Här visas en matris med elevens steg och färdigheter i valt ämne och årskurs.  
 

 

7. Markera vilka steg eleven har uppnått i respektive färdighet.  

8. Genom att kryssa i rutan Markera grönt på färdighetens tidigare steg kommer alla 
steg innan det markerade markeras med grön färg. Det innebär att om man markerar 
någonting på steg A kommer steg E och C automatiskt bli grönmarkerade. Om man 
markerar någonting på steg C kommer automatiskt steg E bli grönmarkerat.  

Om man har valt att bara visa lokala steg kommer enbart tidigare lokala steg 
markeras. 
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Denna används främst första gången man fyller i matrisen för att slippa många klick 
om eleven redan har jobbat med färdigheten.  

9. SchoolSofts tanke är att gul visar att eleven arbetar med färdighetens steg, grönt att 

färdigheten är uppnådd och röd ram markerar om det finns risk att eleven inte kommer att 

klara det. Skolan bestämmer självklart själva vad de vill att de olika färgmarkeringarna ska 

betyda.  

 

10. Varje färdighet har också en textruta där du förslagsvis kan visa hur eleven kan komma vidare 

i färdigheten.  

11. Klicka Spara när du är klar.  

 

12. Alla ändringar som görs sparas. Genom att klicka på länken Ändra, längst till höger, går det 

därför att följa elevens utveckling av färdigheten över tid. 

 
 

13. Om du vill kan du skicka ett meddelande till Elev, vårdnadshavare och mentor eller enbart 

Mentor med information om att du har uppdaterat matrisen. Du kan använda dig av en 

standardtext eller komplettera med något eget. Om skolan använder publiceringsdatum i 

matrisen och ändringen inte har blivit publicerad skickas enbart meddelande till mentor. 
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14. Om du har gjort fel när du markerade steget kan du ta bort den felaktiga raden genom att 

klicka Ta bort bredvid raden.  

 

15. Elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven kan markeras med Otillräckliga, 

Godtagbara eller Mer än godtagbara kunskaper i ämnet för årskursen. Dessa ligger överst på 

varje ämne i matriserna och visas också i sammanställningen när lärare/mentor/skolledare 

ser sammanställningen när de tittar på alla elever i ett ämne. 

 

Om du vill multiuppdatera kunskapsutvecklingen för alla elever i gruppen väljer du att jobba 

med färdigheten. 

 

 
 

16. Publicera matrisen som ämneslärare. Om skolan använder publiceringsdatum för matriserna 

kan ämneslärarna publicera matrisen för en enstaka elev i sitt ämne eller för hela 

undervisningsgruppen i sitt ämne. Om skolan inte använder publiceringsdatum syns alla 

ändringar direkt i matrisen för elever och vårdnadshavare.  

 

Publicera för enstaka elev: 

 Klicka på en elevs matris 
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 Under Publicera till och med väljer du ett datum. Alla ändringar som är gjorda fram till 

och med det datumet kommer att visas för elever och vårdnadshavare.  

 Markera Ändra publiceringsdatum. 

 

 

 Om ni vill ändra ett publiceringsdatum kan ett tidigare datum anges. Då visas alla 
ändringar gjorda fram till och med det datumet. 

 

Publicera för hela gruppen i ämnet: 

 Välj ämne och grupp. 

 Under Publicera till och med väljer du ett datum. Alla ändringar som är gjorda fram till 

och med det datumet kommer att visas för elever och vårdnadshavare.  

 Om någon elevs matris inte ska uppdatera markerar du av Publicera på den elevens 

rad. 

 Markera Ändra publiceringsdatum. 
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17. Om läraren valt att koppla färdigheter till en uppgift (läs mer om detta under rubriken 

Uppgifter) kan man visa bedömda uppgifter i elevens ämnesmatris. Dessa kan sedan 

förslagsvis användas som ett stöd när man fyller i elevens ämnesmatris. 

 
 

18. Genom att klicka på Visa kursplaner kommer du till elevens kursplan och kan markera om 

eleven har arbetat med momentet.  
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19. Du kan skriva ut elevens matris genom att klicka på Skriv ut högst upp eller längst ned i 

matrisen. Som mentor kan du skriva ut din elevs alla matriser på en gång.  

20. Genom att klicka på Nollställ alla bedömningar kan du klicka dig vidare och välja att tömma 
alla bedömningar för en viss elev eller hel klass. Du väljer vilket år samt vilka elever och 
klickar sedan på Ta bort.  
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21. Det går att välja att endast visa kommentarer till ämnesmatriser, dvs inte visa färdigheterna 

utan bara kommentarer.  

 

Man kan antingen välja att visa allt som vanligt med det förvalda alternativet Alla eller alla 

färdigheters namn och kommentar med Endast kommentar.  

 

 

Man kan även välja att inte visa rader som inte har kommentar med alternativet Endast 

färdigheter med kommentar. Även detta val visar bara färdighetens namn och 

kommentaren men döljer rader utan kommentar. 

Om man först gör filtreringen och sedan väljer Skriv ut kommer enbart filtreringen med i 

utskriften.  

22. För valt ämne och vald grupp finns möjligheten att skriva ut sammanställning, matriser och 
eventuella kommentarer. Utskriftslänkarna visas längst ned på sidan: 

  
 Utskrift av sammanställning, ämnesmatris och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och ifyllda kommentarer. 
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23. Matriserna följer eleven under hela tiden eleven går på skolan.  

