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Abstract
Every  municipality  in  Sweden  is  responsible  for  offering  its  citizens  adequate  
childcare.  Parents hand in a preliminary schedule to the preschool for when their  
child needs to be in childcare, and based on this the preschool staff is scheduled. Some  
municipalities  measure the actual time a child is in childcare. The essay idea comes  
from  when I  heard  that  one  municipality  was  thinking  of  register  the  children's  
actual time in preschools.  I  started thinking on how to solve such a task.   First  I  
needed to get a feel for the context in a preschool. I therefore visited a preschool to  
interview the staff about their work. Do they have a computer in their workplace?  
Who is using it? I made five interviews with people whose job is related to childcare. 
In  this  essay  I  have  also  developed  a  software  prototype  to  register  time,  it  is  
intended to be run by the preschool staff on a cellphone. This essay can be a starting 
point for anyone who is interested in the subject of register time in preschools.

1 Introduktion

Barnomsorgen  i  Sverige  är  något  som  varje  kommun  ombesörjer.  Det  ska  vara  en 

stimulerande miljö för barnen att vara och utvecklas i, barnomsorgen behöver resursplaneras 

för att skapa mest möjliga nytta. Kommunerna planerar sin personaltäthet baserat på antal 

barn i förskolan. Vissa kommuner utgår från barnens preliminära närvaro, andra tar även in 

mätning av faktisk närvaro vid planering och utvärdering av förskoleverksamheten.  

Mot den här bakgrunden avser jag att i denna uppsats ta mig an frågeställningen: Vem 

berörs av registrering av faktisk närvaro för barn i förskolan? Vem eller vilka har nytta av 

registrering av faktisk närvaro? Syftet med uppsatsen är att den kan fungera som startpunkt 

för den som har ett allmänt intresse av tidmätning i förskolan.  

Parallellt med arbetet med dessa frågor så har jag utformat ett enkelt designförslag. Det 

består  av  ett  användargränssnitt  för  registrering  av  barnens  närvaro.  Den 

bakgrundsinformation som presenteras i uppsatsen kommer från ett antal intervjuer gjorda 

inom barnomsorgen och från ett besök på en förskola. Bland annat så har jag utforskat hur 

närvaron administreras idag och eventuella framtida planer inom detta område. Rutiner för 

att  administrera  barnens  närvaro  i  barnomsorgen  skiljer  sig  åt  mellan  kommunerna  i 

Sverige.

2 Bakgrund

Idén till denna uppsats kom när jag fick höra att en kommun i Sverige har haft tankar på att 

införa ett system för registrering av faktisk närvaro i barnomsorgen. Jag beslöt mig för att 

undersöka det närmare och kom ganska snart på en designidé på ett system för registrering 

av  tid.  Denna  designidé  har  varit  ständigt  närvarande  under  den  tid  mitt  arbete  med 

uppsatsen har pågått. Designidén har har satt fokus för vilka frågor jag har valt att sätta mig 

in i.

1



I Sverige i dag har vi en lag som medför att Försäkringskassan kräver att förskolan ska 

kunna redovisa vilka dagar ett barn är i förskolan. För detta behöver föräldrar erhålla ett 

intyg på barnens närvaro, vilket de får av förskolan. Detta är ett skäl till att vissa kommuner 

registrerar  faktisk  närvaro  på  förskolebarnen.  Ett  annat  skäl  är  för  att  kunna  jämföra 

preliminär  närvaro  med  faktisk  närvaro,  där  resultatet  kan  användas  vid  planering  av 

verksamheten inom barnomsorgen. För att kunna göra en sådan jämförelse behöver man ha 

tillgång till uppmätt faktisk tid.  

I  uppsatsen  har  en  kommun  särskilt  uppmärksammats.  Där  mäts  inte  den  faktiska 

närvaron,  utan  resursplanering  inom  barnomsorgen  baseras  på  preliminär  närvaro. 

Barnomsorgen där består av nästan två hundra avdelningar med femton till tjugo barn per 

avdelning.  I den kommunen så lämnar föräldrar till förskolebarn in ett schema med den tid 

och de dagar som deras barn har behov av barnomsorg. Dessa scheman blir underlag till hur 

personalen   schemaläggs,  så  att  lämpligt  antal  i  personal  finns  på  plats  under  barnens 

vistelse på förskolan. Föräldrarna lämnar normalt in ett tidsschema till förskolan senast en 

vecka innan det börjar att gälla. Ett tidschema omfattar tre på varandra följande veckor.  

Vissa föräldrar lämnar ett schema som omfattar bara en eller ett par veckor, vissa kan i 

förväg lämna in schema för  en hel  termin.  Föräldrar  som arbetar  heltid  kan ansöka om 

barnomsorg som omfattar heltid. Är en av föräldrarna arbetslös eller att de har barn hemma, 

kan de ansöka om femton timmars barnomsorg per vecka.  I den blankett som föräldrarna 

lämnar till förskolan anges dag och tid när lämning respektive hämtning av barnet planeras 

ske.  Exempelvis  kan  ett  barn  en  viss  Måndag  lämnas  klockan  07.30  och  hämtas  16.00. 

Baserat  på de  scheman som föräldrarna  lämnat  till  förskolan,  sker  därefter  planering  av 

personaltätheten de aktuella veckorna.  I allmänhet kan det räcka med att en ur personalen 

finns på plats när förskolan öppnar på morgonen, och att en är i tjänst när förskolan stänger 

på eftermiddagen. Under dagens gång är det fler barn närvarande och då krävs det även fler 

anställda för att tillgodose barnens behov av stöd och aktivitet. 

