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Abstract

MAINSTREAMED CHILDREN AND "ORDINARY" CHILDREN IN TWELVE DAY-CARE CENTERS.

AN OBSERVATIONAL STUDY.

This study constitutes a part of the larger investigation "Studies of day-

care climate and childrens social and emotional behavior".

One mainstreamed child at each of the twelve day-care centers was matched

with an ordinary child at the same center in order to enable comparative

observations of the children. Five of the twelve mainstreamed children had

been mainstreamed because of mental retardation (mainly Downs Syndrome),

seven of them because of slight developmental retardation mainly due to

deprivation. Each child has been observed during a total of four hours. The

observational periods each lasted 10 minutes and were dispersed over a

period of seven days. The observations focused on: (1) The quantity of time

each child spent in active communication with another child (or other

children) and with adults; (2) qualitative aspects of this communication;

(3) the childs behaviour during the time the child was alone.

Results

The observations made of the children who were mainstreamed due to depriva-

tion did not differ much from the observations made of the "ordinary"

children. But the observations made of the five mentally retarded children

differed significantly. These children were not socially integrated.

c0Instead they were significantly more often lonely (and lonely for longer

periods) and played noticeably less with other children than the "ordinary"

4114 children did. Most of the children communicated only short periods of time

Cin with an adult (a mean 7 percent of the total time). Those of the mentally

1.0 retarded children who needed a lot of practical help had a little more time

with adults. The staff was interviewed about mainstreaming in day-care

centers. Most of them were positive to the fact that children were inte-

grated but none considered their own role as an active one in the process

rin
of integrating the children in the group of "ordinary" children.

The results are discussed in the context of day-care centers as learning

environments and what possibilities they might offer to the development of

"ordinary" children and children with mental, physical or other problems.

The study was funded by the Swedish Delegation for Social Research and the
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F$RORD

Ffteliggande rapport lir en av delrapporterna i ingsprojektet

"Studier av daghemsklimat och dess effekter pA barns sociala och emo-

tionella beteende." Detta prujekt bedrivs sedan 1981 vid Pedagogiska

institutionen, Universitetet i Linkoping av Anra Hedin, Bodil Ekholm

och Mats Ekholm. Projcktet finansieras f8r narvarande av Delegationen

for Social Forskning saint Radda Barnen.

Syftet med derma delrapport hr att beskriva hue "barn med behov av shr-

skilt stod och stimulans" - fOrtursbarn - har det pS de tolv daghem som

intensivstuderades under no/ember 1982 - juni 1983. VAr fragestallning

har varit om enskilda f8rtursbarns situation varierat beroende pS vilket

klimat som rider pS det daghem dhr barnet varit placerat. VAr studie har

varit inriktad pA processen, det vill saga vad som sker under daghems-

vistelsen, vad barnen lhr sig, vilken allmhn socialisation de utshtts

for. Vi har dhremot inte studerat om barnen gjort individuella framsteg i

sin utveckling under sin daghemsvistelse.

Vi riktar ett stort tack till de tolv daghem som till tit oss to del av

sin verksamhet cch vilka visat en positiv insthllning till vSr forsk-

ning. Vi vill ocksS tacka den referensgrupp med representanter frAn

SKAF och SFL saint frSn Socialf8rvaltningen som underlhttat genomforandet

av studien saint de representanter frAn omsorgsstyrelsen och socialf8r-

valtningen, som berittat om sin verksamhet. Slutligen vill vi Aterigen

tacka Linkopings Kommuns Socialforvaltning.
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INI.EDNING

Donna studie Sr en der av projektet "Daghemsklimat och doss effekter 135

barns sociala och emotionella beteende ". Daghemsklimat Sr ett sammanfat-

tande begrepp fOr daghemspersonalens arbetsklimat och det uppfostrings-

klimat som rider for barnen (Ekholm, B, Ekholm, M, Hedin, A 1982).

Studiens allranna syfte Sr att beskriva och analysers existerande dag-

hemsklimat och deras effekter pA barnens sociala och emotionella beteende.

Ceutrala begrepp vad 011er uppfostringsklimatet Sr nuinriktat arbets-

sStt, det viii sSga de vuxna reglerar och loser de fiesta av de naturliga

problemsituationer som barn stalls infor, och framtioisinriktat arbetssatt,

karaktSriserat av att barnen sjalva fAr prova lOsningar utan att frAga

vuxna om lov, att barnen uppmuntras att Ora saker som de inte belt kla-

rar av, samtidigt som de vet att vuxna alltid fins till hands far den

hjalp som Sr nOdvandig. Dessa begr.Ipp bygger ursprungligen p5 Schaefers

tankar om uppfostran i tvA dimensioner, graden av kontroll och graden av

vUrme (Schaefer, E 1959).

Vid upplaggningen av studien utgick vl frAn nedanstiende tankemodell

over vilka olika faktorer som kan vara involverade for att skapa ett

daghemsklimat.

At. Lostakt oat osolcIdso

t. Politicks frac

2 tkoomiska coact

3. Ccgsa. iota coma,

7. ochctsteto4oc och tpp

tosttsuisolostet

S. Ccal iatlytacao, oakt.
hoc parsons* act. Sirs

ItIv/ la toes

la t Womalastlit

Social oak oloation611
Hog hos boroso

S. Pashemot !yap.
utformaios oct

starlet

Umsruppoos am
tttttins N.

rtock0000lstA och
61detsolcslit

Fig. 1. Ekholms modal av skolandan overford till daghememiljO. ( Ur Ekholm
et al 1982 s. 34).
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Vi konstaterade i vat litteraturgenomging att de "yam" faktorerna (1-

5 i modellen) relativt sett har mindre beZydelse In de "inre" faktorerna

(6-8 i modellen). Sammanfattningsvis fann vi att

" dagheasklimatat piverkas av en mIngd sinsemellan relaterade faktnrer son
kan uttryckas i personalens instillning till barnuppfoatran och farmiga
att fungera i arbetslag - nigot sou i sin tur It en funktion av inati-
tutionella variabler sou graden av autonomi vkd giller beslutsprocesser.
sammansIttningar och storlek pi daghem och daghemsgrupper, fysisk ut-
forming ay daghemmet etc; men lien personliga variabler sou den egas
instIllningen till barnuppfostran, den egna upplevelsen av utbildningen,
den egoa samarbetsformigan, farekomaten av gemensamma milsIttningar i
personalgruppen etc." (Ekholm et al 1982 add 32).

I vir undersokning her vi utgitt frin nigra nyckelfaktorer i daghemskli-

matet, nlmligen uppfostringsattityder och handlingsmanster hos personalen

samt arbetsatmosfIren bland personalen. Vi her Batt dessa faktorer i rela-

tion till hur barnan fungertr 'oat/tit och emotionellt pi olika daghem.

Studien her genomfart* i huvudsakligen fem stag enligt nedan:

SYFTE

1. Att finna kontrasterande daghem

vad gIller personalens arbetssatt.