 

9.2. Ämnesvarningar (grundskolan) 

I ämnesmatrisen så kan man som ämneslärare lämna en ämnesvarning.  
1. Klicka på Ämnesmatriser i menyn ELEVDOKUMENT. 
2. Välj vilket Ämne, Grupp och Årskurs du vill jobba med. Klicka sedan på Sök.  
3. Välj vilken elev du vill jobba med genom att klicka på Ändra.  
4. Klicka sedan i kryssrutan högst upp under rubriken Ämnesvarning. 
5. Ett meddelande skickas automatiskt till elev, vårdnadshavare och mentor. 
6. Mentorn kan därefter ange om ett Åtgärdsprogram har upprättats och då kommer 

ämnesläraren få ett meddelande om det. Läs mer om detta under rubriken Mentor. 

 

9.3. Kursmatriser (gymnasiet) 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns i SchoolSoft. Tanken är att 
lärarna ska kunna gå igenom elevernas matriser och markera vilka färdigheter eleverna klarat av eller 
vilka de riskerar att inte klara. Lärarna kan också koppla uppgifter till matrisen. Detta kan sedan 
användas som underlag för betygsättning och utvecklingssamtal.  

1. Klicka på Kursmatris i menyn ELEVDOKUMENT. Via den här menyingången kommer du åt 
kursmatrisen för alla elever som du är schemalagd med, även om du inte är ansvarig 
betygssättande lärare.  

2. Välj vilken kurs och grupp du vill jobba med.  

3. Du kan också välja om du vill jobba med alla färdigheter/steg, endast skolverkets 
färdigheter/steg eller endast lokala färdigheter/steg. 

4. Du kan också titta på matrisen som den såg ut ett valt datum.  
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5. Välj vilken elev du vill jobba med genom att klicka på Ändra (pennan).  

6. Här visas en matris med elevens steg och färdigheter i vald kurs.  
 

 

7. Markera vilka steg eleven har uppnått i respektive färdighet.  
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8. Genom att kryssa i rutan Markera grönt på färdighetens tidigare steg kommer alla steg 
innan det markerade markeras med grön färg. Det innebär att om man markerar någonting 
på steg A kommer steg E och C automatiskt bli grönmarkerade. Om man markerar någonting 
på steg C kommer automatiskt steg E bli grönmarkerat.  

Om man har valt att bara visa lokala steg kommer enbart tidigare lokala steg markeras. 

Denna används främst första gången man fyller i matrisen för att slippa många klick om 
eleven redan har jobbat med färdigheten.  

9. SchoolSofts tanke är att gul visar att eleven arbetar med färdighetens steg, grönt att 

färdigheten är uppnådd och röd ram markerar om det finns risk att eleven inte kommer att 

klara det. Skolan bestämmer självklart själva vad de vill att de olika färgmarkeringarna ska 

betyda.  

10. Varje färdighet har också en textruta där du förslagsvis kan visa hur eleven kan komma vidare 

i färdigheten.  

11. Klicka Spara när du är klar.  

 

12. Alla ändringar som görs sparas. Genom att klicka på länken Ändringar, längst till höger, går 

det därför att följa elevens utveckling av färdigheten över tid. 
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13. Om du har gjort fel när du markerade steget kan du ta bort den felaktiga raden genom att 

klicka Ta bort bredvid raden.  

14. Publicera matrisen. Om skolan använder publiceringsdatum för matriserna kan lärarna 

publicera matrisen för eleverna i kursen. Om skolan inte använder publiceringsdatum syns 

alla ändringar direkt i matrisen för elever och vårdnadshavare.  

 Klicka på en elevs matris 

 Under Publicera till och med väljer du ett datum. Alla ändringar som är gjorda fram till 

och med det datumet kommer att visas för elever och vårdnadshavare.  

 Markera Ändra publiceringsdatum. 

 

15. Man kan koppla en färdighet till en uppgift och sedan visa den bedömda uppgiften i elevens 

kursmatris.  

 

 Skapa en uppgift på vanligt sätt. 

 Markera att den ska 
resultatrapporteras.  

 Klicka Spara. 

 Klicka sedan Ändra på uppgiften 
igen. 

 Klicka på länken Hantera 
färdigheter. 
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 Markera de färdigheter du vill ska kopplas till uppgiften.  

 Klicka på Spara. 

 En matris över de kopplade färdigheterna visas. 

 

 

 
 Markera på Ta bort och Spara för att ta bort en felaktigt kopplad färdighet.  

 
 För att sedan bedöma uppgiften med färdigheterna klickar läraren på Resultat i 

uppgiftslistan. 
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 Klicka sedan på Hantera Färdigheter på den elev du vill bedöma. 
 

 

 
 

 Fyll sedan i de Färdigheter som du kopplat till uppgiften. 
 

 
 

 Spara resultatet och publicera det för att det ska synas i elevens kursmatris.  

 De bedömda uppgifterna kan sedan visas på elevens ämnesmatris genom att markera 
alternativet Visa bedömda uppgifter.  
 

  
 

 Uppgiften visas då under aktuell färdighet. 
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 Om läraren klickar på uppgiften öppnas en lightbox med mer information. Vill man kan 

man kopiera informationen och sedan klistra in den i kursmatrisens kommentarsruta.  

 

16. Du kan skriva ut elevens matris genom att klicka på Skriv ut högst upp eller längst ned i 

matrisen. Som mentor kan du skriva ut din elevs alla matriser på en gång.  

17. Det går att välja att endast visa kommentarer till ämnesmatriser, dvs inte visa färdigheterna 

utan bara kommentarer.  

Man kan antingen välja att visa allt som vanligt med det förvalda alternativet Alla eller alla 

färdigheters namn och kommentar med Endast kommentar.  