Om den faktiska närvaron registreras på förskolorna så skickas den vanligen inte in till 

kommunen. Det som kommunen i stället efterfrågar och erhåller, är det preliminära schemat 

där föräldrarna har angett hur de tror att de kommer att lämna respektive hämta sina barn. 

För att idag kunna jämföra preliminär tid med faktisk tid behöver man manuellt överföra 

faktisk tid till ett kalkylblad, vilket tar tid och är ett moment som skulle kunna datoriseras. 

I stället för att personalen noterar faktisk tid i ett anteckningsblock, så skulle det kunna 

registreras  direkt  i  ett  data  system.  Uppsatsen innehåller  därför  ett  design förslag  på ett 

enkelt system för att registrera faktisk tid.

3 Metod

En dansk forskare har yttrat följande:  

Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det (Fog, 1979). 
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Det tycker jag säger något om när du ska välja undersökningsmetod. Hur mycket förkunskap 

har du om din frågeställning? I mitt fall ska jag välja en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det 

är för övrigt viktigt att välja en metod som passar en given frågeställning. 

En kvantitativ metods styrka är att den kan säga något om många undersökta enheter, 

exempelvis att jag skickar ut en enkät till alla förskolor i en given kommun. En kvalitativ 

metod  däremot,  kan  ge  riklig  information  även  när  du  undersöker  få  enheter.  Med  en 

kvalitativ metod sker insamlingen av information under betingelser som ligger nära det man 

vill undersöka (Holme, 1996). Då jag saknar kunskap om hur miljön är på en förskola idag, 

så ville jag utforska det. Jag har därför valt en kvalitativ metod för mitt arbete, nämligen 

intervjuer. 

Jag har till viss del låtit mig inspireras av etnografiska metoder, som bland annat består 

av  intervjuer, observationer, och deltagande observationer. Vid utveckling av en produkt är 

det viktigt att få en förståelse för användaren och den miljö i vilken en produkt ska användas 

(Nardi,  1997).  En  design,  som har  tagit  hänsyn  till  slutanvändaren  och  dess  kontext,  är 

ovärderlig vilket har uppmärksammats av ett flertal forskare inom HCI området. 

I uppsatsen har jag även använt mig av metoden Rich picture. Denna metod kan användas 

till att analysera det sammanhang i vilken ett system ska användas. Det är en illustration som 

visar  berörda  intressenter,  deras  inbördes  relationer  samt  deras  mål  med  att  använda 

systemet. Du skapar normalt en rich picture genom att intervjua människor, där intervjun 

bör äga rum i den intervjuades arbetsmiljö. Det öppnar för att du ska kunna observera den 

intervjuade när han eller hon utför sitt dagliga arbete. En rich picture kan vara ett stöd när 

du organiserar den information du har erhållit i dina intervjuer. Den ger en översiktsbild av 

kontexten men går inte på djupet (Monk, 1998). 

Ofta får vi höra hur viktigt det är med kundfokus, att man lyssnar på kundens behov. För 

att göra det krävs att man tar kontakt med kunden och sätter sig in i dennes situation. Under 

hela utvecklingscykeln för en programvara kan det vara till fördel att erhålla feedback från en 

slutanvändare av programmet (De Young, 1996). 

Inom  ramen  för  denna  uppsats,  har  jag  valt  att  bilda  mig  en  uppfattning  om  vem 

slutanvändaren  är  genom  att  besöka  en  förskola  och  intervjua  personal  på  plats.  Med 

slutanvändare avses här en användare av ett system för registrering av närvaro. Jag ville veta 

hur  de  idag  utför  administrativa  uppgifter,  hur  miljön  är  på  deras  arbetsplats,  hur  de 

upplever  sin  arbetssituation.  Vidare  så  ville  jag  få  veta  om de  antecknar  preliminär  och 

faktisk närvaro och vad det i så fall används till. 

Jag har därför intervjuat människor verksamma inom barnomsorgen i tre kommuner i 

Sverige. Först besökte jag en IT ansvarig person i den första kommunen. Denna kommun har 

inte något system att registrera faktisk närvaro. Varför är det så? I samma kommun besökte 

jag en förskola och intervjuade personalen på plats. Jag ville få en känsla för arbetsmiljön. 

Därefter  så  pratade  jag  med  en  person  inom  förvaltning  om  dennes  syn  på  aktuellt 

problemområde. 
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I den andra kommun har ett system länge använts för registrering av faktisk närvaro i 

förskolan. Jag intervjuade därför en administratör om hur deras system fungerar. Den tredje 

kommunen har under våren 2010 testat och utvärderat ett  system för mätning av faktisk 

närvaro. Jag besökte och intervjuade en person inom förvaltningen om hur det systemet har 

fungerat. 

Parallellt med dessa intervjuer så har jag utvecklat min designidé från idé till  en enkel 

prototyp programvara. Den visar ett gränssnitt för administrering av faktisk närvaro. Varje 

del i ett system behöver designas (eller återanvändas från ett tidigare system) och många 

funktioner  behöver  utvärderas.  Här  kommer  användningen  av  en  prototyp  in  i  bilden. 

Prototyper är ett hjälpmedel för att undersöka designproblem och utvärdera lösningar. I mitt 

fall har jag gjort en prototyp som för användaren medför nya rutiner vid registrering av tid. 

Vid utvärdering av prototypen kan man sålunda titta på systemets roll i användarens vardag 

(Houde,  1997).  Därutöver  så  har  jag  fördjupat  mig  i  relaterad  forskning  om 

förändringsarbete samt  metoder inom området människa-dator-interaktion som är lämpliga 

vid insamling och presentation av information från bland annat intervjuer. 