(Ekholm,B, Ekholm, M, Hedin, A

1982)

KETOD

Ehkdt angiende hur barnomsorgsper-

sonal brukar handla respektive

skulle vilja handla i konkrtta

arbetssituationer,d1r valsAterna-

tiven finna pi En skala frin nuin-

riktat arbetssItt tili framtids-

inriktat.EakIten bjads hasten

1982 till smalls daghemspersonal

i Linkoping* kommnn.

2. Att vilja ut fyra daghem med nu-

inriktat arbetssltt, fyra med

framtidsinriktat arbetssU:t och

fyra representativa for kommu-

nens vanligaste monster

Analys av enkitevaren och urval

utifrin en sammanvIgning ay per-

sonalens ever pi hur de brukar

respektive skulle vilja gars pi

respektive daghem. Vid urvalet

her iven beaktats vises strukturel-

la bakgrtndsvariabler (Ekholm. B,

Ekholm. M. Hedin, A 1983).

12.
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3. Att beskriva de 12 daghemmrns

arbetsslitt, relationerna mellan

vuxna och barn och barn och barn

samt de vuxnas upplevelse av sin

arbetsmilj8.

4. Att beskriva situationen for barn

med behov av sarskilt st8d och

stimulans (f8rtursbarn) som pla-

cerats pa de 12 daghemmen.

5. Att se stabiliteten i persona-

lens ul.pfattning om sitt arbets-

sHtt.

I denna rapport belyses det fjarde syftet.

Steg 1 och 2

Intensivunders8kning av varje dag-

hem i 14 dagar med hjalp av obser-

vationer, intervjuer med de vuxna

samt bildenkater med barnen.

Specialstudic.r av ett f8rturs-

barn och ett matchat "vanligt"

barn pa vart och ett av daghem-

men.

-

F8rnyad enlatundersbkning med

samna formular och till samma

mfilgrupp hosten 1983.

I enlaten (steg 1) presenterades barnomsorgspersonalen tio situationsbe-

skrivningar om vardagliga hdndelser pfi daghem. For var och en av hHndel-

serna ombads de v',.tja ett av fyra presenterade handlingsalternativ for hur

de "brukade" hanJla och ett for hur de "skulle vilja" handle.

Som beskrivs i arbetsrapport 4 (Ekholm et al. 1983) befann sig svaren pa

entaten om personalens arbetssatt och damned Hven kommunens daghem inom

ett ratt begransat omrfide av den teoretiska fordelningen av unders8knings-

variabeln och en dragning At ett nuinriktat arbetssatt var tydlig, en

dragning som var an mer tydlig vad 011de "hur man brukar Ora" an "hur

man skulle vilja gore", dSr svarsmonstret har sin tyngdpunkt nagot mer

At det framtidsinriktade arbetssattet. Efter en sammanvagning av enklitsva-

ren per daghem (Ekholm et al 1983) fordelade sig daghemmen ungefdr enligt

nedanstfiende monster. I figuren har 1Hgena for de 12 daghem som utvalts

for intensivstudien markerats med kryss.
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Nuinriktat arbetssItt Pramtidsinriktat arbetisItt

Figur 2. Ungefarlig position fbr 12 utvada daghem i en approximativ far-

delning av 104 daghem pd ett kontinum som leper Ade nuinrikeat-

tilt framtideinriktat arbotssatt.

Steg 3.

Di dessa 12 daghem intensivundersaktes (Ekholm, Medin 1984) framkom

stora likheter sival vad gHller inre som yttre faktorer. Samtliga dag-

hem bade tillgAng till store och bra lokaler, ofta &am store uteplat-

ser. Daghemmen bade disponerat sine lokaler pA ett mycket likartat

Gemensamt far dem var ocksA att alla lokaler ej anvInts like frekvent,

snarare underutayttjades sings rum. De vuxna var i 30-ArsAldern och

bade ofta egna barn. Barnen kom oftast frAn dInstemannami1jaer. Den kon-

takt man bade mod yttervIrlden sAg mycket likartad ut pA de tolv dag-

bemoan. Man gjorde utflykter till skcgen, simhallen, biblioteket eller

tog med barnen att handle. ParIldrarna var inte aktivt med i verksamhe-

ten.

Vad galler den inre verksamheten fanns vissa gemensamma kulturella drag,

even om vAra 12 daghem i mAngt och mycket °mks& var tolv olika "personlig-

heter". SA bade man exempelvis en likartad uppdelning av dagen i

tre huvudvcrksamheter: fri lek, rutinaktiviteter sent olika typer av styrd

verksamhet (till exempel llsgrupper och samlingar). Rutinerna, exempelvis

mAltider, tambursituation, upptog ungefUr 1/4 av tiden pA samtliga daghem.

MAnga av daghemaen bade sjglva inkapt det material son anvIndes,men even

bar kunde man iaktta en mycket stor averensstimmelse mellan daghemmen.

Man bade kept ungefIr samma material och man placerade det pA liknande

satt i rummers och pA lUttillgIngliga hyllor. PA alla daghem fauns vuxna i

ALL

14.
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barnens Wdrhet i de fiesta situationer. Barnen vistades ocksA Overallt i

ganska smA grupper. I intervjuerna med de vuxna framkom liknande grund-

tankar om verksamhetens mAl. Man villa att barnen skulle !canna sig trygga,

och att de skulle bli sjIlvstlindiga. PA samtliga daghem var det de vuxna

som hadehuvudinflytandet Elver planeringmmav verksamheten. De vuxna skOtte

ocksA det som behtivde gOras av vardagliga sysslor. Ingenstans hade barnen

egentligen nAgot reellt ansvar for nAgon del av verksamheten.

NHr det gallde umeinget mellan vuxna och barn liknade daghemmen varandra

rill viss del. De vuxna tog OveraIlt mAnga initiativ och var a'Ltiva med

Asikter och fOrslag. De hjalp,te barnen ofta. Tonen mellan vuxna och barn

var i allmanhet mdnlig. De vuxna accepteradedet mesta och gin fOrekom

snlan.

Xven i barngrupperna kan man pA de toiv daghemmen se vissa likheter. Det var

exempelvis snlsynt med riktiga konflikter. PA samma sett som de vuxna

var aktivaumr Hven barnen mycket aktiva med att to initiativ av olika slag.

PA alla daghem sysslab barnen mycket med skapande och motoriska aktivite-

ter.

Trots att man kan hitta ulna generella likheter pA daghemmen och i dess

verksamhet,ar det gHller faktorer som pAverkar daghemmens klimat, kan

man ocksA peka ut olikheter som utgor vHsentliga faktorer yid formandet

av olika klimattyper. Desba olikheter hanfor sig i huvudsak till skillna-

der i arbetsmetoder och uppfostringsmOnster och till skilda interaktions-

och maktfordelningsmOnster. Det !inns ocksA skillnader i barnens sociala be-

teende.