  

Man kan även välja att inte visa rader som inte har kommentar med alternativet Endast 

färdigheter med kommentar. Även detta val visar bara färdighetens namn och 

kommentaren men döljer rader utan kommentar. 
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Om man först gör filtreringen och sedan väljer Skriv ut kommer enbart filtreringen med i 

utskriften. 

9.4. Lämna omdöme 

Elevdokumentationen är en av de viktigaste funktionerna i SchoolSoft. Den är också enkel för 
användarna att hantera. Det viktigaste är att man har en klar och tydlig rutin för hur det skall gå till 
väga. Här är det viktigt att administratören har gjort ett bra jobb. Det är nämligen han som skapar 
omdömesmallen och därmed ramarna för hela processen. 
 
Omdömesmallen kan se olika ut för lärare, elever, vårdnadshavare och mentor. Alla får säga sitt och 
om resultatet publiceras innan utvecklingssamtalet kan samtliga parter ta del av varandras 
information och mötet kan fokusera på en diskussion om hur man ska gå vidare. Annars går det åt 
mycket tid bara att gå igenom vad var och en tycker. Har man tagit del av det innan kan man komma 
väl förberedd till samtalet och vara medveten om varandras förväntningar. 
 
Arbetsgången med utvecklingssamtalen: 
 

 
 
När utvecklingssamtalet har skapats av mentorn kommer alla undervisande lärare, vårdnadshavare, 
samt elever i den gruppen att få en meddelande på sin startsida. Vad som står i nyheten bestäms av 
administratören.  
 

1. Klicka på Lämna omdöme i menyn Elevdokument. Aktuella elevdokument listas per typ. 
 

 
 

2. Välj en grupp genom att klicka på Elev. 
 

Administratör 
bestämmer 
mall för 
utvecklings-
samtal 

Mentor 
skapar 
utvecklings-
samtal 

Lärare, 
mentor, 
vårdnads-
havare och 
elev lämnar 
omdöme 

Utvecklings-
samtal hålls 

Mentor och 
elev skriver en 
uppföljning 
och sätter upp 
mål 
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3. Klicka på ett rött kryss och fyll i omdömet. Nedanför omdömesformuläret kan du se 
sammanställning av elevens närvaro och resultat av uppgifter.  
 

4. Klicka på Spara. 
 

 
 
Det finns två utskriftslänkar per elev. Den ena skriver ut alla svar som ingår i U-delen och är 
markerade som utvalda utvecklingsmål. Den andra länken skriver ut samtliga svar som är kopplade 
till dig. 

 
* Innebäratt formuläret innehåller en utvald fråga, dvs en fråga som eleven ska prioritera i sin IUP.  
 

5. När du lämnar omdöme markeras vissa frågor med Frågan används i U-delen. Dessa frågor 
ingår i U-delen. Om frågan avänds är utvald som prioriterad fråga i U-delen syns texten 
Frågan är utvald. 
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9.5. Starta ett elevdokument som mentor 

Det är mentorn som startar ett elevdokumet för sin mentorsgrupp. 
 

 
 

 
 
 
 

1. Klicka på Skapa elevdokument. 
2. Ge elevdokumentet ett namn och en 

beskrivning.  
3. Välj ett datumintervall. Elever och 

vårdnadshavare kan lämna sitt 
omdöme fram till från och med-
datumet. Datum intervallet ska 
symbolisera de datum som 
utveclingssamtalet ska äga rum. 
Lärarna kommer att kunna fortsätta 
skriva sina omdömen även efter sista 
datum.  

4. Klicka på Spara 

Om man klickar på Visa fler alternativ får man upp några fler alternativ. Till exempel kan man välja 
en speciell mall, samt om man ska ha utvecklingssamtalet endast med en elev. 
 
När utvecklingssamtalet sparats dyker det upp i listan till vänster. Här finns två knappar; en för att 
ändra uppgifterna och en för att se detaljer om varje elev. Klicka på ELEV för att få upp en detaljerad 
lista. 
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Klicka på ELEV för att få upp en detaljerad lista över omdömena. 
 
I den detaljerade listan finns hela mentorsgruppen, samt de ämnen eleverna har. 
 
För att fylla i ett mentorsomdöme klickar du på M bredvid varje elev.  
 
Klicka på PUB för att publicera omdömena och göra dem tillgängliga för elev och vårdnadshavare. 
Klicka på skrivarikonen för att skriva ut en rapport över elev-dokumentationen. 

 
Ett rött kryss betyder att omdöme ännu inte lämnats. En grön bock betyder att det lämnats. Till 
höger finns också M – för omdöme från mentor, V – för omdöme från vårdnadshavare, E – för 
omdöme från elev och U – för uppföljning. När dessa omdömen lämnats ersätts bokstäverna med 
en grön bock. Till sist finns också en symbol för publicering, en knapp för att skriva ut hela 
elevdokumentationen, det vill säga alla omdömen om eleven samt en knapp för att enbart skriva ut 
omdömen som är infört i U-delen. 
 
Om skolan har valt att jobba med utvecklingsmål kan du i U-delen markera vilka av lärarnas 
omdömen som ska vara valda utvecklingsmål och som används exempelvis till elevens IUP.  
 

 
 
 
 
När alla inblandade lämnat omdöme kan mentorn publicera omdömena, så att alla parter kan ta del 
av dem. Det är också möjligt att göra det tidigare, men då kommer bara de lämnade omdömena att 
synas. De andra fylls på så fort de rapporterats. Publiceringen görs genom att klicka på Publicera alla 
elevers omdömen eller genom att klicka på Pub bredvid en specifik elev. Denna lista får man upp 
genom att går till Elevdokument – ELEV. Om man råkar publicera av misstag och vill ”opublicera” 
omdömet klickar man på den gröna bocken i kolumnen Pub.  
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Om elever har tillkommit eller slutat i gruppen eller fått nya ämnen på schema sedan 
elevdokumentet skapades klickar du på länken Uppdatera elevdokumentets elever och ämnen.  