4 Relaterat arbete

4.1 Förändringsarbete
Vårt  samhälle  idag  kännetecknas  av  förändring  och  det  medför  ökade  krav  på  oss  som 

individer.  I förskolans verksamhet har en rad förändringar skett där metoder har anpassats 

efter barns behov och intresse. Personalen har fått nya direktiv av ledningen som handlar om 

ändrade  arbetstider,  personaltäthet  med  mera.  I  ett  examensarbete  gjort  inom 

lärarutbildningen så intervjuades sex pedagoger på tre olika förskolor (Emanuelsson, 2007). 

Frågorna gällde hur pedagogerna hade upplevt förändringar inom förskolans verksamhet. En 

sak som lyftes fram var att ledningen hade en viktig funktion i att informera om syftet med 

ett förändringsarbete. I varje förändringsarbete fanns något positivt, enligt författarna. 

För  att  stödja  handling  och  beslutsfattande  är  det  viktigt  att  det  finns  en  tydlig 

målformulering  som  kan  förstås  av  alla.  Det  kan  handla  om  att  förbättra  arbetsmiljön, 

arbetsvillkoren  eller  införa  nya  arbetsmetoder.  Syftet  med  förändringsarbetet  behöver 

kommuniceras (Angelöw, 1991). 

Delaktighet är en viktig grundsten i en god förändrings process, att de anställda får vara 

med  och  bestämma  takten  på  förändringsarbetet.  Förändringsarbete  kan  innebära  ökad 

otrygghet, det är därför viktigt att tillhandahålla  information för att minska ryktesspridning 

och rädsla för det nya. Om de som omfattas av en förändring ges möjlighet att vara med och 

påverka, kan det minska otryggheten (Nilsson, 1993). 

5 Några röster om närvaroregistrering

5.1 Möte med en IT-strateg
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Ett möte med en IT-strateg i den första kommunen ägde rum den 26:e April. Vi diskuterade 

möjligheten att registrera faktisk närvarotid för barn i förskolan.  Vad skulle vara bra med 

att registrera faktisk närvaro? 
-En fördel med registrering av faktisk närvaro är om man vill jämföra preliminär närvaro med 

faktisk närvaro. Det är också ett stöd för att svara på frågor som: Stämmer preliminär planering 

med faktiskt utfall? Finns det behov av att exempelvis utöka personaltätheten på de aktuella 

förskolorna? Används kommunens pengar på bästa sätt? 

Vad används närvarotiden till i förskolan? 

-Det  är  en  kommunpolitisk  fråga  att  få  veta  hur  stor  närvaron  är  på  förskolorna.  Utifrån 

närvaron  läggs  en  budget  vilken  styr  antal  i  personal  på  respektive  förskola.  Det  är 

förvaltningsledningen som tillsammans med rektorn har ansvar i dessa frågor. En budget läggs 

baserat på antal barn som är inskrivna och hur pass många timmar de närvarar på förskolan. 

Idag  baseras  en förskolas  budget  på preliminär  närvaro.  Preliminär  närvaro  är  den närvaro 

föräldrar i förväg anger att deras barn har behov av. Faktisk närvaro är den närvaro som det blir 

i praktiken, ett barn kan hämtas eller lämnas tidigare eller senare än vad som preliminärt har 

angivits. Jag tror att  faktisk närvaro mer korrekt säger hur många timmar ett barn är på en 

förskola jämfört med vad den preliminära närvaron kan göra. 

Vem har nytta av en registrering av faktisk tid? 

-Det är tveksamt om förskolans personal har någon nytta av att registrera faktisk tid. Däremot 

kan det vara bra för de som har ansvar för budgetarbetet på en förskola. 

5.2 Ett besök på en förskola 
Ett  besök  på  en  förskola  i  den  första  kommunen genomfördes  den  4:e  Maj  2010.  Efter 

telefonkontakt med förskolan där tidpunkt för besöket bestämdes, mejlade jag över några 

frågor jag avsåg att ställa till dem. Med detta tillvägagångssätt missar jag visserligen deras 

spontana svar, men erhåller i gengäld förhoppningsvis svar som kan tänkas gälla för hela 

arbetsgruppen på den avdelning jag besökte. Jag ville att de skulle känna sig trygga inför 

mötet  med  mig.  Mötet  ägde  rum  i  förskolan  just  efter  lunch,  när  flera  barn  vilar  och 

personalen hade tid att ta emot mig. Närvarande under intervjun var två förskollärare med 

många tjänsteår inom barnomsorgen. Barngruppen på denna avdelning består av cirka 18 

barn i åldrarna 1 – 6 år. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

-En vanlig arbetsdag öppnar vi klockan halv sju. Vi börjar med att läsa för barnen eller spelar 

spel. Frukost är klockan åtta. 

Vad tycker barnen bäst om att ni gör med dem? 

-Sagostunden är något som de uppskattar mycket, och morgonsamlingen tycker de om. Barnen 

vill att vi ska vara närvarande. Större barn vill vara ensamma vissa stunder. Klockan nio är det 

samling, då skiljer vi större och mindre barn åt. Mindre barn kräver mer av oss vad gäller att klä 

av och på dem, och bistå vid toalettbestyr med mera.  

En dator finns på förskolan. Hur använder ni datorn i ert dagliga arbete?