PA daghem med ett nuinriktat uppfostringsklimat hade barnen mer fri lek

och fick pA sA satt inflytande over sina aktiviteter. Alla barn klarade

dock inte detta, vilket ledde till att barnen pA dessa daghem oftare gick

mAllost omkring. Barnen lekte ocksA mindre ihop,och de retades mer och

avvisade varandra mer. Vuxna var mer upptagna av andra vuxna och de pra-

tade mer med varandra pa nuinriktade daghem. De vuxna var ocksA mer pas-

siva i sitt tbrhAllande till barnen. De satt bredvid barnen och tittade

p5 dem utan att delta i deras aktiviteter. Niir de dliremot sjHlva styrde

verksamheten, det viii saga i rutinsituationer och samlingar, forekom

oftare tillsAgelser frAn de vuxna pA ett auktoritHrt satt. De gav direkta
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tillsggelser och uppmaningar utan motiveringar och utan utrymee fOr barnen

att sjglva forIndra sitt beteende.

PA daghem med ett framtidainriktat uppfostringsklimat rAdde motsatta for

hAllandena. Dgr forekom mer av styrda aktiviteter. Det var oftare en 7uxen

som arbetade ensam med en barngrupp. De vuxna deltog ocksA mer i barnins

aktiviteter ocheamarbetade med dem. Barnen lekte ocks1 oftare tillsammans

med varandra. De vuxna pratade mer rued barnen, men gav allan tillsggelser

hur de skulle uppfOra sig. Ngr de gav tillsggelser skedde detta oftare med

motiveringar och fOrklaringar eller i form av frAgor sg att det fans moj

lighet for barnen sjIlva att tgnka efter hur de ska Ora.

16
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BARN MED BEHOV AV S1BSKILT STU OCH STIMULANS I FUSKOLAN

I f8rskolan omfattar beteckningen "barn med behov av sdrskilt sold och sti-

mulane alla barnisom av andra skill An forAldrarnas barntillsynsbehov behb-

ver en plats i barnomsorgen. Beteckningen omfattar utv2cklingsstorda barn,

fysiskt handikappach. barn, invandrarbarn, barn med sprikstorning samt barn

i familjer som behbver psyko-socialt stud. Dessa barn Ar berlittigade till

fortur, vilket betyder att de fir en plats fore andra barn med tillsyns-

behov. Platsen erhills genom sUrskild ansakan. I denna kommun kallas "barn

med behov av sdrskilt stdd och stimulane fortursbarn. NAr det galler de

utvecklingsst8rda barnen och de fysiskt handikappade barnen brukar deras

placering benAmnas "integrering" i forskolan.

1968 tillsattes Barnstugeutredningen for att utveckla tankar och idSer om

hur samhallets barnstugeverksamhet skulle utformas mot hakgrund av det

8kade behovet av barntillsyn. I utredningsuppdraget ingick ocks& direktiv

att man skulle uppmArksamaa de handikappade barnens och ungdomarnas plats

i daghems- och fritidsverksamhet. Utredningen behandlar inte bars handi-

kappade barn utan ocksA barn som av olika anledningar ansAgs ha behov av

sArskilda insatser, och man foreslog att alla dessa barn skulle fi plats

fOrskolan. Innehillet i forslaget formulerades i 4 5 av den fOrskolelag

som trAdde i kraft 1 juli 1975. I lagen Alades ocksi kommunerna att genom

upps8kande verksamhet to reds pi vilka barn som behover plats i fftskolan

- denna skyldighet har kommunerna fortfarande. Den 1 januari 1977 ersattes

f6rskolelagen med barnomsorgslagen och i denna behandlade 3 6 "barn med

sarskilda behov". Tidigare sociallagstiftning (socialhjAlpslagen, nykter-

hetslagen, barnavArdslagen och lagen om barnomsorg) ersattes 1 januari

1982 av Socialtjanstlagen (Sol). I 5 15 (Sol) finns bestAmmelsen om att

barn som av fysiska, psykiska och andra skill behover stud i sin utveck-

ling skall erbjudas plats i f8rskola eller fritidshem.

I Lind-Munther (1982) ges exempel pi "andra" skill som ger fOrtursplats till

barnomsorgen. SAdana skill Ar till exempel "barnet behbver social trdning,

prdldraras hdlsa, hemniljdn dr bristfdllig" etc.

Begreppet integrering/integration

Genom de beteendevetenskapliga kunskaper som vuxit fram frAn mitten av

1960-talet kan man konstatera att en attitydforAndring kommit till stand

fran samhallets sida,vad betrAffar barn och vuxna som pi nAgot eau be-

traktas som handikappade av fysiska, psykiska.eller socials skill.

T
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Tidigare fanns exempelvis ett skyddstInkande vad gIllde de utvecklings-

starda. Detta innebar att man placerade dem i speciella hem som omglrdades

med staket och som 1Ig lingt ute pi landet. Man ville bide skydda samh11-

let for dessa "opdlitliga individer",och skydda de utvecklingsstarda sjIlva

frIn samhIllet som var far hIrt far dem. Under de senate 20 Iren bar kun-

skaper och erfarenhet visat att genom trIning och r*tt vird kan de utveck-

lingsstarda aktiveras och utvecklas (Palmentil i Grunewald, 1973).

I Sverige har frImst Karl Grunewald propagerat och kImpat far att utveck-

lingsstarda skall betraktan och behnndlas "i Prete hand an vanliga med-

borgare och att de ddrfor ocked med viaea undantag eka ha vanliga med-

borgaree WIttighetar" (Grunewald, 1973, sid 236). Detta Ir enligt honour

den grundlIggande princip som skall ange inriktningen far omsorgerna our

de utvecklingsstarda.

IntegreringJfilosofin innebar att samhIllet skulle vidta itgIrder si att

de handikappade fardes in i gemenskapen. Myndigheterna vidtog ocksi Ater-

der och placerade handikappade i "normala" miljaer. Resultatet blev att man

Bette likhetstecken mellan integrering och fysisk placering,oaysett om den

ledde till social integrering eller ej (Soder i Strachal, 1981). Soder me-

nar att detta Ir ett :Maar farenklat synsItt,och att man inte ta-

git itu med det egentliga integreringsproblemet, nlmligen att fi de vanliga

miljoerna mottagliga far handikappade. Fan samhIllets side taste an yam

beredd att farindra dessa miljaer si att en placering blir "on reell majlig-

het till social gemenekap" (Soder i Strachal, 1981, sid 68).

Sour ett led i politiken att mer och mer lite handikappade to del air san-

hIllet,tillsattes 1978 en utredning rarande (rigor our integrering av han-

dikappade elever i ekolvIsendet - Integrationsutredningen. Utredningen her

klarlagt betydelsen av begreppet och ger en avergripande definition. Integ-

rering/integration "att ferhollZandena dr eddana att delaktighet,

amseeidighet, mtsjlighet till kommunikation och gemenskap preligger" (SOU

1980:34, sid 40).

