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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet har varit att skapa en kravspecifikation för ett 
system som ska underlätta det administrativa arbetet för förskolepedagoger. En 
undersökning av förskolors verksamhet har bland annat visat att förskolor har 
olika arbetssätt kring det administrativa arbetet.  Undersökningen  har 
genomförts med hjälp av studiebesök, intervjuer och ett frågeformulär  
fokuserat på schemaläggning av barn och personal, samt frånvaro- och 
närvarorapportering och har genomförts för att få en inblick i verksamheten och 
för att förstå vilka utmaningar förskolepedagoger ställs inför. Resultatet av 
undersökningen har bland annat visat  att det är svårt att uttala en generell 
tidsåtgång när en ny schemasammanställning ska utföras vilket beror på att 
perioden för schemasammanställningen varierar mellan förskolorna men det 
kan även bero på att den person som utför sammanställning varierar från gång 
till gång eller att rutinerna varierar mellan förskolor. Därav är det svårt att uttala 
en generell tid  förskolor kan spara genom att använda systemet. Dock har 
förskolorna gemensamt att schemasammanställningen tar tid. Det system som 
implementerats i undersökningen eliminerar denna tid eftersom 
schemasammanställningen utförs  automatiskt. Undersökningen visade även att 
en majoritet av förskolepedagogerna  anser att hanteringen av 
barnens/personalens schema tar mest tid inom administrationen. Med hjälp av 
det system som utvecklats i undersökningen behöver förskolepedagoger inte 
längre tänka på schemasammanställningen av barnens schema och föräldrar kan 
anmäla frånvaro via webben istället för att ringa till förskolan. Tillsammans 
med  Solgläntas förskola har användarberättelser skapats. Dessa har 
implementerats i ett system bestående av en server, hemsida och en Android-
applikation. Resultatet av systemet är en hemsida där föräldrar kan 
schemalägga sina barn och en Android-applikation som förskolepedagoger kan 
använda för att ta del av bland annat schemaförslag och kontaktinformation.

Nyckelord: Android, förskola,  JavaScript, JSON, PHP, schema.
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Abstract
The purpose of this study was to facilitate the administrative work of early 
childhood educators. A market study of preschool activities has shown that pre-
schools have different ways of working around the administrative work. The 
market investigation consisted of field visits, interviews and a questionnaire and 
focused on the scheduling of the children and staff, as well as absence and 
attendance reporting. The market investigation was conducted to gain an insight 
into the business and to provide a better understanding of the problems. The 
results of market survey shows that it is difficult to express a general time when 
a new schema compilation should be implemented because the schema period 
compilation ranges differs between pre-schools. In addition another reason 
could be that the  person performing the compilation varies from time to time or 
to the fact that practices vary between pre-schools. Hence, it is difficult to 
express a general time that can be saved by a preschool through the use of the 
system. However, pre-schools have something in common, namely  the 
compilation takes time. The system implemented in the thesis eliminates this 
time  because the compilation is performed automatically. The market 
investigation also showed that a majority of early childhood educators believe 
that the treatment of  the children / staff schedule involves the greatest amount 
of time in administration. Using the system developed in the thesis allows  
preschool teachers to no longer think of schema compilation of childrens 
schedules, and parents can report absences via the web instead of calling the 
preschool. Together with Solgläntas preschool user stories were created and 
once completed. These were implemented into a system consisting of a server, 
website and an Android application. The result of the system was that a site 
where parents can schedule their children and an Android application that 
preschool teachers are able to use to include schema proposals and contact 
information was initiated.

Keywords: Exempel: Android, JavaScript, JSON, PHP, preschool, schedule.
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Terminologi

Användarberättelse Kort beskrivning vad en användare ska kunna utföra i 
exempelvis en applikation.

JSON JavaScript Object Notation.

PHP Hypertext Preprocessor

Unified Process Agil utvecklingsmetod.

URL Uniform Resource Locator

VAB Vård av barn
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1 Inledning
I examensarbetet undersöks förskolors och fritidshems verksamheter för att få  
underlag till att implementera ett system som ska underlätta det administrativa 
arbetet i  verksamheterna. Förskolor och fritidshem har liknande problem vid 
delar av det administrativa arbetet, om inget annat nämns  innefattar förskola 
både förskola och fritidshem.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

IPsense AB har information som indikerar att förskolor har olika 
tillvägagångssätt  gällande det administrativa arbetet, exempelvis 
schemaläggning av barn och personal samt frånvarorapportering. Många 
förskolor arbetar med dessa dokument i pappersformat och finns ofta på olika 
platser, exempelvis kan det finnas en bok med frånvarorapportering och en 
annan bok med kontaktinformation om barnen. 

IPsense AB vill skapa ett elektroniskt system som  tillhandahåller nödvändig 
information på en surfplatta. Förskolepedagoger behöver exempelvis snabbt 
och bekvämt kunna verifiera att ett barn varit sjuk när föräldrar vill ha 
ersättning från Försäkringskassan.  När föräldrar är hemma med sjukt barn kan 
de få ersättning från Försäkringskassan. Den procedur som  föräldrar måste 
genomföra för att få ersättning har visat sig vara besvärlig. En  del av 
proceduren är att förskolan ska underteckna ett intyg, men för att kunna  skriva 
under intyget måste förskolan ha närvarorapportering så att de kan  verifiera att 
barnet verkligen varit sjuk när en förälder kräver intyg.