-Datorn kräver allt mer av oss. Det är smidigt för kommunen att skicka ut information via e-post 

till oss och det är ett ökat informationsflöde. Dagligen skall vi läsa e-post , besvara e-post, ibland 

beställer vi varor via datorn och betalar fakturor. Vi upplever att all administration tar tid från 

övrig verksamhet, något som vi pratat med ansvarig rektor om. Det tar för mycket tid.  Det kan 
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exempelvis vara ett barn som sover, ett annat som vaknar och samtidigt ska vi administrera 

betalning av fakturor. Det skulle gärna någon administratör i kommunen få ombesörja. Vi ser 

vår egentliga arbetsuppgift som något annat än att syssla med administration vid datorn. I höst 

kommer det att ges en utbildning i datorhantering till personalen inom barnomsorgen.  

Hur hanterar ni preliminär närvaro?

-Den preliminära närvaron får vi genom att föräldrar i förväg fyller i en blankett som de  lämnar 

till  oss.  Där  anger  de  ett  preliminärt  schema  för  lämning  och  hämtning  av  sitt  barn.  Dess 

uppgifter rapporterar vi sedan till kommunen. Kommunen har sedan en tid tillbaka en E-tjänst, 

där  föräldrar  kan logga in  via E-legitimation  och utföra  rapportering  av preliminär  närvaro 

bland annat. Ännu är det ingen förälder vid denna förskola som gör så, det fungerar bra med 

pappers-blanketten. Ibland blir de sena med att lämna in blanketten till oss, och då påminner vi 

dem. Skulle de göra ändringar via datorn, behöver vi få veta det, så att vi kollar av datorn mer 

ofta. Annars kan det bli så att ingen personal finns på plats när ett barn ska lämnas klockan sex, 

för vi öppnar normalt halv sju. Internt har vi ett schema med alla barns närvaro en given vecka. 

     Figur 1: Exempel på ett schema med förskolebarnens närvaro.

Antecknar ni faktisk närvaro?

-Den faktiska närvaron noteras på ett schema men anmäls inte till kommunen. För kommunen 

har det ingen betydelse, det är samma avgift som gäller.  Har du barnomsorg 20 timmar eller 

mer per vecka så gäller maxtaxa,  oavsett  om den faktiska närvaron skiljer sig några timmar 

uppåt  eller  nedåt.  Notering  av  faktisk  närvaro  sker  på  samma  schema  som  används  för 

preliminär närvaro. På schemat står även de dagar ett barn är ledigt. Även sjukdagar noteras på 

schemat. Förut så rapporterade vi till kommunen om ett barn hade en extra dag på förskolan 

utöver preliminärt schema men det gör vi inte längre. Vi tycker att den preliminära närvaron 

ofta stämmer med den faktiska närvaron.  

   Schemat med faktisk närvaro sparas inte. Ibland sker förändringar,  en förälder ringer och 

sjukanmäler ett barn, eller så jobbar en förälder över och ringer och undrar om det går bra att 

hämta senare. Vanligtvis går det bra, annars säger vi till.  Rektorn har talat om att registrering 

av faktisk närvaro kanske ska införas,  då förskolans budget bygger på det antal timmar som 

barnen är på förskolan. - Det har blivit allt viktigare att ha det preliminära schemat inne den 

15:e varje månad.  

Vad anser ni om att registrera faktisk närvaro?  

-Varför  skulle  vi  göra  det?  Vi  sänder  in  det  preliminära  schemat.  Vi  vill  inte  hamna  i  att 

kommunen säger att vi har ett schema men barnen verkar gå hem tidigare, det händer lika ofta 

som det blir mer tid då barnen stannar längre än det preliminära schemat. Det får inte resultera 

i att de trycker in ett barn till här eller tar bort en resurs ur personalen. Det finns fler moment än 
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barnverksamheten,  ofta  hinner  vi  inte  ta  ut  planeringstid  för  gruppen  eller  förbereda  ett 

morgonmöte.  Tid  försvinner  lätt  när  vi  sitter  vid  datorn  och  administrerar.  Om  vi  skulle 

registrera  faktisk  tid  och  ett  barn  inte  kommer  på  morgonen  som  planerat,  så  har  vi 

arbetsuppgifter som inte syns på schemat, exempelvis att planera och förbereda morgonmöten. 

Det är inte heller varje dag vi hinner med att beställa varor. Ett sånt här system får inte leda till 

någon försämring, vi är pressade som vi är idag.  

   Föräldrar  som  är  arbetslösa  eller  har  barn  hemma  på  dagarna  har  rätt  till  15  timmars 

barnomsorg  per  vecka.  Vi  är  rädda  för  att  om vi  får  fler  15-timmarsbarn,  med ett  barn  på 

förmiddagen och ett annat på eftermiddagen, så blir det väldigt många barn att ha kontakt med 

och många familjer att lära känna. Vi kan inte ha någon som är här som är en stund och sedan 

hej då, utan vi vill lära känna dom och se och möta deras behov. 

   Det får inte bli en slags bevakning, att de synar varje minut, att timmar försvinner varje vecka. 

Det är bra när föräldrar tar hem sina barn tidigare, det gynnar även de barn som är kvar, det blir 

lugnare.  Personalen  måste  orka.  Det  har  varit  tal  om  att  vi  ska  ha  ett  15-timmar  barn  på 

förmiddagen och ett annat på eftermiddagen, men det blir så många familjer att lära känna.  

Jag  visar  personalen  några  skisser  på  ett  anteckningsblock.  Det  föreställer  ett  

användargränssnitt  för  att  registrera  faktisk  närvaro  och  är  tänkt  att  användas  av 

personalen exempelvis via en mobiltelefon. Vad tror de om ett sånt här system? 