10. Betyg (grundskolan) 

10.1. Betygssättning 

1. Klicka på Grundskolebetyg/Betygsättning i vänstermenyn.  
 

 
 

2. Klicka sedan på Betyg på önskad betygsgrupp. 
 

 

                           
 

3. Välj betyg för varje elev, fyll i ditt lösenord som du har fått av administratören och klicka på 
Spara-knappen. 
 

4. Under betygslistorna syns alla resultat som eleverna i gruppen fått i ämnet under året och 
även resultaten på de nationella proven i ämnet. 
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5. Om skolan använder SchoolSofts ämnesmatriser finns även länken Visa matris, som tar dig 
till elevernas ämnesmatris i ämnet. Matrisen öppnas i ett nytt fönster. 
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6. Upprepa för alla betygsgrupper. 
 

7. När du är klar med all betygsättning klickar du på knappen Klar med betygsättning. Om ni är 
flera betygsättande lärare för samma grupp i samma ämne är det viktigt att inte trycka på 
knappen förrän alla lärarna är klart med betygsättningen för gruppen. (Betygen kan sedan 
endast ändras av betygsansvarig på skolan. T ex skoladministratör eller rektor.) 
 

10.2. Tidigare betyg 

Här ser du de betyg som du tidigare har satt eller betyg för dina elever som är satta av andra lärare i 
de ämnen som du undervisar.  
 

 

10.3. Nationella prov 

 
När det är dags att rapportera de nationella proven dyker det upp en menyingång i din vänstermeny 
under Betyg med underrubriken Nationella prov.  
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När du kommer klickar på länken ser du en sida där alla ämnen du ska rapportera listas. När du 
klickar på ämneslänken kommer du till en sida där de elever du ska rapportera listas. 
 

 
 
Tänk på att om du använder dig av översta raden, Ändra samtliga rader i urvalet, så slår ändringen 
igenom på alla rader nedan, även om du har ändrat till något annat tidigare.  
 
Olika ämnen rapporteras på olika sätt beroende på vad SCB vill ha för information. 
 
Du rapporterar enbart de delar som ska skickas in till SCB. Det är alltså möjligt att delar som du har 
rättat manuellt inte finns i SchoolSoft. Det är för att de inte ska rapporteras.  
 
Spara när du är klar.  Du behöver inte rapportera alla elever på samma gång utan kan spara 
emellanåt. 
 
När du rapporterar betyder tomma fält att eleven ej deltagit i provdelen. 0 betyder 0 poäng.  
 
Kom ihåg att du inte får sätta ett provbetyg om eleven inte har deltagit på alla delprov.  
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Kommentarsfältet bredvid resultatrapporteringen används enbart för ditt eget bruk. Det exporteras 
inte till SCB och det syns inte för elever eller vårdnadshavare. 
 
När du sparar första gången kommer de elever som inte har något inskrivet resultat automatiskt få 
resultatet Ej deltagit. 
 
Glöm inte att spara med jämna mellanrum. Du loggas ur från SchoolSoft när du har varit inaktiv i 30 
minuter. När du rapporterar resultaten arbetar inte systemet och du räkas som inaktiv. 
 
Administratören på skolan har möjlighet att publicera resultaten till elever och vårdnadshavare. 
Resultaten visas på elevernas och vårdnadshavarnas resultatsida.  

11. Kurs (gymnasiet) 

11.1. Omdöme 

Om skolan har valt så kan du sätta ett omdöme på pågående kurser för de elever som du är 
kursansvarig för. Eleverna ser omdömena på sina studieplaner.  

 
Om skolan har valt att eleven ska kunna sätta ett målbetyg (från sin studieplan) ser du detta här.  
 
 

 
 
 
Omdömet syns bara för dig och eleven när kursen har status Pågående.  

11.1.1. Kursvarningar 

Som Lärare kan du lämna kursvarningar på de pågående kurser där du är angiven som 
betygssättande lärare. Kursvarningarna finner man under Omdöme i menyn KURS. Där listas deras 
kurser sorterade per program. När lärarna klickar Ändra har de precis som tidigare möjlighet att 
skriva in ett kortare omdöme på eleven. Nu kan de också markera rutan Kursvarning. 
 
 
 

1. Klicka på Omdöme i menyn KURS. 
2. Klicka på Omdöme för den kurs där du 

vill lämna en kursvarning till en elev. 
3. Klicka i kryssrutan för under kolumnen 

Kursvarning för den elev du vill ge en 
kursvarning. 

4. Nu skickas ett meddelande till eleven, 
elevens vårdnadshavare och om att en 
kursvarning har utfärdats. 
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11.1.2. Kursmatris 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns i SchoolSoft. Tanken är att 
lärarna ska kunna gå igenom elevernas matriser och markera vilka färdigheter eleverna klarat av eller 
vilka de riskerar att inte klara. Lärarna kan också koppla uppgifter till matrisen. Detta kan sedan 
användas som underlag för betygsättning och utvecklingssamtal.  
 

1. Klicka på Omdöme alternativt Mina kurser i menyn KURS. 
 

2. Välj vilket Program, och Kurs du vill jobba med. Klicka på namnet.  
 

3. Om kursen är Ej påbörjad kan du titta på matrisen, men inte göra ändringar i den.  
 

4. Välj vilken elev du vill jobba med genom att klicka på Kursmatris.  
 

  
 

5. Här visas en matris med elevens steg och färdigheter i vald kurs.  
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6. Markera vilka steg eleven har uppnått i respektive färdighet.  