1.2 Övergripande syfte

I examensarbetet, på uppdrag IPsense AB, genomförs en undersökning och 
beroende på resultatet av undersökningen skapas en prototyp som kan 
underlätta det administrativa arbetet i förskolor.

1.3 Avgränsningar

Undersökningen har  fokuserat på schemaläggning av barn och personal, samt 
frånvaro- och närvarorapportering. Implementeringen avgränsas till att skapa en 
lösning på att schemalägga barn. Hanteringen kring VAB-intyg valdes bort att 
lösas efter samtal med Försäkringskassan. Försäkringskassan har  i dag inte en 
e-tjänst planerad för att hantera intygen, men inte heller finns ett förslag på att 
ta bort kravet på VAB-intyg.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målet med examensarbetet har varit att genomföra en undersökning och 
beroende på resultatet skapa en kravspecifikation för ett system som ska 
underlätta det administrativa arbetet för förskolepedagoger. Kravspecifikationen 
ska sedan implementeras och möta ställda krav. Kravspecifikationen presenteras 
i kapitel 4.1.

1.5 Översikt

I kapitel 2 beskrivs bakgrundsmaterial som kan vara nödvändig för fortsatt 
förståelse. I kapitel 3 presenteras tillvägagångssättet för att lösa uppgiften. I 
kapitel 4 presenteras den tekniska lösningen för systemet kring 
schemaläggning. I kapitel 5 presenteras resultatet av systemet. I kapitel 6 
diskuteras resultatet.

1.6 Författarens bidrag

Mikael Jansson, handledare vid IPsense  AB, har hjälpt till med delar av 
undersökningen och gett  återkoppling på arkitekturen och systemdesignen. 
Mikael Jansson ordnade även klartecken från Sundsvalls kommun för att testa 
systemet hos testpiloten Solgläntan. Victor Kardeby, handledare vid 
Mittuniversitetet, har läst rapporten i olika utkast.
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Förskola

Kommunen ska erbjuda en förskoleplats till barn från ett års ålder förutsatt att 
föräldrarna arbetar eller studerar men även om föräldrarna är arbetslösa eller 
föräldraledig. Är föräldrarna arbetslösa eller föräldralediga erbjuds barnen plats 
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Kommunen måste 
även erbjuda förskola i 525 avgiftsfria timmar från och med hösten då barnet 
fyller tre år. 525 avgiftsfria timmar gäller även barn i behov av speciellt stöd. 
[1]

2.1.1 Hur situationen kan se ut på en förskola

Barnen på en förskola lämnas och hämtas av sina föräldrar utifrån ett schema. 
När barnen kommer till förskolan antecknar en förskolepedagog detta och när 
barnet lämnar förskolan antecknas även det. Ibland kommer förälder med 
information som endast gäller för en specifik dag, till exempel ”Kalle hämtas av 
mormor idag”. Förskolepedagogen antecknar detta på ett papper  för att sedan 
sprida informationen vidare. Barnen brukar ibland vara uppdelad i två olika 
grupper: inomhus och utomhus, och förskolan behöver då ännu en gång göra 
anteckningar – på vilka barn som befinner sig utomhus. Till sist måste en 
anteckning göras när barnen lämnar förskolan. 

En förskola är inte som en vanlig skola gällande schemaläggning av barn. På en 
skola har alla elever i en klass samma schema, men i en förskola har varje barn 
ett enskilt schema. För att ett barn ska kunna vistas på förskolan måste detta 
vara schemalagt, när barnen endast har rätt till 15 timmar per vecka är det  
viktigt att kunna verifiera schematiderna om ändringar skulle ske. [2] 
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2.2 Fritidshem

Fritidshem (ofta kallad för fritids) är en verksamhet som går under skollagen 
precis som förskola. Fritidshem är för barn från 6 till och med 13 år. För att ett 
barn ska kunna vistas på fritidshem måste  dess föräldrar förvärvsarbeta eller 
studera eller att eleven har ett eget behov  på grund av  familjens situation i 
övrigt. [3]

Skolverket beskriver fritidshemmets funktion på följande sätt [3]:

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

• Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då 
de inte vistas i skolan och under loven.

• Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter 
och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola 
och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och 
lärande.

I kapitel 2.1.1 beskrivs en vanlig situation på en förskola, och denna 
beskrivning stämmer till stora delar överens med situationen på ett fritidshem. 
Fritidshem  använder också papper och penna vid schemaläggning av barn  och 
vid rapportering av frånvaro och närvaro. Det är vanligt att både förskolor och 
fritidshem är uppdelade på flera avdelningar och på slutet av dagen samlas alla 
barnen på en avdelning. Ibland glömmer personalen att  vidarebefordra 
nödvändig information. Exempel på nödvändig information kan vara vem som 
ska hämta den aktuella dagen. Om föräldrarna har separerat och har delad 
vårdnad kan det vara viktigt att lämna ut barnet till rätt förälder. Ett annat 
exempel på nödvändig information är om barnet har någon sjukdom/allergi, 
exempelvis astma och vilka åtgärder som ska vidtas vid insjuknande.
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2.3 Vård av barn

Om barn upp till 12 år (undantagsfall också äldre barn) blir sjuka måste 
föräldrarna till barnet anmäla detta till Försäkringskassan för att få ekonomisk 
ersättning. Anmälan kan delas upp och beskrivas i tre steg [4]:

1. Anmäl tillfällig föräldrapenning: Här anmäls till Försäkringskassan att 
avstå arbete för VAB (vård av barn). Detta gäller även föräldrar som är 
arbetslösa och har a-kassa. Det krävs av varje förälder som vårdar barnet 
att anmäla för att få rätt till tillfällig föräldrapenning. Det finns tre sätt 
att anmäla:

• Via en telefontjänst

• Via sms

• Via en e-tjänst som kräver e-legitimation

2. Ansök om tillfällig föräldrapenning: När föräldrar börjar arbeta igen 
ansöker de om ersättning för de dagar de avstått från att arbeta. Detta 
görs genom att skicka in  ansökan till Försäkringskassan. Det finns två 
sätt att göra detta, genom att använda Försäkringskassans e-tjänst med 
hjälp av e-legitimation eller genom att fylla i den pappersblankett som 
Försäkringskassan skickat. 

3. Intyg om att ditt barn har varit borta från barnomsorg/skola: För 
att Försäkringskassan ska kunna betala ut pengar måste föräldrar fylla i 
ett intyg som styrker att barnet varit frånvarande på grund av sjukdom. 
Försäkringskassan skickar intyget till föräldrar när denna vill ha tillfällig 
föräldrapenning. När föräldrar fyllt i intyget ska det undertecknas av 
dagis, förskola, familjedaghem, skola eller fritids innan det skickas det 
till försäkringskassan.
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3 Metod
Undersökningen startade med informationssamling om förskoleverksamheten 
genom webbsidor, möten och intervjuer. Resultatet av 
informationssammanställningen är delvis sekretessbelagd och kommer därför 
inte i sin helhet att presenteras.

En tidplan för examensarbetet  skapades. Tidplanen bestod av tre huvudfaser:

1. undersökning

2. analys

3. implementation

3.1 Undersökning

För att  förstå hur verksamheten fungerar på en förskola bokades tre 
studiebesök med förskolor i Sundsvall: Solgläntan, Glaskulan och Spiken. Med 
information från studiebesöken skapades användarfall kring administrativt 
arbete som ansågs vara intressanta att lösa. Dessa användarfall var hanteringen 
av följande:

• barnens schema

• personalens schema

• anmälan och registrering av sjukfrånvaro, ledighet och närvaro.
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För att förstå användarfallen bättre samt vilka fall som skulle ingå i 
examensarbetet genomfördes en undersökning. Undersökningen genomfördes 
genom ett webbformulär som skapades med tjänsten Surevey Moneky. Ingen 
speciell urvalsteknik användes för att bestämma vilka förskolor och fritids som 
skulle delta i undersökningen. Delar av resultatet av frågeformuläret är inte 
sekretessbelagd och kommer att presenteras. Alla frågor presenteras i bilaga A. 
De frågor som vi framförallt ville ha svar på var följande:

• Barnens schema

• Hur arbetar förskolan med barnens schema? 

• Hur tas informationen in? 

• Hur mycket tid lägger förskolan på att sammanställa 
barnens schema till ett övergripande för alla barn? 

• Vem sammanställer barnens schema? 

• Hur ofta ändras eller skapas ett barns schema? 

• Personalens schema

• Hur arbetar förskolan med personalens schema? 

• Hur tas informationen in? 

• Hur mycket tid lägger förskolan på att sammanställa 
personalens schema till ett övergripande för alla i 
personalen? 

• Vem sammanställer personalens schema?

• Hur hanteras frånvaro- och närvarorapportering samt ledighet för 
barn?

• Vad är mest problematiskt och tidsödande när det kommer till 
administration?

Deltagarna i undersökningen är förskolor och fritids. Förskolorna är framförallt 
fördelade till Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Antalet deltagande 
förskolor var 18. De fritids som deltog i undersökningen är fördelade till 
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kommuner i södra Sverige. Antalet deltagande fritids var 14. Frågeformuläret 
besvarades av förskolepedagoger, fritidspedagoger och platschefer. Resultatet 
av analysen av svaren finns i bilaga B.

3.1.1 Barnens schema

Diagram B.1.1  i bilaga B beskriver hur föräldrarna meddelar önskemål om 
schema för sitt barn. Från detta diagram kan  utläsas att det vanligaste (38,9 
procent) är att föräldrarna fyller i ett schema på  förskolan. Det näst vanligaste 
sättet (27,8 procent) är Annat, här är svaren lämnade som textsvar där de flesta 
svaren är att föräldrarna lämnar in en blankett eller fyller i det på plats på 
förskolan. De har svarat under Annat  för att särskilja att det inte är önskemål 
om schema, utan de måste tillgodose det schema som föräldrarna ger. Det tredje 
vanligaste alternativet (22,2 procent) är att föräldrar fyller i schemat på en 
webbsida. De som använder detta system är förskolor i Härnösand där systemet 
kan beskrivas som ett semi-digitalt system där föräldrarna fyller i schemat på en 
webbsida, och sedan skriver förskolepersonalen ut schemat i pappersform. På 
11,1 procent hamnar alternativet där förskolorna skickar ut en blankett som 
föräldrar får fylla i med barnens schema. Det som är relevant i undersökningen 
är att se vilka som gör schemat på papper och vilka som gör det  digitalt, det är 
därmed 77,8 procent som arbetar helt med ett papperssystem och resterande 
22,2 procent arbetar med semi-digitalt system. 