-Det påminner om en stämpelklocka. Det vore bättre om föräldrarna själva sköter registrering 

av tid vid ytterdörren, så vi slipper ännu ett administrativt moment.  Varför ska tiden mätas?  Vi 

tror att risken finns att man försöker pressa in fler barn. I dag jagas vi tillräckligt av timmar, vi 

ska in med det preliminära schemat, och har man då flera 15-timmars barn så drar det inte 

mycket tid, men det blir fler att ha kontakt med. 

5.3 Intervju av en förvaltningschef
Den 18 Maj telefonintervjuade jag en förvaltningschef i den första kommunen. Hon är med i 

förvaltningsledningen.  Kommunen  har  en  e-tjänst,  med  vilken  föräldrar  kan  anmäla 

preliminär närvaro till förskolorna. Tjänsten har varit i gång i mindre än ett år. 

Hur använder ni informationen om preliminär närvaro?

-Materialet används vid planering av personalens schema så att personalen finns på plats när de 

bäst behövs. Är det många barn på plats, behövs fler i personal, är det få barn så behövs det 

färre i personal. Går sista barnet hem klockan fem är det onödigt att ha personal till klockan sex. 

Resurser bör användas på bästa sätt. 

Hur ställer sig förvaltningen till att registrera faktisk närvaro  i barnomsorgen? 

-Det har diskuterats men är inte aktuellt, det är en politisk fråga. Vilka föräldrar kommer att 

jaga timmar mest, det kan vara de vars barn behöver förskolan allra mest? Här förutsätter jag 

att  det  att  det  är  kopplat  till  kostnader,  att  föräldrar  betalar  för  timmar  och  minuter. 

Föräldrarnas  behov  och  barnens  behov  går  inte  ihop.  Sett  ur  ett  barns  perspektiv  är  ett 

timjagande inte det bästa. Vissa andra kommuner i Norrland tillämpar registrering av faktisk 

tid.  

Förvaltningschefen  tror  inte  att  det  passar  att  personalen  manuellt  ska  registrera  tiden, 

istället nämns en metod som liknar en stämpelklocka, så kallade ”nuddisar” har använts vid 

tidregistrering. 
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-Om vi mäter faktisk närvaro riskerar vi att tappa den planeringsmöjlighet som ett preliminärt 

schema kan ge, om hur personalen ska schemaläggas. Vi kan inte ta in scheman både före och 

efter.  Vilken nytta fyller faktisk registrering? Vad blir så mycket bättre? Det kan möjligen leda 

till att några föräldrar får betala mindre för barnomsorgen. För kommunens del spelar det nog 

ingen roll. Har man abonnerat på en plats i förskolan så har kommunen en kostnad hur som 

helst. Det går inte att ta in hur många barn som helst. Jag tror att det blir svårare att planera. 

Personalen är den stora kostnaden, och det går inte att be folk stämpla ut för att barn inte är på 

plats.  Ser vi på förskolans roll som första länk i utbildnings systemet, så är jag skeptisk. De barn 

som behöver förskolan allra mest, är de som riskerar att få minst tid för att deras föräldrar jagar 

kostnader.  Det  är  inte alla som har  resurser.  Det  har  tidigare  varit  på förslag att  registrera 

faktisk tid, men ska det införas så behöver kommunen se någon vinst med det. Med preliminära 

scheman går det att planera. Ingen skulle väl komma på att ha en stämpelklocka i grundskolan? 

Varför ska det skilja mellan förskola och skola? 

Jag nämner  för  henne att  uppslaget  till  min  uppsats  kommer från ett  möte  med en IT-strateg  i 

kommunen. Det tror hon är naturligt, att datamänniskor är mer positiva till att använda IT i olika 

områden. 

5.4 Intervju av en administratör
Den 18 Maj telefonintervjuade jag en administratör i kommun nummer två. Kommunen har 

ett  administrativt  system  för   att  registrera  barnens  närvaro  i  förskolan.  Systemet  har 

använts i kommunen i drygt femton år, det kallas nuddisar. Varje barn som börjar förskolan 

får en personlig nuddis, se figur 2 nedan. 

          Figur 2: Nuddisar fastsatta på ett personligt mjukisdjur1. 

Hur fungerar systemet med nuddisar?

-På varje förskola finns en nuddis-penna. När ett barn kommer till förskolan tar de sin nuddis 

och stämplar in på pennan, som registrerar att ”Pelle kom hit klockan 07.35”. När barnet går 

hem så nuddar det ut, ”Pelle gick hem 16.10”. Detta gör barnen varje dag de är på förskolan. 

En  gång  i  månaden  förs  information  från  pennan  över  till  ett  administrativt  datasystem. 

Föräldrar betalar för den  nuddade tiden, inte heltid eller deltid, de har ändå maxtaxa så det 

finns en övre gräns för vad de behöver betala. Det här är vedertaget i vår kommun. 

1 Bilden är hämtad från: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1784847&from=tipsa
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Enligt administratören tycker många att det är ett bra system, man betalar för den tid barnen 

är på förskolan, varken mer eller mindre. Kommunen är engagerad i ett nuddis projekt där 

syftet  är  att  erbjuda  andra  kommuner  denna  typ  av  system.  För  närvarande  håller 

kommunen på att utvärdera ett online system, så att man direkt ska kunna se vilka barn som 

är in-nuddade på förskolan.  

   Har ni haft några negativa erfarenheter av systemet? Exempelvis att det av kostnadskäl  

blir så att vissa barn inte är på förskolan i tillräcklig utsträckning? 

-Nej, det har vi inte märkt, det beror nog på hur man sätter taxan. I många kommuner finns hel-

och halvtids taxa. I vår kommun betalar du för de timmar som du använder. 