Stukat (1982) ger en mer mingsidig syn pI begreppet integration av norma-

tiv art med utgIngspunkt frIn fyra olika perspektiv. Ser man begreppet ur

socio-politisk synvinkel innebir det att avvikande personer skall fares nIr-

mare"normala" personer vad betrUffar arbete, utbildning, boende etc. So-

ciologisk synvinkel inneblir amsesidigt heroende och amsesidig dragkraft mel-

lan den avvikande och den "normale Det pedagogiska perspektivet Ur snlvt
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och innebar alla barns rattigheter att tillhOra den vanliga ukolan. Psyko-

logiskt skulle begreppet innebara att den avvikande skall bringas att kHnna

och inse sinauratter" och sitt varde som individ.

Hill och Rabe (1983) for en inglende diskussion om begreppen integrering

och integration. De anser att integration i forskolan Yr ett mal,som kan

nas genom processen integrering. For att kalla nagot integration maste

alltsa det foreligga delaktighet och gemenskap mellan den handikappade

och omgivningen. HArvid instammer de i Integrationsutredningens defini-

tion. Hill och Rabe fortsUtter resonemanget och pekar pa att enbart pla-

ceringen av exempelvis ett utvecklingsstOrt barn i en farskola i sig inte

innebAr integration eller Okad integration. For att rat malet integration

fOrutsitts en aktiv process ndmligen integrering. Detta i sin tur innebar

en medveten aktiv stavan till farlindring av mAnskliga relationer,som gar

att de handikappade barnen integreras i farskolan (Hill och Rabe, 1983).

De framhiller alltsa att det for varje enskilt daghem Hr en kravfylld si-

tuation som personalen hamnar i, ar de far to hand om barn med behov av

sarskilt stad och stimulans. Var egen uppfattning om integrering/integra-

tion stammer val overens med Hill och Rabes diskussion om och syn pa be-

greppet integrering/integration.

Svensk forskning om integrering

I var undersokning finns tvi olika grupper barn med behov av sHrskilt stOd

och stimulans representerade, de utvecklingsstOrda och de som fartursplace-

rats pa grund av psyko-sociala det galler forskning om dessa grup-

per finns det uteslutande undersOkningar om de utvecklingsstOrda i nlika

aldrar. Av den anledningen behandlar den har redovisade svenska forskningen

just integrering av utvecklingsstorda barn. Forskning rOrande utvecklings-

storda fick ett uppsving pa 60-talet och har under den har tiden fOrandrat

inriktningen fran diagnosuppfOljning till att bli mer av vardforskning,

exempelvis utvArdering av integrerade vardlormer (Kebbon och Sonnander,

1982).

Trots den Rade satsningen pa forskning under denna period finns inte sa

manga unders-:sningar som 011er fOrskolebarn och deras integrering. Det

som finns rar framfOr allt personalens uppfattningar om integrering samt

ett fatal.studier av hur integrerade barn har det i vanliga forskolor.
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Personalen lir positiv till integrering och anser att barnen utvecklas genom

denna farskolevistelse bland annat socialt (Timonen, 1974, Hill och Rabe,

1982). Aven Adolfsson (1978) menar att integrering av utvecklingsstorda

barn i forskolan gynnar barnens utveckling av identiteten, deras intellek-

tuella formica samt deras lekformiga.

Farskollarare i Hill och Rabes (1982) enklitstudie har uppgett att de utveck-

lingsstorda barnen accepteras av kamraternaloch att de tydligt kan se social

utveckling cos barnen. En nigot annorlunda bild visas i en observationsstu-

die (01ofason-Forsell och Tarneberg, 1974), (lir farfattarna fann att de ut-

vecklingsstorda barnen hade svirare att koncentrera sig, svarare att leka

i grupp,och att de Fick ta emot mer negativa yttranden An vanliga barn.

Trots dessa skillnader drar for'attarna slutsatsen att de utvecklingsstorda

anpassat sig bra i en vanlig forskola.

I samtliga rapporter pipekar forfattarna att integrering kraver en aktiv

insats av de inblandade och att vissa delar inte fungerar bra. Timonen

(1974) pekar pi att betydelsen av information genom personlig kontakt med

farildrarna ar nodvandig. Adolfsson (1978) menar att farblittringar i for-

skolan av bide kvalitativ och kvantitativ art krlivs for en lyckad integre-

ring. De forslag hon for fram Ar dels av strukturell art - mindre barngrup-

per och mer personal - dels av kunskapskaraktir - mer utbildning och hand-

ledning for personalen.

Personalen uttryckte ocksi anskemil am mer utbildning bide pi grundnivi

och av fortbildningskaraktir for att ta hand om de utvecklingsstorda bar-

nen (Timonen, 1974; Ericsson, 1977; Hill och Rabe, 1982).

Ericsson (1977) for fram en del normativa slutsatser i sin rapport. Hon

framhiller inte bara utbildning utan menar att varje enskilt daghem m&ste

diskutera sin milsAttning med integreringen. Man miste ocksi planera och

farbereda integreringen noggrant i det arbetslagisom barnet skall vara,

samt satta mil och krav i relation till det enskilda barnets behov.

2 0, .
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Uttamdek forskning om integrering.

I USA och England har an i likhet med Sverige under det sista decenniet

i stor utstrackning farsakt integrera handikappade barn i skolor och far-

skolor. I USA kom exempelvis en lagstiftning rarande integrering av far-

skolebarn ungefar samtidigt (1975) som vi fick var barnomsorgslag (Zigler,

Muenchows 1979). Intresset for integrering har lett till en mangd under-

sakningar (Mr man sakt utvardera verksamheten. Man har dock - liksom i

Sverige - inte tillrHckligt med underlag vare sig far att kunna veta vil-

ken typ av handikapp som lampar sig bast far integrering, under vilka

former integreringen bar ske eller vilka langsiktiga effekter den kan ha.

Amerikanska undersakningar har ocksa mer rart barn i skolaldern an i

farskoleildern. Liksom i annan amerikansk farskoleforskning rar under-

sokningarna ocksa oftast ganska speciella farhallanden med universitets-

anknuten verk;amhet eller mycket speciella farskoleprogram med gods resur-

ser. Nastan ingen forskning rar "den vanliga verksamheten".

Vid en integrering ingar en mangd sinsemellan relaterade faktorer som kan

samverka pa komplicerade sart. Man skulle grovt kunna dela upp huvudkgm-

ponenterna is

1. De vuxaas roll

2. Barnens roll

3. Familjen

4. Det yttre stadet.

I denna genomgang utesluts dock forskning rorande familjen dA denna del

- om an mycket viktig - ej berhrs i var undersakningsupplaggning.

Mar det galler integrering kan denna belyscs utifran 2 aspekter

1. produkten, det vill saga dels inlarnings- eller allman utvecklings-

effekt, som kan matas via test, deis uppnadd social integration (se

sid 8,9)

2. processen, det vill saga vad som Under under vistelsen i form av

staldresurser, farskoleprogram, de dagliga aktiviteterna och som kan

fangas upp med hjalp av intervjuer, enkater, skattningar och observa-

tiorer.

En produkteffekt som speciellt efterstravas vid svensk integrering Hr

den socials effekten - det vill saga en positiv social interaktion, fran-

4131-
,,At
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varon av utstatning osil social isolering, position attityder. Denna effekt

är neturligtvis svArregistrerad men mats i USA ibland med sociometri

elier iutervjuer med lararen. Obeervationer farekommer mer sIllan.