7. Genom att kryssa i rutan Markera grönt på färdighetens tidigare steg kommer alla steg 
innan det markerade markeras med grön färg. Det innebär att om man markerar någonting 
på steg A kommer steg E och C automatiskt bli grönmarkerade. Om man markerar någonting 
på steg C kommer automatiskt steg E bli grönmarkerat.  

Om man har valt att bara visa lokala steg kommer enbart tidigare lokala steg markeras. 

Denna används främst första gången man fyller i matrisen för att slippa många klick om 
eleven redan har jobbat med färdigheten.  

8. SchoolSofts tanke är att gul visar att eleven arbetar med färdighetens steg, grönt att 

färdigheten är uppnådd och röd ram markerar om det finns risk att eleven inte kommer att 

klara det. Skolan bestämmer självklart själva vad de vill att de olika färgmarkeringarna ska 

betyda.  

9. Varje färdighet har också en textruta där du förslagsvis kan visa hur eleven kan komma vidare 

i färdigheten.  

10. Klicka Spara när du är klar.  

 

11. Om du vill kan du skicka ett meddelande till Elev, vårdnadshavare och mentor eller enbart 

Mentor med information om att du har uppdaterat matrisen. Du kan använda dig av en 

standardtext eller komplettera med något eget. Om skolan använder publiceringsdatum i 

matrisen och ändringen inte har blivit publicerad skickas enbart meddelande till mentor. 
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12. Alla ändringar som görs sparas. Genom att klicka på länken Ändringar, längst till höger, går 

det därför att följa elevens utveckling av färdigheten över tid. 

 
 

13. Om du har gjort fel när du markerade steget kan du ta bort den felaktiga raden genom att 

klicka Ta bort bredvid raden.  

 

14. Publicera matrisen. Om skolan använder publiceringsdatum för matriserna kan lärarna 

publicera matrisen för eleverna i kursen. Om skolan inte använder publiceringsdatum syns 

alla ändringar direkt i matrisen för elever och vårdnadshavare.  

 Klicka på en elevs matris 

 Under Publicera till och med väljer du ett datum. Alla ändringar som är gjorda fram till 

och med det datumet kommer att visas för elever och vårdnadshavare.  

 Markera Ändra publiceringsdatum. 
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15. Man kan koppla en färdighet till en uppgift och sedan visa den bedömda uppgiften i elevens 

kursmatris.  

 

 Skapa en uppgift på vanligt 
sätt. 

 Markera att den ska 
resultatrapporteras.  

 Klicka Spara. 

 Klicka sedan Ändra på 
uppgiften igen. 

 Klicka på länken Hantera 
färdigheter. 
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 Markera de färdigheter du vill ska kopplas till uppgiften.  

 Klicka på Spara. 

 En matris över de kopplade färdigheterna visas. 

 

 

 
 Markera på Ta bort och Spara för att ta bort en felaktigt kopplad färdighet.  

 
 För att sedan bedöma uppgiften med färdigheterna klickar läraren på Resultat i 

uppgiftslistan. 
 

   
 

 Klicka sedan på Hantera Färdigheter på den elev du vill bedöma. 
 

 

 
 

 Fyll sedan i de Färdigheter som du kopplat till uppgiften. 
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 Spara resultatet och publicera det för att det ska synas i elevens kursmatris.  

 De bedömda uppgifterna kan sedan visas på elevens ämnesmatris genom att markera 
alternativet Visa bedömda uppgifter.  
 

  
 

 Uppgiften visas då under aktuell färdighet. 

 

 

 Om läraren klickar på uppgiften öppnas en lightbox med mer information. Vill man kan 

man kopiera informationen och sedan klistra in den i kursmatrisens kommentarsruta.  
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16. Du kan skriva ut elevens matris genom att klicka på Skriv ut högst upp eller längst ned i 

matrisen. Som mentor kan du skriva ut din elevs alla matriser på en gång.  

17. Det går att välja att endast visa kommentarer till ämnesmatriser, dvs inte visa färdigheterna 

utan bara kommentarer.  

Man kan antingen välja att visa allt som vanligt med det förvalda alternativet Alla eller alla 

färdigheters namn och kommentar med Endast kommentar.  

  

Man kan även välja att inte visa rader som inte har kommentar med alternativet Endast 

färdigheter med kommentar. Även detta val visar bara färdighetens namn och 

kommentaren men döljer rader utan kommentar. 

Om man först gör filtreringen och sedan väljer Skriv ut kommer enbart filtreringen med i 

utskriften. 

11.2. Betygssättning 

 
När skolans administratör har satt i gång betygsperioden får du en ny länk i din vänstermeny, 
Betygsättning, under Kurs-menyn. 
 

1. Klicka på Betygssättning så får du en lista med alla grupper du ska betygssätta.  
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2. Kurserna listas per program, men genom att klicka på Gruppera på kurs görs visningen 
istället per kurs.  
 

3. Klicka på en rad för att betygsätta eleverna.  

 
 

4. Du kan filtrera eleverna per program och/eller grupp samt välja att Visa endast ej betygsatta 
elever. Om du väljer ett nytt filter innan de sparat betygen kommer de osparade betygen att 
försvinna.    
 

5. Fyll betygen för gruppen och spara med hjälp av betygslösenordet som du har fått från 
skolan. Du kan ändra dina betyg under hela betygsperioden.  
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6. Om ni är flera betygsättande lärare i kursen kommer du att se om någon annan läraren har 
satt betyg på någon elev.  
 