Diagram B.1.3 i bilaga B visar att den som sammanställer  barnens schema på 
förskolan i en majoritet av fallen varierar från gång till gång. Under 
svarsalternativet Annat har samma bild givits av dem som valt att svara med ett 
textsvar.

3.1.2 Personalens schema

Diagram B.1.4 i bilaga B visar hur personalens schema skapas. Diagrammet 
visar att 35,3 procent av förskolorna gör detta med papper och penna idag. 29,4 
procent använder  Microsoft Excel. 17,6 procent av förskolorna anger att de 
använder ett ändamålsenligt datorprogram. 17,6 procent anger textsvar under 
Annat, och där  anges Microsoft Word som verktyg för att skapa schemat. 
Sammantaget visar diagrammet att en majoritet använder papper och penna för 
att skapa schemat men även att många  använder Microsoft Excel och Microsoft 
Word. 

Det tar 2-10 timmar att  sammanställa personalschemat för cirka hälften av de 
som deltagit i undersökningen. Denna halva gör schemat för en termin. En 
svarande i denna grupp menar att de gör schemat för en termin men att det 
ändras eller görs tillägg med några veckors mellanrum, på grund av ändrade 
förutsättningar för verksamheten eller en enskild pedagog. Majoriteten av de 
resterande svaren har varit alternativet Vet ej, då de inte kan uppskatta 
tidsåtgången. Denna grupp av svaranden har nästan alla angivet att de gör 
personalschemat för kortare perioder mellan 3 och 12 veckor. En anledning till 
en kortare period för personalschemat kan vara att personalstyrkan ska 
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tillgodose det faktiskt barnantalet. Diagram B.1.5 i bilaga B visar att 
personalens schema i en majoritet av fallen sammanställs av en utsedd 
förskolepedagog som har fått tagit på sig det ansvaret. Det näst vanligaste 
alternativet är Annat och här har textsvar angivits. De flesta svaren anger att en 
förskolepedagog och platschefen gör schemat tillsammans.

3.1.3 Frånvaro- och närvarorapportering samt ledighet

En förskola registrerar när ett barn lämnas på morgonen och hämtas på 
eftermiddagen. Diagram B.1.6 i bilaga B visar hur denna registrering sker. Det 
vanligaste sättet (94,1 procent) är att registrera detta med papper och penna. 
Olika förskolor har olika rutiner och system för hur registreringen görs.

Diagram B.1.7 i bilaga B visar hur förskolor tar emot sjukanmälningar av barn 
från föräldrarna. Som diagrammet visar tar alla förskolor emot sjukanmälningar 
via telefonen.

Diagram B.1.8 i bilaga B visar hur en förälder anmäler ledighet för sitt barn. 
Många av de svarandena (64,7 procent) har valt textsvaret Annat. De flesta svar 
under Annat är att  anmälan tas emot via telefon eller muntligen på förskolan, 
men vissa anger också att det är möjligt att anmäla ledighet på en webbsida. 
Adderas de svar som representerar de manuella (manuella sätt avser de fall en 
dialog krävs mellan förskolepedagog och förälder) sätten att ta emot 
informationen uppgår de till 94,1 procent medan de resterade 5,9 procent har ett 
system för att ta emot denna information på en webbsida.

Diagram B.1.9 i bilaga B visar hur förskolor registrerar information från en 
sjukanmälan, ledighetsanmälan eller att ett barn är frånvarande av en annan 
anledning. 94,1 procent anger att de gör detta med papper och penna. 
Resterande 5,9 procent som motsvarar två svaranden som anger i textsvar under 
Annat att i ena fallet inte vet hur detta görs och det andra fallet att det görs i 
dagjournalen med papper och penna. Det som är intressant med detta resultat är 
att även om 5,9 procent från diagram B.1.8 i bilaga B tar emot informationen 
via en webbsida registrerar de den med papper och penna. 

3.1.4 Vad förskolepersonalen anser vara tidsödande i administrationen

I undersökningen fanns en öppen fråga till förskolan: ”Vad tar mest tid inom 
administrationen enligt dig”. På denna fråga svarade  7 av 15 förskolor att det 
var  schemaläggning  av  antingen  barn  och/eller  personal.  4  av  15  anger 
personalfrånvaro  och  att  hitta  vikarier.  2  av  15  anger  dokumentation  kring 
pedagoger och barn som mest tidsödande. 2 av 15 anger att driftsorganisationen 
tar upp mest tid, där administration inom driftsorganisationen kan handla till 
exempel handla om att attestera tidrapporter, betala räkningar och beställa mat.

I  undersökningen  fanns  ytterligare  en  öppen  fråga:  ”Övriga  synpunkter 
relaterade till administrationen inom din förskola”. 
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Det  som  var  intressant  bland  svaren  var  att  flera  uttrycker  att  det  mycket 
dokumentation och pappersarbete, som tar upp mycket tid i verksamheten.

3.1.5 Undersökningen från fritids

Undersökningen synar barnens schema, personalens schema och frånvaro- och 
närvarorapportering.  Dessa  tre  delar  av  verksamheten  är  identiska  mellan 
förskolor och fritids. Skillnaden mellan de två frågeformulären var att i det ena 
formuläret användes benämningen förskolepedagog och i det andra formuläret 
fritidspedagog. Motsvarande resultatet  från frågeformuläret  för fritids  finns i 
bilaga B med prefixet B.2.x.