Minga av studierna pi farskolebarn har ej klart skilt ut vilka komponenter

man ayser etudera utan jImfart barn som placousts under mycket olika far-

hAllanden (exempelvis Brown 1979). Ibland har man ocksA generaliserat re-

sultat som erhAllits under maximalt gynnsamma f8rhillanden (exempelvis

Peterson, Haralick 1977). Ofta har an inte Keller farhillit sig kritisk

till den metod man bygger eina resultat pi (exempelvis Carter 1977).

Definitionen av handikappet Ir ocksi svIvande och varierar mellan under-

sakningarna vilket gar dem svira att jImfara. Alit detta gar att man fir

mycket motsIgelsefulla resultat dIr man uftast talar far en integrerings

goda effekter (Dunlop, Stoneman, Cantrell 1980, Peterson, Haralick 1977,

Carter 1977, Kaplan-Sanoff 1979) man ibland Iven far en segregerings like

goda effekter (Gordon, Schwerts 1980, Sinson, Wetherick 1981).

Flera forskare (Guralnick 1975, Bricker and Bricker 1976, Karnes 1977,

McDaniels 1977, Weikart 1972) Ir dock eniga om att de program som

"lyckas" karakteriseras av faljande gemensamma faktorer. Milan Ir klara

och personalen Ir medveten om sin syn pi barns utveckling, man anvInder sig

av planering, feedback och man har nAgon fors av styrning av verksamheten.

Guralnick (1975) liksom Bricker o. Bricker(1976)understryker vikten av

att lararns plancrar (och dokunenterar) sin verksanhet bide far att fl

en klar bild av vilka mil och handlingsvXgar till valet man har och far

att fA en majlighet att gars en utvIrdering. Denna utvIrdering bar enligt

Guralnick heist ske kontinuerligt. Som faresprIkare far strikt inlIr-

ningspsykologisk inriktning koncenterar sig dock Guralnick vid enskilda

barn och enskilda exakta stag i en inlIrningsprocess medan han faster

mindre vikt ,id det totala inlIrningsklimatet.

De vuxnas roll

En av harnstenarna i en lyckad integrering Ir att de vuxna har en positiv

attityd, en positiv tro pA att integreringen ska lyckas (Raver 1979,

Dixon, Leonard, Turnbull 1981). En positiv attityd frin ilrarens sida Sr

ocksi nadvIndig far att de andra barnen ska acceptera det handikappade

barnet (Klein 1975 i Turnbull, Blacher 1981).

;22
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En undersOkning av 1Hrarattityder (Larrivee, Cook 1979) visar att 1Hrare

for yngre barn och framfOrallt 1Hrare for fOrskolebarn har mer positiva

attityder Hn 1Hrare for Hldre barn. AvOrande Br en positiv attityd var

ocks1 att 1Hraren upplevt sig lyckas mad de barn som placerats stmt att

cu- haft stud utifrAn i sitt arbete. Dyson och Kubo (1980) visade ocksA

hur lararens attityd blev mer positiv om 1Hraren hade erfarenhet av inte-

grering,men att 1Hraren dA ocksA klarare uttryckte sitt behov av stOdre-

surser utifrAn for att lyckas. Behovet av stOdresurser i form av special-

utbildad personal som kan handleda ordinarie personal pAtalas av flera

forskare (exempelvis Zigler, Muenchow 1979). Clark (1976 i Turnbull,

Blacher 1981) pApekar czksA att 1Hrarens attityder blir mer realistiska di

de fir erfarenhet av integrering.

Karnes och Lee (1979) och Gresham (1981) sammanfattar det fatal undersOk-

ningar som rot fOrskolebarns integrering i slutsatsen att an inte ska for-

utsHtta att handikappade speciellt gravt handikappade - och normala

barn sk., umgAs spontant med vorandrajeller att handikappade barn 1Hr sig

umgAs socialt bara av att se normala barns interaktion - snarare behbvs

speciella insatser ,Or att understOdja barnens interaktion. Det Hr alltsA

mycket viktigt ett 1Hraren fAr tans sig i,hur hon kan under1Htta och sad-

ja en positiv social interaktion.

Shores, Hester och Strain (1976) antyder att 1Hraren kan strukturera exem-

pelvis rollek eller dramatisk lek som Okar interaktionen mellan vanliga

och handikappade barn. Lararens satt att griea in i barnens aktiviteter

styr i hog grad hur samspelet utvecklas mellan barnen. Edwards och Mon-

temurro (1979) fann tar store likheter mellan normala barns och handikap-

pade barns sHtt att reagera pA olika former av 1Hrarstyrning. En mycket

hOg grad av styrning gav ett passivt, mer mottagande beteende hos bridal

grupperna av barn medan en styrning som uppmuntrade till ..Ktiviteter

genom att 1Hraren kom med fOrslag, material etcetera men llimnade barnen

att valja och spinna vidare pA initiativet gav Okat barn-barnsamspel.

Sasau resultat nAddes av Shores, Hester och Strain (1976).

Uraren kan ::.en utbildas till att utnyttja lokaler och material som

medal att fA de integrerade barnen och de vanliga barnen att interagera

mer. En del studier i Karnes och Lee (1979) visar pA att vissa material

stimulerar barn till sociala lekar (exempelvis sand, vagnar med cyklar,

2:3
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byggklossar till skillnad frAn pussel och trolldeg). En bred studie av

Brown och Peters (1979) Mir man i 58 daghem observerade bland annat det

sociala beteendet hos integrerade barn och DimlOrde det mad normala barn,

visade att lekmaterialet spelade roll. Her komplexa leksaker och flirre

fysiska hinder i lokalerna underldttade social lek sAvIl bland normals

barn som mellan handikappade och normals barn.

Eftersom de vuxnas roll dr s& utomordentligt viktig Jr liven den utbildning

de fir av vikt. Varken i USA eller i Sverige har utbildningen Hndrats i

tillrocklig utstrHckning for att Ora Marna tillrackligt fOrberedda och

kunniga pA de problem som kan uppstA vid inte3rering.

Barnens roll.

liven barnens egna attityder gentemot sina handikappade kamrater kan spela

in. Eftersom det finns fA metoder f8r att fAnga upp forskolebarns attity-

der baseras den masts forskningen pA sociometri med hpilp av bilder. I

Turnbull och Blacher-Dixon (1981, s 89) refereras nAgra undersdknings-

fynd ur Lewitt och Cohens forskning (1976): HICke-handikappade barn blir

uppmarkeamma pa feieka handikapp n omkring 4-arendern medan medveten-

heten om mindre tydliga handikapp kommer eenare. Yngre icke-handikappade

barn har en ndgot mindre negativ attityd an aidre. Enbart kontakt med

handikappade barn beheiver inte nOdvandigtvie mineka negativa attityder."

(vAr Oversattning).