7. Om du klickar på Kursmatris öppnas elevens kursmatris i kursen i ett popup-fönster.  
 

8. Under betygssättningslistan visas alla resultat som eleverna fått i kursen under 
betygssättningslistan. Detta förutsätter att administratören först har kopplat kurserna till 
schemaämnen.  
 

9. När du är klar med alla dina betyg och inte vill ändra dem klickar du på Jag är klar med 
betygsättningen. Detta låser betygen för dig och du kan inte längre ändra några betyg. 

 

 
 
Endast den person som är uppsatt som betygsansvarig på skolan kan ändra betygen i efterhand. 

11.3. Mina kurser 

 
Här ser du tidigare satta betyg. 
 
Du ser också ser vilka elever de är kursansvariga för samt i vilka ämnen, 
under rubriken Kommande, pågående samt ej betygsatta kurser. 
Genom att klicka på en av kurserna ser du även vilka elever du har i 
kursen. 
 
Under Betygsatta kurser kan du ta fram en 
rapport på de elever du tidigare har betygsatt.  
 
Gör ett urval på Program, Klasser, Kurser, 
Betygsdatum, Betyg och/eller Aktiva/Inaktiva 
elever.  

 
 
 
 
 

11.4. Nationella kursprov 

Om skolan använder funktionen för nationella kursprov kan du föra in resultaten på de nationella 

kursproven i SchoolSoft och administratörerna kan ta ut en rapport för att skicka in till SCB. 

Den lärare som står som betygssättande lärare på kursen på en elevs studieplan är den som kan föra 

in resultat på kursprovet. Elever med kurser är som pågående, avslutade men ej betygssatta samt 

betygsatta inom ett datumintervall som stämmer överens med vald termin kan få resultat på 

nationella kursprov.  Om saknar (eller har för många) elever att resultatrapportera ska du kontakta 

skolans SchoolSoft-administratör.  

För att föra in resultat på kursproven går du till Nationella kursprov under menyn KURS. 
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Välj sedan Termin, Program, Kurs, Status och/eller grupp. Du får nu en filtrering på eleverna i 

urvalet.  

 

Du måste dels välja att fylla i provdetaljer och dels att fylla i resultat. Genom att klicka på 

Rapportera hamnar du i regigeringsläget, genom att klicka på Översikt får du en översikt över dina 

inmatade uppgifter.  

11.4.1. Provdetaljer 

Här uppdaterat du information om Grupp, Läsår, Antal kursterminer, Antal genomförda timmar, 

Provtillfälle och Prov.  

Du kan antingen uppdatera för en elev i taget eller för samtliga elever i urvalet genom att göra 

ändringarna på den översta dagen och markera vilka elever som ska uppdateras.  

Glöm inte att Spara.  

11.4.2. Resultat 

Här för du in resultaten på delproven samt Provbetyget.  

Du kan antingen uppdatera för en elev i taget eller för samtliga elever i urvalet genom att göra 

ändringarna på den översta dagen och markera vilka elever som ska uppdateras.  

Glöm inte att Spara. 

I dagsläget visas inte resultaten per automatik för elever och vårdnadshavare. Vill du att de ska visas 

behöver du skapa en uppgift på vanligt sätt och resultatrapportera den.  

Förklaringar till förkortningarna: 
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BetRL - Betyg i delprovet Läsa/Reading Listening i kurserna:Svenska 1/Svenska som andraspråk 1,  

Engelska 5, Engelska 6. 

BetMU - Betyg i delprovet Tala/Speaking i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Svenska 

3/Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6. 

BetS - Betyg i delprovet Skriva/Writing i kurserna: Svenska 1/Svenska som andraspråk, Svenska 

3/Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6. 

SuppG - Vald skriftlig uppgift i kurserna: Svenska 1/Svenska som andraspråk ,1 Svenska 3/Svenska 

som andraspråk 3, Engelska 6. 

 

MA_E_POT - Antal E-poäng totalt i: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, Matematik 2A, 

Matematik 2B, Matematik 2C, Matematik 3B, Matematik 3C, Matematik 4. 

MA_C_POT - Antal C-poäng totalt i: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, Matematik 2A, 

Matematik 2B, Matematik 2C, Matematik 3B, Matematik 3C, Matematik 4. 

MA_A_POT - Antal A-poäng totalt i: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, Matematik 2A, 

Matematik 2B, Matematik 2C, Matematik 3B, Matematik 3C, Matematik 4. 

MA_E_POM - Antal E-poäng i den muntliga delen av: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, 

Matematik 3B, Matematik 3C. 

MA_C_POM - Antal C-poäng i den muntliga delen av: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, 

Matematik 3B, Matematik 3C. 

MA_A_POM - Antal A-poäng i den muntliga delen av: Matematik 1A, Matematik 1B, Matematik 1C, 

Matematik 3B, Matematik 3C. 

ProvBet – Provbetyg. 
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12. Mentor/Skolledare 

12.1. Elevkort 

En mentor har många verktyg i SchoolSoft för att hålla ordning på alla uppgifter om sina 
mentorselever. Det viktigaste är elevkortet. Här finns all information om varje elev samlad på ett och 
samma ställe. 
 

 
  

1. Välj vilken elev du ska titta på.  
2. Välj vilken av flikarna du vill titta på. 

 Aktuellt visar det som är aktuellt för eleven just nu vad gäller närvaro, betyg, resultat, 
studieplan mm. 

 Närvaro ger olika sammanställningar av elevens närvaro. Här hittar du också länkar med 
elevens närvaro tidigare läsår.  