En  del  intressanta  skillnader  existerar  mellan  förskolor  och  fritids  avseende 
resultatet  av  frågeformulären,  dock  kan  det  vara  svårt  att  jämföra  två 
verksamheter med få antal svaranden i varje grupp. Syftet med undersökningen 
är inte att jämföra fritids och dagis, utan att se barnschema, personalschema 
samt frånvaro- och närvarorapportering. Inom dessa områden arbetas  i princip 
på samma sätt på både fritids och förskolor.  De skillnader som framkommit i 
denna undersökning visas om diagrammen B.1.x och B.2.x i bilaga B jämförs. 

Från frågorna ”Vad tar mest tid inom administrationen enligt dig” nämner 7 av 
12 att schemahantering är det som tar mest tid inom administrationen. 

3.2 Analys

I fasen Analys analyserades den information som inkommit från frågeformulär, 
intervjuer och studiebesök. Användarfall med potential att förenkla 
administrationen antecknades. Utifrån de antecknade användarfallen valdes de 
mest intressanta användarfall för implementering ut. Detta urval skedde med 
stöd av den information som samlats in från studiebesök, intervjuer och 
resultatet av frågeformulär.

Utifrån detta urval av användarfall skapade mer detaljerade användarberättelser. 
Detta gjordes tillsammans platschefen för förskolan Solgläntan. Med de utvalda 
användarberättelserna började designarbetet av systemet. Efter skapandet av en 
övergripande systemdesign   undersöktes olika teknologier att använda i form 
av till exempel mjukvara och  ramverk. Det som prioriterades utöver att de 
skulle uppfylla den funktionalitet som behövdes var att mjukvara, ramverk och 
andra komponenter i systemet skulle vara av projekt gjorda i öppen källkod och 
att det fanns aktiva utvecklare som underhåller koden. Med dessa krav på 
ramverk och bibliotek var valet av utvecklingsspråk och typ av surfplatta 
självklara. För en lista över de verktyg som har använts se bilaga C.

3.3 Implementation

Eftersom det kan komma nya krav eller befintliga krav ändras är det lämpligt 
att använda en agil utvecklingsmetod. Systemet implementerades med hjälp av 
utvecklingsmetoden: Unified Process [5]. 
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Viss funktionalitet som systemet önskas har varit svåra att bedöma om de var 
möjliga att implementera med den valda teknologin i form av mjukvara och 
andra komponenter. Dessa osäkerheter bedömdes som risker i projektet. Därför  
var det nödvändigt att tidigt testa de utvalda komponenterna för att  verifiera att 
rätt komponenter valts ut.
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4 Konstruktion
Från  den  undersökande  fasen  av  detta  examensarbete  identifierades  olika 
användarfall  från  frågeformulär,  intervjuer,  studiebesök  och  möten  med 
platschefen på Solgläntans förskola. De mest intressanta användarfallen  utifrån 
perspektivet att underlätta det administrativa arbetet för förskolepedagoger var 
följande:

• Ta del av föräldrarnas schemaförslag och göra ändringar i dessa.

• Sammanställning av alla barnens schema.

• Få en strukturerad bild över vilka barn som ska vara närvarande för den 
aktuella dagen.

• Frånvaro- och närvarorapportering.

• Schemaläggning för personalen.

Utifrån den tid som fanns valdes de två sista punkterna bort att implementera. 
Den information som samlats in visar att hantering av barnens schema både när 
det kommer till att hämta in informationen från föräldrar och hanteringen med 
att sammanställa denna information i en majoritet av fallen (77,8 procent) utförs 
på ett manuellt sätt. Är det istället möjligt att samla in schemainformation från 
föräldrar  via  en webbsida och sedan sammanställa  denna information  på en 
surfplatta skulle hanteringen av scheman för barnen bli  betydligt mindre för 
personalen. Samtidigt får personalen på förskolan lättare en överskådlig bild av 
alla schematider. Undersökningen visade också att för de flesta förskolor tog det 
10-30 minuter  att  sammanställa  barnens  schema varje  gång det  förändrades 
vilket  var  mellan  en  gång  i  veckan  till  varannan  månad.  Anammas  den 
webbaserade lösningen med en surfplatta på förskolan kan den  helt ta bort den 
tid  som  i  dag  används  till  schemahantering,  då  den  hanteringen  sköts  av 
webbsystemet  och  surfplattan.  Från  de  utvalda  användarfallen  skapades  två 
kravspecifikationer, som i mer detalj beskriver hur en användare utför de olika 
fallen. Förskolan Solgläntan deltog i att utforma dessa kravspecifikationerna. 
Dessa presenteras i kapitel 4.1.
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4.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen kan delas upp i två delar: en del avser Android-
applikationen som förskolepedagoger ska använda och den andra delen avser 
hemsidan som föräldrar ska använda för schemaläggning.

Kravspecifikationen för Android-applikation:

• Förskolepedagoger ska kunna se ett specifikt barns schema. Det måste 
även vara möjligt att se barnets schematider  bakåt och framåt i tiden.

• Förskolepedagoger ska kunna göra ändringar på schemaförslag.

• Förskolepedagoger  ska  kunna  se  en  dagsaktuell  kommentar  om  ett 
specifikt barn.