5.5 Intervju av en utvecklingsledare
Utvecklingsledaren  är  verksam i  kommun nummer  tre  i  denna uppsats.  Kommunen har 

under  år  2010 utvärderat  ett  system för registrering av  faktisk närvaro  för förskolebarn. 

Intervjun utfördes den 20 Maj 2010 i utvecklingsledaren kontor, och hade föregåtts av e-post 

korrespondens och telefonsamtal för bokning av tid för intervju.  

Varför vill kommunen registrera faktisk närvaro?

-Sedan drygt ett år finns en lag som avkräver förskolan att kunna redovisa barnens närvaro. 

Föräldrarna behöver få styrkt barnens närvaro i förskolan, och vi är skyldiga att fylla i ett sådant 

intyg. Det fanns misstankar om fusk bland föräldrar, de sa att de var hemma för vård av sjukt 

barn  men att  barnet  var  i  förskolan.  Vi  har  god  kontroll  på  hur  många  barn  vi  har  i  våra 

verksamheter,  vi  vet  hur  många  barn  som  finns  på  förskolan  och  vilka  dagar  de  är  där. 

Försäkringskassan  avkräver  förskoleverksamheten  att  kunna  visa  vilka  dagar  ett  barn  är  i 

förskolan. 

Hur vet ni det? 

-Personalen  för  en  form  av  närvarojournal,  ofta  på  den  papperslista  i  förskolans  hall  där 

föräldrar skriver barnens preliminära närvaro. De skriver vistelsetiden för barnen, en till  två 

veckor åt gången. Därefter korrigeras listan av personalen så att den visar faktisk vistelsetid. 

Utifrån listan kan personalen intyga åt föräldern de dagar barnet har varit i verksamheten. 

   En annan orsak till mätning av närvaron har varit för att utvärdera barngruppernas storlek. I 

syfte  att  minska  barngruppernas  storlek  har  ett  politiskt  mål  formulerats,  barngruppernas 

storlek  ska  minska  till  att  i  genomsnitt  inte  vara  mer  än  femton  barn  med  bibehållen 

personaltäthet, avseende fem barn per personal.  

Du har tidigare nämnt att fram till idag har ni inte vetat det antal timmar ett barn är i  

verksamheten. Är det ett problem? 

-Vi vet antal barn på varje avdelning, men inte hur många timmar barnen har varit där. När 

politiker undrar hur många timmar barnen är på förskolan, kan vi inte svara på det. Vi har inte 

haft något system för att registrera det. Rektor har utifrån resursplanering ett behov av att veta 

när ett barn ska vara i förskolan. Rektor vill också kunna jämföra preliminär tid med faktisk tid, 

det vill säga se om den tid föräldrarna har angivit stämmer med faktisk tid. 

   Planeringen av personalens schema är viktig. Man vill ha så god kvalité som möjligt, med mest 

personal när det är flest barn och mindre personal när det är färre barn. Även för matbeställning 

vill man veta antal barn och personal.  Avdelning och rektor bygger sin planering på det som 

föräldrar normalt anger, man vet en normaltid, eller fast schematid på vissa barn, men ofta så 
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stämmer den inte helt med utfallet, har ingen framförhållning på planerad tid. Bäst vore att ha 

preliminär tid ett antal veckor, men ofta har vi inte sån data.  

   Vi har tidigare gjort stickprovskontroller, där vi under några veckor har mätt faktisk närvaro 

på förskolorna. Dessa mätningar har varit starkt kritiserade av verksamheten, att vi mäter fel 

veckor, det är ledighet insprängd i perioden eller att barn är sjuka och så vidare. Det motsvarar 

aldrig den faktiska verkligheten, enligt förskolans personal. Den här gången mätte vi under 8 

sammanhängande  veckor  och  jag  hoppas  att  vår  data  motsvarar  en  normal  vecka  i 

förskoleverksamheten. Av de 52 veckor som utgör ett år,  kan drygt hälften av veckorna sägas 

vara en normal vecka i verksamheten, de övriga infaller under veckor där lov och helgperioder 

avviker från normaltid, exempelvis sommaren. Under vår mätperiod inföll sport- och påsklov 

och då var närvaron lägre. 

Hur fungerar systemet som ni har utvärderat?

-På en papperslapp i förskolans hall anger föräldrarna preliminär tid för barnen. Den korrigeras 

ibland av personalen så att även faktisk tid står angiven. Schemat registreras därefter i en webb-

applikation  och  sparas  i  databas.  Senast  måndagen  efter  en  given  vecka  ska  personalen 

registrera faktisk tid för en vecka bakåt. De loggar in i systemet, kommer till ett formulär för 

förskolan och fyller i data.   

Vad säger personalen om systemet? 

-Några trodde att det skulle bli för mycket administration med systemet. Lärarförbundet ansåg 

att detta var en utökad arbetsuppgift som skulle ta tid från barnen. Vår bedömning är att det tar 

en halvtimme per vecka och avdelning för en person att registrera data i systemet. Bäst vore ett 

system som inte belastade personalen.  

Du har tidigare nämnt att ni valde bort nuddis systemet. Varför gjorde ni det?

-Vi  tittade  på  det  systemet.  Vid  tiden  för  vår  utvärdering  fanns  bara  tillgång  till  teknisk 

utrustning för tjugo avdelningar, så vi hade varit tvungna att flytta utrustning mellan enheter. 