Amerikanska undersdkningar r5r ftast handikappade barn som integrerats

gruppvis. Ibland sker integreringen omviint mot det vanliga m8nstret sA

att normals barn integrerats i en handikappgrupp (Bricker o. Bricker 1976,

Ct:ralnick 1980, Peterson och Haralick 1977, Turnbull, Blacher 1981). Det

Sr ytterligt fA studier - om ens nAgra - som omfattar forskolor med bars

ett handikappat barn integrerat. Snarare foresprAkas till och med av

flagon (Lewis och Fraser 1979) att flera barn - och glirna med olika handi-

kapp - ska integreras samtidigt. FOrekomsten av bars ett barn kan under-

blAsa fordomar och accentuera det handikappade barnets avvikelser. I

m1nga studier finns dock ej nAgon diskussion om vilken pAverkan antalet

integrerade barn kan ha for verksamheten SA till exempel i Peterson och

Haralicks studie (1977) av en fOrskola med 5 normals barn och 8 handikappade

dr det inte forvAnande att man fir resultatet att normals barn lekte ganaka

mycket med de handikappade. Vad bade Mint om kvoten varit annorlunda med

flest normals barn och bara ea liten grupp, eller bara ett handikappat barn?

r' t4
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Aven om man noterat att barn ganska skiekligt anpassar sitt sprAk till

ett enklare,om de pratar med ett utvecklingsaBssigt yngre barn eller ett

sprAkligt handikappat barn (Guralnick 1981),Ir det sakert viktigt att

an ser till att barnet integreras i en grupp dUr det finns andra barn

pA ungefUr sauna utvecklingsnivA. Guralnick (1980) visar i en studie dUr

barnen delats upp i utvecklingsnivA hur de minst handikappade - det vill

Olga de med nastan pmfOrlig utvecklingsnivA som de icke-handikappade -

lekte till fullo med varann. Integreringen i Sverige underllittas

i detta ayseende av att syskongrupper ar den vanligaste organisations-

formen.

Forutom atr barnen bar ha en nAgot 3A nUr Iiknande utvecklingsAlder bar

Sven typen at handikapp och svArighetsgraden i handikappet spela in. HAnga

av de amerikanska studierna slAr ihop de handikappade som grupp utan att

slirskilja olika handikapp frAn varandra (Brown 1979, Peterson, Haralick

1977). Detta fOrsvArar ytterligare tolkningen av resultaten. I en fyllig

genomgAng av evalueringsforskning kring integrering papekar Guralnick

(1982) att man generellt nAr ganska gods resultat med lindrigt handikappa-

de - exempelvis lattare utvecklingsfOrseningar - medan man har stora svA-

righeter med att fA exempelvis gravt utvecklingsstOrda reellt integrerade.

I den amerikanska forskningen har an ofta en Inlarningspsykologisk

utgAngspunkt for sins program for integrering av handikappade barn.

Gresham (1981) Or en genomgAng av olika metoder. FOrutom de mer tradi-

tionella inlarningspsykologiska metoderna som forstUrkning, dels av

enskilda prestationer, dels av grupprestationer, berors olika typer av

studier d1r modellinlErning anvints. HEr relateras exempelvis experiment

dfr de normals barnen utnyttjats som informella larare eller modeller fOr

de handikappade barnen i olika ayseenden. Han har prOvat olika sat att

fOrstarka de normals barnen for att de leker med de handikappade. Raver

(1979) beskriver en metod kallad PIT (peer imitation training) som gAr

ut pA att lira utvecklingsstorda barn att imitera sina normalt utveckla-

de kamrater. Raver betonar ocksA har hur viktigt det Sr att barnen 8m-

sesidigt 18r sig imitera varandra och att traningen sker i smA grupper.

Samtliga inlarningspsykologiska metoder har dock enligt Gresham (1981)

svagheten att de ej kunnat bevisa att effekten Sr stabil over tiden eller

generaliserbar till olika situationer. Hetoderna Sr ocksA ganska vuxen-

krlivande. SvArigheterna att fA enskilda program eller punktinsatser att
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piverka beteendet pi lUngre sikt framfardes ocksi som kritik di det gIllde

normals barn och kvaliteten i oliba farskoleprogram (Ekholm et al 1982).

Dayhenx se/tot och fbeturebarnen

I klimatprojektet ser vi hela den enskilda farskolans klimat eller dess

anda som den viktigaste piverkansfaktorn. HIr dat gIller sociala insatser

for att aka samverkan mellan normals och handikappade barn blir det In mer

nadvandigt att ha en grund av ett utvecklande klimat i farskolan. Hur mogna

och farberedda kamraterna Mr kommer stkert att piverka utgingen av inte-

greringen (Rubin, Pepler 1980, Schantz 1975) mer In enstaka insatser.

Som framgAtt av tidigare genomging finny pi svenska daghem en ganska hete-

rogen grupp barn som fitt fartur pi grund av sins behov av slrskilt stad

och stimulans. For majoriteten barn inom dcrina grupp (barn med fartur av

psykosociala Or ett "bra" daghem, ett daghem med utvecklande klimat,

en grundfarutsattning for fartursbarnens behov av utveckling.

De faktorer som amer4kansk forskning betonade meat vid integrering av

handikappade barn var kravet pi klar milsIttning och planering av arbetet

med barnet samt utvardering av verksamheten. Dessa krav anser vi gIller

for daghemsverksamheten i allmanhet och far daghem med fartursbarn i syn-

nerhet och bar 'Haar tillOrpas i starre utstackning In vad som nu Or

Utover dessa grundlIggande krav fins vissa speciella krav som bar

tillgodoses for att klimatet pi farskolan ska bli gynnsamt far de enskilda

harnen som har mer specifika handikapp (exempelvis utvecklingsstarning),

Personalens instIllning till barn, deras uppfostringsattityder formar

en stor del av det klimat som uppstir. Dl det gYller avvikande barn Ir de

vuxnas instalining mer komplicerad och samtidigt ocksi mer betydelsefull.

Han skulle kunna saga att instIllningen formas, forutom av de allant

ridande attityderna i samhIllet, dels av de vuxnas tidigare erfarenhet

av denna typ av barn, dell deras kunskap och dIrmed farstielse far barnens

upptadande. En forutsattning far att de vuxna sku kunna arbeta kcnstruk-

tivt mad barren Mr att dessa attityder Or positiva.

Utifrin den amerikanaka forskningens pipekande a:t integration ej dker

spontant bara en fysisk integrering garsjbar de vuxna ocksi fl utbild-

niag och handledning i hur de kan arbeta med olika understadjande in-

26
ftr;.
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satser for att paverka f6rtursbarnens samspel med de vanliga barnen. Detta

st5d bor f6r vissa typer av fortursbarn komma utifran och ges av special

utbildad personal. De vuxna b6r alltsi spela en aktiv roll vars effekt de

ocksa bor ha matoder att utvArdera kuntinuerligt.

ii
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LOKALA PRINCIPER VID ORTURSPLACERINGAR.

For att to reda pA vilka principer som rider vid integrering av barn med

behov av sarskilt staid och stimulans i den undersOkta kommunen har inter-

vjuer gjorts med tjansteman pA omsorgsstyrelsen och socialfarvaltningen.