• Förskolepedagoger  ska  kunna  se  en  sammanställd  vy  där  alla  barns 
schema är sammanställd. Har flera barn samma schematider ska dessa 
läggas ihop och visas i en lista.

• Förskolepedagoger  måste  ha  möjlighet  att  ta  del  av  barnens 
kontaktuppgifter.  Denna  funktionalitet   måste  även  fungera  om  en 
Internetuppkoppling inte finns.

• Förskolepedagoger ska på ett enkelt sätt kunna skapa ett användarkonto 
åt föräldrar.

Kravspecifikationen för hemsidan :

• Föräldrar måste ha användaruppgifter, med hjälp av 
användaruppgifterna kan de logga in på en hemsida.

• Föräldrar ska kunna ange väsentlig information om sig själv och sitt 
barn, till exempel namn, adress och telefonnummer.

• Föräldrar ska  kunna schemalägga sina barn på en hemsida med hjälp av 
ett ändamålsenligt program.
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4.2 Systemdesign

För att  kunna implementera dessa användarfall  valdes systemet  som figur  1 
visar. En hemsida där schemaläggning utförs kommunicerar med en webbtjänst 
genom  JSON (JavaScript  Object  Notation).  Webbtjänsten  skickar  sedan 
informationen vidare till en databas - även detta sker genom  JSON.  Med hjälp 
av Android-applikationen är det möjligt att se all nödvändig information och 
göra ändringar på scheman, och denna kommunikation sker också med JSON. 

Figur 1: Övergripande systembild.
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Föräldrar behöver ett användarkonto för att logga in på hemsidan, och när en 
förälder loggar in kan denna schemalägga sitt barn men även ange nödvändig 
information, till  exempel kontaktuppgifter. Föräldrar får sina användarkonton 
från en förskolepedagog. I  kravspecifikationen som presenteras i  kapitel  4.1 
framgår  att  förskolepedagoger  på  ett  enkelt  sätt  ska  kunna  skapa  ett 
användarkonto till föräldrar. Att skapa ett konto kräver ofta att all nödvändig 
information  anges  vid  skapandet,  men detta  skulle  inte  vara  ett  bra  sätt  för 
förskolepedagoger  att  skapa  användarkonton  åt  föräldrar  då  förskolan  har 
följande uppgifter om barnen och dess föräldrar:

• Barnets namn

• Adress

• Allergi/intolerans till mat

• Hur barnets allergi/intolerans yttrar sig

• Medicin som ska ges vid allergisk reaktion

• Var medicinen förvaras

• Vårdnadshavares (två)

• hemtelefonnummer

• arbetstelefonnummer 

Om förskolepedagogerna  var  tvungna  att  fylla  i  alla  dessa  uppgifter  skulle 
skapandet av en användare ta för lång tid,  och målet att underlätta förskolans 
verksamhet  skulle  motarbetas.  Därför  skapar  förskolepedagoger  användare 
genom att fylla i förälderns e-postadress, namn till barnet och klickar  därefter 
på  en  knapp.  Föräldrarna  får  sedan  komplettera   kontot  med  nödvändig 
information.  Processen  för  att  skapa  ett  användarkonto  visas  i  figur  2. 
Förskolepedagoger  kan  sedan  genom  en  Android-enhet  för  att  ta  del  av 
kontaktinformation och schemaförslag från föräldrar. 
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Figur 2:  Flödesdiagram när en användare skapas. 
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5 Resultat
I kapitel 5.1 och 5.2 presenteras resultatet av schemaläggningen för föräldrar 
och hur personal tar del av informationen på en surfplatta. Figurerna i kapitel 
5.1 har klippts ur sina sammanhang för att kunna tydliggöra det väsentliga.

5.1 Schemaläggning av barn

Det första steget till att schemalägga sitt barn är att logga in, och för detta krävs 
ett användarkonto vilket skapas av en förskolepedagog. Användaren kommer då 
att mötas av webbsidan som figur 3 visar.

Figur 3: Inloggning krävs för schemaläggning. 
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Efter att ha loggat in vidarebefordras användaren till sidan där schemaläggning 
kan utföras. Användaren kan på ett enkelt sätt skapa tider genom att hålla den 
vänstra musknappen nedtryckt och dra musen till önskad sluttid. Figur 4 visar 
ett exempel på detta under måndagens kolumn, där användaren har tryckt och  
håller ned den vänstra musknappen vid 08:00 och släpat musen till 13:30.

Figur 4: Hur en användare skapar en schematid. 

18



Elektronisk schemaläggning 
- ett system för att underlätta det administrativa arbetet i förskolor
Patrik Jansson 2012-09-20

När användaren släppt musknappen kommer en ruta att visas där det är möjligt 
att justera start- och sluttid men även att lägga till en kommentar. För att tiden 
ska skapas måste användaren klicka på knappen ”spara”, se figur 5.

Figur 5: Användaren har möjlighet att justera start- och sluttid och även lägga till en 
kommentar.
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Det går även att redigera och ta bort tider, och detta utförs genom att klicka på 
en befintlig tid. Då visas en dialogruta som figur 6 visar.

Figur 6: Dialogruta för att redigera eller ta bort en befintlig tid
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Schemaläggningen för en vecka kan se ut som  figur 7 visar. Användare kan 
enkelt ändra vecka genom knappsatsen (i det övre vänstra hörnet). Tider med 
grå markering innebär att tiden har passerat. Tider med blå markering innebär 
att tiderna ej passerat och ligger i nutid eller framtid. Den aktuella dagen 
markeras med en svag blå nyans.