För att få barn och föräldrar att nudda kanske det behövs en motivation i form av ett utfall på 

taxan? För närvarande har vår kommun ej några planer på att nuddandet ska stå i förhållande 

till vad man betalar. I Sverige finns beslut om maxtaxa, som i sin intention inte är avsedd för att 

differentieras, den är dessutom subventionerad. I vår kommun har vi en differentiering på över 

och under 25 timmar.  

Vem påverkas av mätningen av faktisk tid? 

-Barnen gör inget aktivt i det system vi har utvärderat, så de påverkas inte. Föräldrar har inte 

heller  påverkats.  Personalen  har  påverkats  av  den  extra  bevakningen,  de  behöver  vara 

uppmärksamma på tiderna så att den faktiska tiden noteras på schemat i hallen. Därefter ska 

någon i personalen knappa in schemat i systemet.  

   Förskolan får tillbaka något av att registrera tid, de kan läsa tabeller och grafer som visar 

faktisk närvaro, hur många barn det har varit föregående vecka fördelat på dagar. Personalens 

arbetstid finns också inlagd för att matcha resursplanering, arbetstid i förhållande till barnens 

närvaro. Personalen får en rapport som visar hur de har varit bemannade, hur mycket barn de 

har haft. Det kan fungera som diskussionsunderlag, var vi rätt bemannade, hur ska vi bemanna 

fortsättningsvis? Detta kan även rektor, skolområdeschef och vi på förvaltningsnivå ta del av. 

Rektor  motiverar  personalen  att  göra  detta,  de  har  något  att  utgå  och  samtala  om.  Hur 
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organiserar vi oss, hur planerar vi våra resurser, hur gör vi det här på bästa sätt, personalen är ju 

också intresserad av en bra arbetsmiljö och en bra kvalité. 

   Ledningen  har  ett  intresse  av  att  veta  hur  barnen  är  närvarande  i  förskolan  för  att 

åstadkomma god kvalité genom resursplanering, det vill säga ett relevant schema. Personalen 

ska vara där när de behövs. Planeringen sker utifrån preliminär tid, oavsett om föräldrar har 

angivit preliminär närvaro eller ej. Ju mer exakt som planeringskunskapen är, ju bättre blir det. 

Idealt vore om alla föräldrar i förväg angav vistelsetider för två veckor och sedan höll det. Men 

de kanske inte vet hur de kommer att jobba. Ju närmare desto bättre.   

6 Min designidé

Normalt vid utveckling av mjukvara, så undersöker man först den miljö i vilken en mjukvara 

är tänkt att  användas i.  Därefter  så skissar man på en design.  Så blev inte fallet i  denna 

uppsats.  Här har jag parallellt  arbetat  med design och införskaffande av empiri.  Det  har 

resulterat i att min empiri inte har influerat min design i någon större utsträckning. 

Som tidigare har nämnts i kapitel 2, har en designidé ständigt varit närvarande under mitt 

arbete med denna uppsats. Idén har har satt fokus för vilka frågor jag har valt att sätta mig in 

i. Idén  är  ett  designförslag  i  ett  pågående  designarbete,  en  mjukvaruprototyp.  Denna 

prototyp är det som presenteras här. 

Registrering av faktisk tid kan ske när barn kommer till  förskolan och när de lämnar 

förskolan. Antingen är det barnen, föräldrarna eller personalen som utför denna registrering. 

I min design har jag tänkt att personalen ska registrera närvaron, och jag har utformat ett 

gränssnitt för att kunna utföra detta via en mobil enhet. Mitt designval är baserat på följande 

resonemang: 

Personalen vill ägna sig åt barnen, inte att sitta vid en dator och administrera uppgifter. 

Om de åläggs att registrera tid, får inte det ta för mycket tid, det ska gå snabbt och smidigt. 

En mobiltelefon är lätt att ha med, vare sig man är ute eller inne. Om registreringen går att 

utföra med några få tryckningar på mobiltelefonen, finns en möjlighet att systemet skulle 

användas. Tar det däremot lång tid att utföra registreringen, är risken stor att man inte gör 

det. Konceptuellt ser det ut enligt följande figur:

                        Figur 3: Anrops-diagram för en webb-applikation.

Gränssnittet är avsett för en mobiltelefon som personalen kan bära med sig under dagens 

sysslor.  De  loggar  in  på  webbapplikationen  och  hamnar  på  aktuell  förskolas  vy.  I  min 

prototyp har jag valt att utelämna en sida för inloggning i systemet. Inloggningen styr vilka 

sidor du kan se i systemet. I figur 4 visas en lista på Lerkrukans förskolebarn. När ett barn 

lämnas eller hämtas, kan personalen registrera tiden via gränssnittet som visas i följande 

figurer.
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  Figur 4: Lista med barn.             Figur 5: Redigering av tid              Figur 6: Ändra datum. 

När du i figur 4 klickar på ett namn, visas en vy enligt figur 5. Där anges hämtningstid och 

lämningstid genom att klicka på knappen nu. Vill man se tidangivelser för ett annat datum, 

klickar man på kalender-ikonen i figur 5, då visas en kalender där du kan välja ett datum, 

enligt figur 6. När datum har valts så stängs kalendern och tider för hämtning och lämning 

visas för givet datum och person. Navigation tillbaka till listan med barn (figur 4) sker genom 

att klicka på hus-ikonen eller namnet på förskolan.  

7. Diskussion

I figur 7 nedan så visas de personer som har anknytning till förskolan på ett eller annat sätt. 