Intervju med feretradare for omsorgsstyrelsen.

Principen vid integrering av utvecklingsstorda forskolebarn ar att pA ett

mycket tidigt stadium ge faraldrar information om majligheterna till place-

ring i farskolan far deras barn. De fAr ocksA veta varfar det Or positivt

for barnen att vistas i en sedan milja. Det är alltsA faraldrarna som fattar

beslutet om nar deras barn ska barja pA daghemnet, varefter omsorgsstyrelsen

hjalper till. De fiesta utvecklingsstorda barn barjar pA daghemonar de ar

1,5 - 2 Ar gamla, och placeras dA liksom andra barn pA ett daghem nara hem -

met. Idag finns ca 30 utvecklingsstorda farskolebarn integrerade i derma

kommun.

ben fore dIghemsstarten och under daghemsvistelsetiden spelar foraldrarna

den viktigaste rollen. Det ar de som ger informationen om sitt barn till

det enskilda daghemnet. Om det uppstAr problem kan dock faraldrar vanda

sig till sarfarskollararen eller nAgon annan tjansteman pA omsorgsfar-

valtningen.

Oar tankarna om integrering barjade bli aktuella far utvecklingsstorda barn

gav omsorgsstyrelsen i distriktet generell information till samtliga daghem.

Nu ger man inte langre sedan information eftersom man anser att de som arbe-

tar pA daghem bar ha den kunskap och informationisom behays. Faretradare

for omsorgsstyrelsen sager ocksA "Det behove inte mer eller annorlunda

kunskap for att arbeta med dem: barn, det air same crom for vanliga barn".

"Ar det nagot speciellt crom Oiler det enskilda barnete reaktioner och

beteenden far fordldrarna eta for den informationen, precis crom for allot

andra barn."

Nar det galler personalens attityder till integrering menar faretradare

for omsorgsstyrelsen att personalen idag ar mer positiv an far nAgra Ar

sedan, dA man kande sig mer radd och oaken MAlet med integration ar i

farsta hand att de utvecklingsstorda barnen ska fA se andra "vanliga barn"
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och fA en modell for hur man upptrader. Det Sr ocksA betydelsefullt med

social utveckling, och enligt foretradare for omsorgsstyrelsen utvecklas

barnen socialt pA sikt >om de far se andra barn. Man anser att detta ofta

Sr tillrackligt som mAlsSttning, men kan man nA langre ar det naturligtvis

bra. Omsorgsforvaltningens foretadare Sr 8vertygade om att daghemsvistel-

se gynnar en positiv utveckling jamfort med alternativ som institutionsvArd.

Man anser att barnen utvecklas battre bide socialt, motoriskt o intellek-

tuelit Phafort med vad man kan Astadkomma i en sluten miljo.

Varje utvecklingsstort barn som placerats pA daghem besas av en sir-

farskollarare som f8ljer upp barnet. Det firms inte nagot bestamt monster

f8r hur ofta barnet bes8ks utan detta avg8rs av sarfOrskollararen. En gang

varje mAnad traffas barnets fortildrar, sHrforskollararen och personal frAn

omsorgsforvaltningen och diskuterar barnets situation pA daghemmet.

PA omsorgsstyrelsen menar foretadarna generellt, att om det enskilda dag-

hemaiet Sr en bra miljo for barn i allmanhet, Sr det ocksa en bra miljo

f8r ett utvecklingsstort barn.

Intervju med pretradare pr socialprvaltningen

Remittering av barn med behov av sarakilt stod och stimulans kan ske och

sker ocksA frAn mAnga olika hall exempelvis distriktssk8terska, Mare,

socialsekreterare, fOrskollSrare. I princip kan vem som heist beggra for-

tursplacering av ett barn, Sven familjen sjalv.

Varje fOrturanmalan ska innehalla en arbetsplan (bakgrund och mAlstittning

med placeringen och delmal). Systemet Sr nytt och fungerar Hnnu inte till-

fredsstallande. Arendet handlaggs av en socialsekreterare och presenteras

fbr en s k intagningsgrupp. Denna grupp bestar av fOrste socialsekretera-

re i primarvardsomradet, barnomsorgsinspekt8r och psykolog. Vid behov kan

extra personer adjungeras. Forste socialsekreterare fattar beslut om fartur.

Fortursskal kan vara utvecklingsstorning och fysiskt handikapp men even

psyko-sociala skal. Exempel pA sadana ar: separationskriser, faraldrarna

orkar inte med barnet, barnet overbeskyddas, missbruk eller sjukdom hos

f8raldrar, torftighet i heamet. Efter beslutet letar inspektft och psy-

kolog efter ett larapligt daghem for barnet. Man forsaker tanka pa nar-
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heten till hennet och vilket daghem som kan passe just dem.' barn. Det

tilltankta daghemmet kontaktas, forestAndaren fir information om barnet

och placeringen diskuteras. I realiteten finns det inget val for det en-

skilda daghemnet, di man som regel har ett fital daghem om ens nAgra

att valja mellan. Psykologen eller uppfOljaren informerar sedan personal-

gruppen om barnet och arbetsplanerna. Den erfarenhet man hittills har av

detta arbete visar att man kan stout pA visst motstAnd frAn personalen

vid placeringar av utvecklingsstOrda barn. Detta grundar sig pA att man

kOnner sig add och okunnig och (Uhl& vill ha extra resurser.

PA fOrtursansOkan anges vem som ska folja upp barnet d v s Ora besok pA

daghennet och prate med personalen. UppfOljningsansvaret tilldelas

oftast den instans som vet mast om barnet och kan alltsA variera frin

barn till barn. Enligt socialfOrvaltningen finns An sA Hinge hinder

som giir att uppfoljningen inte alltid fungerar tillfredsstlillande.

det galler stOdresurser till daghemmen ges meat resurser till de

daghem dar utvecklingsstOrda och fysiskt handikappade barn lir placerade.

Endast 1/3 av resurserna gAr till daghem med barn placerade av psyko-

sociala skal.

1983 farms i Link8pings kommun foljande antal fOrtursbarn uppdelade pA

farturssk31(enligt socialf8rvaltningens klassificering).

Fortur pa grund av

utveckl. fysiskt autism psyko- sprAk- invand- skol-

star- handi- sociala storning ring uppskov

ning kapp skgl

57 39 2 139 16 53 3

Tittar an pA den fOrandring som skett under de senaste Aren har antalet

fOrtursbarn 8kat enligt foljande:

1980 fanns det 202 fortursbarn

1981

1982

1983

" " 260

" " 303

" " 309

30'
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INTENSIVUNDERSoKNING

De daghem som ingAtt i studien och vars arbetssatt redovisas utforligt i

rapporten 12 daghem (1984) kan beskrivas strukturellt enligt nedan.