Figur 7:  Exempel på en veckas schemaläggning.
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5.2 Android-applikation

Vid start av applikationen möts användaren av en startskärm, se figur 8. Här 
laddar programmet nödvändiga variabler och synkroniserar mot databasen.

Figur 8:  Applikationens startskärm.
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Efter att applikationen laddad klart vidarebefordras användaren till en lista som 
heter ”Dagens barn”. Listan visar alla de barn som har blivit schemalagd den 
aktuella dagen. Figur 5 visar att ”Chris Griffons” förälder har lagt till  
kommentaren ”ska till tandläkaren” och i figur  9 visas denna kommentar direkt 
under namnet. Kommentarfunktionen kan med fördel användas som 
rapportering av frånvaro.

Figur 9:  Lista över schemalagda barn den aktuella dagen.
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Klickar en användare på en rad i ”Dagens barn” öppnas en dialog som visas i 
figur 10. Om en användare sedan klickar på ”Schema” visas schemat för det 
valda barnet.

Figur 10:   Dialog  som visar  olika  alternativ  att  utföra  för  ett  specifikt  barn.  Endast 
”Schema” fungerar i dag.
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Applikationen har en generell meny (se figur 11) innehållande två alternativ: 
skapa förälder och schemaöversikt. Klickar användaren på skapa förälder 
öppnas dialogen som figur 12 visar. Om användaren klickar på schemaöversikt 
startar en aktivitet  där alla barnens schema visas sammanställt. Figur 13 visar 
ett exempel på en schemasammanställning.

Figur 11:  Generell meny.

25



Elektronisk schemaläggning 
- ett system för att underlätta det administrativa arbetet i förskolor
Patrik Jansson 2012-09-20

Figur 12:  Dialog för att skapa en användare åt en förälder.
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Figur 13:  Exempel på en schemasammanställning,
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Figur 14 visar  ett urklipp från figur 13  med onsdagens kolumn, och här har två 
barn samma starttid 08:00 och samma sluttid 10:00 men det finns även ett barn 
som har starttid 10:00 och sluttid 15:30. När två eller fler barn har samma start- 
eller sluttid samlas de och en siffra indikerar hur många barn som har samma 
tid. När ett barn kommer till förskolan och ett annat barn lämnar förskolan eller 
vice versa renderas tiderna till hälften av kolumnens bredd som figur 14 visar 
vid tidpunkten 10:00. Det är möjligt att knacka på tiderna för att se en lista över 
barnen som kommer och går. Figur 15 och 16 visar exempel på sådana  listor. 

Figur 14:  Exempel på schemasammanställning.
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Figur 15:  Användaren har klickat på onsdagens kolumn vid tidpunkt 08:00.
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Figur 16:  Användaren har klickat på onsdagens kolumn vid tidpunkt 10:00.
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6 Slutsatser
Examensarbetets övergripande syfte har varit att genomföra en undersökning 
bland förskolor och beroende på resultatet av undersökningen skapa en prototyp 
som ska underlätta det administrativa arbetet. Efter att ha genomfört  
undersökningen som bestod av studiebesök, intervjuer och ett frågeformulär 
fanns en inblick i vilka problem  som finns i verksamheten. Några av dessa 
problem valdes ut att lösas och implementeras i ett system som bestod av en 
webbportal och en Android-applikation.

I kapitel 6.1 diskuteras resultatet av undersökningen och i kapitel 6.2 diskuteras 
resultatet av systemet som implementerades. I kapitel 6.3 presenteras framtida 
arbete.

6.1 Undersökning

Undersökningen har visat att arbetet i förskolor präglas av tillvägagångssätt 
som i de flesta fallen innefattar manuellt pappersarbete när det kommer till 
administrationen i förskolan. I en majoritet av fallen kan arbetet effektiviseras 
med hjälp av enkla tekniska lösningar. När barnen ska schemaläggas används i 
många fall ett tillvägagångssätt där pappersscheman skickas ut till föräldrar för 
att fyllas i eller att schemat fylls i på papper på förskolan. Sedan måste 
förskolepedagogerna skapa en sammanställning av alla schemaförslag.  Den 
vanligaste perioden för en schemasammanställning av barn är 1-8 veckor enligt 
undersökningen och tidsåtgången är då 10-30 minuter. Tidsåtgången för att göra 
en ny schemasammanställning varierar vilket beror på att perioden för 
schemasammanställningen varierar mellan förskolorna men det kan även bero 
på att:

• den som utför sammanställning varierar från gång till gång

• rutinerna varierar mellan förskolor.

Generellt kan en förskola spara minst 10-30 minuter varje gång en ny 
schemasammanställning ska göras om det implementerade systemet används, 
och  där görs sammanställningen automatiskt. 
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Enligt undersökningen  hanteras rapporteringen av sjukt barn genom att 
föräldrar ringer till förskolan där en förskolepedagog sedan antecknar frånvaro 
med hjälp av papper och penna. När en förskolepedagog ska verifiera att ett 
barn varit sjukt till ett VAB-intyg måste förskolepedagogerna sammanställa 
frånvaron från pappersdokumentation. Alla dessa procedurer som beskrivits 
ovan är betydligt förenklad i det system som implementerats. Där kan föräldrar 
ange att barnet är sjuk via en webbsida och förskolepedagogerna ser detta på en 
surfplatta. Vill en förälder ha ett VAB-intyg kan förskolepedagogerna enkelt och 
bekvämt klicka på en knapp för att sammanställa frånvaron.