Figur 7: Rich picture som illustrerar en förskola och berörda parter. 
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De berörda parternas mål med att besöka eller vara i kontakt med förskolan exemplifieras 

här:  Ett  barn  vill  ha  roligt  i  förskolan  och  lära  känna  nya  vänner,  en  förälder  vill  att 

barnomsorgen ska vara en trygg plats för barnet och att hämtning och lämning ska fungera 

smidigt.  En  förskollärare  eller  fritidspedagog  har  yrkesmässiga  mål,  arbetet  ska  vara 

omväxlande och pedagogiskt  givande för såväl  barn som personal.  I  figuren inkluderas  i 

förvaltning såväl  rektor,  förvaltningschef  som administrativ  personal.  För dem kan målet 

vara  att  leverera  en  kvalitativt  god  barnomsorg,  som  är  resurseffektiv  såväl  vad  gäller 

personalbemanning  som  förbrukning  av  skolmat.  Vad  kan  figur  7  säga  oss  om 

problemområdet? I uppsatsens inledning ställdes några frågor som jag här avser att besvara. 

Vem berörs av registrering av faktisk närvaro för barn i förskolan? Vem eller vilka har nytta 

av registrering av faktisk närvaro? 

Personalen  registrerar  tiden: Om  personalen  blir  ansvarig  för  registrering  av  faktisk 

närvaro,  påverkas  deras  arbete  på  ett  direkt  sätt.  För  att  det  skall  fungera,  får  inte 

administrationen ta tid från övriga uppgifter, det måste gå snabbt och smidigt att utföra. 

Här berörs föräldrarna endast av att de ska notera preliminär närvaro på ett schema, som 

antingen finns i förskolans hall eller sänds till förskolan i form av en blankett. De som har 

nytta  av  systemet  är  skolförvaltning  och  rektor,  där  närvarouppgifterna  är  ett  stöd  vid 

resursplanering.  Det  är  mer  tveksamt  om  personalen  tjänar  något  på  administrationen. 

Möjligen har de nytta av att uppgifterna kan vara ett stöd vid diskussion med rektor, var vi 

rätt bemannade och så vidare. 

Barn eller föräldrar registrerar tiden: Med ett nuddis system är barn och föräldrar direkt 

involverade i registreringen av tid. Barnen tar sin nuddis, exempelvis fäst i ett mjukisdjur, 

och håller den mot en nuddis-penna för att stämpla in och ut från förskolan. Detta system 

har använts och fungerat i en kommun där debitering sker per timme, att föräldrar betalar 

för den tid barnet är i förskolan, varken mer eller mindre. Den som har nytta av systemet är 

föräldrarna  som i  vissa  fall  betalar  något  mindre  än  maxtaxa  för  sin  barnomsorg.  Även 

skolförvaltning  och  rektor  har  nytta  av  den  registrerade  tiden  som  underlag  vid 

resursplanering av personal med mera. Om debitering ej sker per timme är det oklart om 

denna typ av registrering skulle fungera. Vad skulle då motivera föräldrar och barn att utföra 

registreringen, om de inte kunde spara pengar på att göra den? 

Ingen registrering av faktisk tid: I många kommuner idag så utförs ingen registrering av 

faktisk närvaro. Det verkar gå bra att planera barnomsorgen utifrån preliminär närvaro. En 

fördel med det är att personalen ej behöver ägna sig åt tidregistrering, och föräldrar behöver 

endast ange preliminär närvaro. 

Om ett system för registrering av närvaro ska införas i en kommun, väger flera saker in. 

Hur sker debitering för barnomsorgen? Sker debitering per timme, kan det vara aktuellt att 

se  på  nuddis  systemet.  Betalar  man  däremot  hel-  eller  halvtaxa,  kan  det  vara  svårt  att 

motivera  föräldrar  och  barn  att  registrera  faktisk  tid.  I  sådana  fall  blir  det 

förskolepersonalens uppgift att ombestyra registreringen. 

Möjligheterna  till  IT-stöd  inom  olika  områden  har  ännu  inte  nått  sin  fulla  potential. 

Mobila  tjänster,  exempelvis  via  en  mobiltelefon,  kommer  mer  och  mer.  Det  var  en  av 
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anledningarna till att jag valde att designa en tjänst som går att använda via en mobil enhet. 

Tjänsten ska idealt sett vara lätt att använda, om det tar för lång tid att utföra registreringen 

är risken att det glöms bort. 

   Är min prototyp svår att använda? Det kan jag inte svara på, jag har inte haft tillfälle att 

utvärdera den. Här presenteras istället det antal ”klick” som krävs för att registrera tid för ett 

barn. När listan på förskolebarn visas på skärmen, tar det normalt tre till fyra klickningar för 

att utföra tidregistrering för ett givet barn. Först markeras barnets namn på listan och man 

klickar på det namnet (eller pekar om det är en pekskärm). Därefter så klickar man på en 

knapp för att registrera tiden, antingen på lämna eller  hämta. Nu är registreringen utförd. 

För att återvända till listan med barn klickar man på förskolans namn som visas längst upp 

på skärmen (se figur 4-6).  

8 Avslutning

Av tidsskäl har jag inte haft tid att utvärdera min prototyp. Det skulle exempelvis ha varit 

intressant om förskolepersonal hade kunnat testa och ge feedback på hur de upplever att 

programmet fungerar. Men så blev det inte denna gång. En betydande del av tiden har gått 

till  att  sätta  sig  in  i  problemområdet.  Jag  har  bokat,  förberett  och  genomfört  ett  antal 

intervjuer, och varje gång har jag lärt mig något nytt. Det har varit givande att göra dessa 

intervjuer. Denna uppsats kan fungera som startpunkt för de som har ett allmänt intresse av 

tidmätning i förskolan.  
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