 Resultat visar elevens resultat för året och tidigare läsår. 

 Elevdokument visar alla elevens elevdokument för året och tidigare läsår.  

 Ämnesmatris visar grundskoleelevernas ämnesmatriser. 

 Portfolio visar elevens portfolio om skolan använder funktionen.  

 Personligt visar elevens kontaktuppgifter, vårdnadshavarens kontaktuppgifter mm. 
 

3. Under Mentorsuppgifter kan du som mentor skriva en notering till dig själv om eleven. 
Meddelandet syns enbart på elevkortet och kan alltså inte läsas av elever eller 
vårdnadshavare. 

4. Under Meddelande till elev och vårdnadshavare kan du skriva ett meddelande till eleven 
och vårdnadshavaren som kommer upp på deras startsida. Meddelandet försvinner inte 
förrän du tar bort texten från rutan.  
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5. Från länken Logga in som den här eleven kan du logga in på elevens sida. Du ser allt som 
eleven ser förutom meddelanden, inlägg i forum och enkätsvar. Du kan inte heller ändra på 
något, bara titta.  
 

12.2. Ämnesmatris och ämnesvarningar (grundskolan) 

Under ämnesmatris kan mentorn/skolledaren se och markera i samtliga mentorselevers 
ämnesmatriser. Det fungerar på samma sätt som när ämneslärarna markerar i ämnesmatrisen (se 
mer under rubriken ämnesmatris i denna manual).  
 
Publicera matrisen som mentor/skolledare. Om skolan använder publiceringsdatum för matriserna 
kan elevernas mentor/skolledare publicera matriserna per ämne för alla eleverna i mentorsgruppen. 
Om skolan inte använder publiceringsdatum syns alla ändringar direkt i matrisen för elever och 
vårdnadshavare.  
 

1. Välj ämne och grupp. 

2. Under Publicera till och med väljer du ett datum. Alla ändringar som är gjorda fram till 

och med det datumet kommer att visas för elever och vårdnadshavare.  

3. Om någon elevs matris inte ska uppdatera markerar du av Publicera på den elevens rad. 

4. Markera Ändra publiceringsdatum. 

 

Mentorn/skolledaren har även ett antal rapporter från ämnesmatriserna för de mentorselever 
mentorn har/alla elever för skolledaren. 
 
För valt ämne och vald grupp finns möjligheten att skriva ut sammanställning, matriser och 
eventuella kommentarer. Utskriftslänkarna visas längst ned på sidan: 
  

 Utskrift av sammanställning, ämnesmatris och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och ifyllda kommentarer. 

 
Rapport elev – Visar ämnesmatrisen för en vald elev.  

1. Klicka på Rapport elev.  
2. Välj vilken elev och vilken årskurs du vill titta på.  
3. Välj sedan om du endast vill titta på Skolverkets färdigheter och steg, lokala färdigheter och 

steg eller båda två som visas om man väljer alla.  
4. Välj om du vill titta på enbart publicerad matris. 
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5. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
6. Klicka Visa.  
7. Översikten visar uppnådda färdigheter i elevens alla ämnen.  
8. Klicka på Ändra (pennan till höger) för att se fler detaljer i ämnet. 
9. Klicka på Utskrift för att skriva ut hela elevens ämnesmatris.  

  
Rapport ämnen – Ger en övergripande rapport över färdigheternas status för vald årskurs och 
klass/alla klasser sorterat per ämne. Genom att markera Visa ämnen med 100 % vitt visas även de 
ämnen där inget är rapporterat.  

1. Klicka på Rapport Ämnen. 
2. Välj årskurs och klass som du vill ha en rapport på. 
3. Välj sedan om du endast vill titta på Skolverkets färdigheter och steg, lokala färdigheter och 

steg eller båda två som visas om man väljer alla.  
4. Välj steg för att se en rapport per respektive steg eller välj sammanställning för att se 

elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. 
5. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
6. Klicka på Visa. 

 
Rapport färdigheter – Ger en rapport över färdigheternas status för valt ämne, årskurs, samt 
klass/alla klasser. Genom att markera Visa färdigheter med 100 % vitt visas även de färdigheter där 
inget är rapporterat. 

1. Klicka på Rapport Färdigheter. 
2. Välj ämne, årskurs och undervisningsgrupp som du vill ha en rapport på. 
3. Välj sedan om du endast vill titta på Skolverkets färdigheter och steg, lokala färdigheter och 

steg eller båda två som visas om man väljer alla.  
4. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
5. Klicka på Visa. 

 
Rapport elever – Ger en rapport över en specifik färdighets status för valt ämne, årskurs, klass/alla 
klasser och färdighet. 

1. Klicka på Rapport Elever. 
2. Välj ämne, årskurs, undervisningsgrupp samt Färdighet som du vill ha en rapport på. 
3. Välj sedan om du endast vill titta på Skolverkets steg, lokala steg eller båda två som visas om 

man väljer alla.  
4. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
5. Klicka på Visa. 

 
Man kan också skriva ut sammanställning, matriser och eventuella kommentarer för vald årskurs 
och elev. Utskriftslänkarna visas längst ned på sidan: 

 Utskrift av sammanställning, ämnesmatris och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och kommentarer. 
 Utskrift av sammanställning och ifyllda kommentarer. 

 
Rapport steg – Ger en rapport över elevernas status per färdighet för valt ämne, årskurs, klass/alla 
klasser och steg. 