6.2 Implementering

Resultatet av systemet  blev  en hemsida där föräldrar kan schemalägga sina 
barn och en Android-applikation som förskolepedagoger kan använda för att ta 
del av bland annat schemaförslag. Det system som implementerats eliminerar 
den tid förskolepedagoger lägger på att göra en schemasammanställning 
eftersom schemasammanställningen utförs  automatiskt. Undersökningen 
visade även att en majoritet av förskolepedagogerna  anser att hanteringen av 
barnens/personalens schema tar mest tid inom administrationen. Tack vare 
systemet behöver förskolepedagoger inte längre tänka på 
schemasammanställningen av barnens schema. I kapitel 5 framgår att alla krav i 
kravspecifikationen är implementerade med undantag för möjligheten att ange 
och tillgå information om barnen. I dag går det varken att  del av barnens 
kontaktuppgifter eller att ange kontaktuppgifter på grund av att tiden inte räckt 
till.  Att tiden inte räckt till kan bero på att undersökningen varit för stor del av 
examensarbetet, men samtidigt är undersökningen en fingervisning för IPsense 
AB gällande eventuella beslut att fortsätta satsningen i systemet. 

För att lagra uppgifter om en specifik individ krävs deras samtycke [6], där 
föräldrar frivilligt kan ange sina uppgifter på hemsidan, vilket kan tolkas som 
att de samtycker till lagring av personuppgifter men det kommer finnas en 
förklarande text som bland annat beskriver vad personuppgifterna används till i 
enlighet med personuppgiftslagen [7]. Det kommer att finnas föräldrar som inte 
vill nyttja systemet för att de av någon anledningen inte vill ange 
personuppgifter. Föräldrar som inte vill ange personuppgifter kommer ändå ha 
möjlighet att nyttja den webbaserade schemaläggningen (förutsatt att de har ett 
användarkonto som kräver förälderns e-postadress och barnets namn). 
Nackdelen med föräldrar som väljer att avstå från att ange personuppgifter är att 
förskolan måste ha deras personuppgifter på annan plats vilket kan

• medföra att förskolan inte kan erbjuda samma trygghet till dessa 
föräldrar.  

• motarbeta ett av examensarbetets mål - underlätta administreringen av 
barn. 
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6.3 Framtida arbete

IPsense AB kommer  att fortsätta utvecklingen av systemet med att bland annat 
implementera:  

• Möjlighet till att ange och tillgå barnens kontaktuppgifter.

• Närvaro- och frånvarorapportering.

• Schemaläggning av personal.
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Bilaga A: Frågor i frågeformuläret
1. Vad beskriver din funktion bäst?

2. Vad heter kommunen där förskolan ligger (Om du vill avstå från 
att specificera kommunen lämna ett blankt svar)?

3. Består  din  förskola  av  flera  avdelningar  med  separat 
administration  vad  avser  exempelvis  schemaläggning  och 
frånvaro-/närvarorapportering ?

4. Hur många barn går på avdelningen?

5. Hur många personer arbetar på din avdelning?

6. Hur många barn går på förskolan?

7. Hur många personer arbetar på din förskola?

8. Hur  meddelar  föräldrarna  sina  önskemål  om  schema  för  sitt 
barn?

9. För hur många veckor åt gången skapas barnens scheman?

10. Hur skapas det övergripande schemat för alla barnen (dvs. där de 
enskilda barnens scheman sammanställs till ett övergripande)?

11. Vem sammanställer barnens övergripande schema?

12. Hur många minuter uppskattar  du att  det tar  att  sammanställa 
barnens övergripande schema varje gång det ändras?

13. Hur skapas personalens schema?

14. För hur många veckor skapas personalens schema?

15. Hur många minuter uppskattar du att det tar att göra personalens 
schema varje gång det ändras?

16. Vem gör personalens schema?

17. Hur  registrerar  ni  att  barnet  har  lämnats  (på  morgonen)  och 
hämtats (på eftermiddagen) på förskolan?

18. Hur anmäler en förälder sjukfrånvaro för sitt barn?
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19. Hur anmäler en förälder ledighet för sitt barn?

20. Om ett barn är sjukt, ledigt eller av annan anledning frånvarande, 
hur registrerar ni detta?

21. Om en förälder vill ha ett VAB-intyg, vad gör ni för att verifiera 
att barnet varit sjuk de dagar föräldern önskar intyg för?

22. Finns Internet på din förskola?

23. Vad tar mest tid i administrationen inom din förskola enligt dig?

24. Övriga  synpunkter  relaterade  till  administration  inom  din 
förskola
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Bilaga B: Diagram
Delar av resultatet från förskolornas frågeformulär 
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Delar av resultatet från frågeformuläret för fritidshem.
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Bilaga C: Verktyg
Lista över de verktyg som har använts

• Ubuntu 11.10 server

• Samsung galaxy tab 10.1

• HTML

• Javascript

• Wordpress

• MySQL

• phpMyAdmin

• Zurb Foundation

• Android SDK

• Eclipse IDE

• Netbeans IDE

• Diagram designer

• Survey Monkey
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