1. Klicka på Rapport Steg. 
2. Välj ämne, årskurs, klass samt Steg som du vill ha en rapport på. 
3. Välj sedan om du endast vill titta på Skolverkets färdigheter, lokala färdigheter eller båda två 

som visas om man väljer alla.  
4. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
5. Klicka på Visa. 
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Rapport sammanställning – Visar enbart sammanställningen inklusive eventuell kommentar för Elev 
och Årskurs alternativt Ämne och Mentorsgrupp. 

1. Klicka på Rapport Sammanställning 
2. Välj elev och årskurs alternativt ämne och mentorsgrupp. 
3. Välj om du vill titta på enbart publicerad matris. 
4. Välj ett specifikt datum eller ett tidigare läsår under Arkiv. 
5. Klicka på Visa.  

 
Rapport Sammanställning översikt – ger en översikt över vald mentorsgrupps resultat i 
sammanställningen (Otillräckliga kunskaper, Godtagbara kunskaper, Mer än godtagbara kunskaper) 
 

1. Klicka på Rapport Sammanställning översikt.   
2. Välj Årskurs och Grupp. Som skolledare kan du också titta på ALLA elever i en vald årskurs. 

Observera att det är elevernas innevarande årskurs som visas. Du kan alltså inte visa 
rapporten för tidigare läsår. 

3. Markera om du vill titta på Endast publicerad matris. Då visas enbart det i 
sammanställningen som är publicerat för elever och vårdnadshavare.      

4. Klicka på Sök.  
5. Nu visas en översikt över gruppens resultat i sammanställningen (Otillräckliga kunskaper, 

Godtagbara kunskaper, Mer än godtagbara kunskaper). 
6. Du kan välja att inte visa något eller flera av resultaten.  
7. O = Otillräckliga kunskaper, G = Godtagbara kunskaper, M = Mer än godtagbara kunskaper. 
8. En understruken bokstav betyder att det finns en kommentar från ämnesläraren.  
9. ! betyder att eleven har minst en ”Otillräckliga kunskaper”.  

 
Mentorn har en även en rapport över de olika ämnesvarningarna.  
 

1. Klicka på Ämnesvarningar. 

  
 

2. En lista över alla ämnesvarningar visas. 
3. Mentorn kan här markera att ett åtgärdsprogram är upprättat. 

 

 
 

4. Det skickas då ut ett meddelande om att ett åtgärdsprogram är upprättat till elev, 
vårdnadshavare och ämneslärare. 
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12.3. Skolverkets omdömesblankett (grundskolan) 

Som ett stöd i skolans bedömningsarbete finns möjligheten att skiva ut Skolverkets omdömes 
blankett från SchoolSoft. 
  
Blanketten sammanställs automatiskt utifrån det omdöme som ämnesläraren har markerat i elevens 
kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven (Otillräckliga, Godtagbara eller Mer än 
godtagbara kunskaper) och kommentaren i omdömet.  
 
Utöver det kan mentor fylla i en kommentar om skolans insatser. 
 

1. Klicka på Ämnesmatris under menyn MENTOR eller SKOLLEDARE.  
2. Välj Rapport – Sammanställning.  
3. Välj elev och årskurs. 
4. Via utskriftssymbolen kan sammanställningen skrivas ut. 
5. I den understa rutan, kan Skolans insatser - en beskrivning av skolans ansvar för hur 

skolan ger stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt fyllas 
igenom att klicka på Ändra (pennan).  

 

 
 

12.4. Kursvarning och kursmatris (gymnasiet) 

 
Som mentor kan man klicka på Kursvarningar för att se de kursvarningar ens mentorselever har fått. 
Det går även bra att här ange att ett åtgärdsprogram finns. Observera att SchoolSoft enbart har stöd 
för att informera om att åtgärdsprogram finns. SchoolSoft har inte stöd för själva 
åtgärdsprogrammet. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till detta så länge ni 
inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven.  
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1. Klicka på kursvarningar i menyn MENTOR. 
2. Här ser man direkt alla aktuella 

kursvarningar. 
3. Det går även att visa alla kurser genom att 

klicka i kryssrutan Alla kurser. 
4. För att ange att ett Åtgärdsprogram finns så 

kryssar mentorn i kryssrutan 
Åtgärdsprogram. 

5. Nu skickas ett meddelande till eleven, 
elevens vårdnadshavare och undervisande 
lärare om att åtgärdsprogram finns. 

6. Undervisande lärare ser även detta under 
sina omdömen på en kurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under kursmatris kan mentorn se och markera i samtliga mentorselevers kursmatriser. Det fungerar 
på samma sätt som när kurslärare markerar i kursmatrisen (se mer under rubriken ämnesmatris i 
denna manual).  
 
Filtrera genom att antingen välja en elev och då se hela den elevens matris eller välja en kurs och en 
mentorsgrupp och då se en sammanställning på matrisen i aktuell kurs.  
 

12.5. Veckobrev 

Det går att skriva ut ett nyhetsbrev som kan skickas hem till föräldrarna. Tanken är att brevet ska gå 
ut till de föräldrar som inte har tillgång till Internet.  Veckobrevet innehåller all information som finns 
på vårdnadshavarens startsida den aktuella veckan; närvaro, resultat, uppgifter, nyheter mm.  
 
Du kan antigen ta fram ett veckobrev för en specifik elev eller söka på hela mentorsgruppen. Om 
administratören på skolan har markerat Vårdnadshavare utan tillgång till Internet kommer du 
enbart att kunna skriva ut veckobreven för just de vårdnadshavarna.  
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13. Filer & länkar 
Här ser du de filer och länkar som skolans administratörer valt att du ska ta del av. Det kan vara 
ledighetsansökningar, viktiga dokument, länkar till sidor på Internet mfl. 
 

 