TabeZZ 1. Milken daghemstyp, vilket personalantal och &manta sant
vilken diderssammansattning som riterfanns pd 12 daghem som
intcnsivstuderats. Varje daghem har markerats med en bokstav
som cedan dterkommer i respektive daghemsbeskrivning i rap-
porten'12 daghemn(EkhoLl et aZ 1984). I rapport (Ekholm et
aZ 1983) beskrivs pk aid 6-7 forhdltanden i hela kommunen.

Daghenstyp Personelantal Barnantal Aldetsgrupp

Dag-
hem

Lek-
hall

Hear
vist

Villa Udda 6-10 10-15 >15 <.20 21-40 >41 1-10 it* Ovriga

F I 1 1 1

C 1 1 1

K 1 1 1

H 1 1 1

A 1 1 1

C 1 1 1

0 1 1 1

H 1 1 1 1

B I I I

E 1 1 I 1

1 1 1

I. 1 1 1

Daghemstyperna beskrivs nArmare i Ekholm et al 1983.



22

Daghemmen har studerats under perioden november 1982 - juni 1983. De bes6k-

tes av de bAda projektarbetarna enligt nedanstAende tidsordning.

MInad Nov Nov/Dec Jan Feb Mars April Maj Maj/Juni

Daghem N H,L A, V F*
*

B, M C D, G

De daghem som markerats med asterisk har observerats av tvA observatOrer

samtidigt.

Vid bestiken genomfordes observationer, tidsmaningar pA fortursbarn och

matchade vanliga barn och intervjuer med de vuxna. Observatfterna hade

innan fAltundersokningen startade samtrAnat sig i observationstekniken

pA ett daghem i en annan kommun.

FOr att mojliggbra Aterkommande berakning av overensstiimmelsen mellan

bedomninga.aa vad g11er observationerna har en tredjedel av daghemmen

bedOmts av bAda observatfterna tillsammans. De stbrsta daghemmen (vad

gHller barnantalet) har studerats pA detta sHtt. UtifrAn dessa samtidiga

observationer har Overensstftmelsen berftnats pA totalt 480 observations-

tillfHllen enligt formeln "Overensstilmmelseprocent" * OverensstImma..de

observationer/ Overensst5mmande + icke OverensstImmande observationer x 100

(Hollenbeck, A 1978, sid 7). dverensstOmmelseprocenten uppgAr till i

genomsnitt 81 % over samtliga fyra daghem. dverenssammelsen mellan de

bAda bedomarna vaxte stadigt ju fler daghem som hade observerats. PA

det fOrsta daghemmet som de bAda bedomarna gemensamt observerade blev

overensstHmmelsen 74 %, pA det andra 80 Z, det tredje 85 % och det

fjArde 88 %.

Overensstlimmelsen bedoms som tillfredsatillande och Okningen i de Ater-

kommande bedomningarna visar att en sl kallad negativ "Observerdrift"

(Prescott, E 1972, Hollenbeck, A 1978) ej kan anses ha fftekommit. Sna-

rare finns en tendens till att bedomarna gradvis Okat sin observations-

skicklighet.

32.
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Urvalet av fertursbarn

Vid en genomgAng av de fortursbarn som fanns placerade pi de 12 daghemmen

visade det sig finnas totalt 34 barn. Anledningen till forturen framgAr

av nedanstlende tabell.

Yabell 2. Perdelning av de 12 daghemmens fertursbarn utiftda fertursan-
ledning (n = 34).

FOrtursanledn.: Utveck- Ipsyko-so- tal- fysiska skill

lings- skill for- blind My rorel-
stor- se- se-
ning ning hinder

invandrare

Antal barn 8 21 1 11 1 1 1

VAr intention var att villja ett fOrtursbarn pl vart och etc av de 12 dag-

hemmen. Vi strlivade i fOrsta hand efter att fA en sl stor grupp utveck-

lingsstOrda barn som mbjligt, dA denna handikappgrupp bedOmdes vara rela-

tivt homogen. De Etta barnen med utvecklingsstOrning Aterfanns pl fem

daghem. Vi valde darfor ett utvecklingsstOrt barn pl vart och ett av dem.

PA de daghem dIr det fanns fler utvecklingsstOrda barn valde vi det barn,

som var minst 4 Ar gammalt och som var llttast att matcha ihop med ett

kontrollbarn pi samma avdelning med samma vistelsetider och med samma kOn.

Vi valde alltid ett kontrollbarn som var 1-2 Ar yngre lin det utvecklings-

stOrda barnet.

PA 6 av de AterstAende 7 daghemmen fanns barn placerade med fOrtur av

psykosociala skill. DA denna typ av fortur dominerade totalt pl daghemmen

valde vi barn ur gruppen trots att fortursanledningarna ibland kunde skilja

sig At. (Se sid19). DA det fanns fler fortursbarn

pA samma daghem valdP vi liven hlir efter samma principer som ovan med

tillagget att vi matchade barnen ocksA utifrAn Alder.

PA det sista daghemmet fanns bars ett fOrtursbarn over 4 Ar varfOr vi

nodgades to detta barn trots att fOrtursanledningen (en hOrselskada)

blev apart i vAr &riga fortursgrupp.

33
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Den studerade gruppen fortursbarn fordelade sig pA fOrtursanledningar

enligt nedan:

Tabell 3. nrdelning av Artursbarn pct Artursanledning och kern i un-
dersakningagruppen (n = 12).

FOrturs; Utveckl.starn.

-ROBJ2!"1

Horselneds. Psykosociala Summa

skUl

ilickor 3 1 1 5

Pojkar 2 5 7

Summa 5 1 6 12

I gruppen utvecklingsstorda barn ingick tre barn med Downs syndrom samt

tvA barn med komplicerad utvecklingsstorning. I gruppen psykosociala for-

tursbarn var huvudorsakerna till f8rturen understimulering och/eller

besvArliga hemforhAllanden. Som framgAr av tabellen dominerades denna

grupp av pojkar.

11 av de 12 barnen var i 4-6ArsAldern, ett barn var Hldre. 75 % av barnen

var heltidsplacerade. Barnen bade vistats pA daghemmen varierande tid

(frAn 1 Ar till 21 Ar).

Barnen fordelade sig jdmnt over daghemmen med olika klimat med undantag

for en visa underrepresentation av barn med psykosocial fortur pA de

nnuinriktaden daghemmen.

Tabell 4. nrdelning av Ortursbarn pd e ghem med olika uppfostrings-
klimat (n = 12)

jtirtursanl.:

UppfostringskitEar-- sklil Utveckl.stBrning

framtidsinriktat 3 1

nuinriktat 1 2

genomsnittligt 3 1

oklassificerat - 1

Summa

I

7 5
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PA 11 av de 12 daghemmen fanns utover "virtu ftirtursbarn oftast 1-3

andra ftirtursbarn. PA ett av daghemmen fanns ytterligare 7 ftirtursbarn.

Socials ftirturer dominerade bland &riga ftirtursbarn. PA tvi av de sttirre

daghemmen farms ytterligare barn med utvecklingsstOrning, dessa barn var

dock ej placerade pi sauna aveelning.

PA tre av avdelningarna dOr barn med utvecklingsst5rning placerats fauns

en "assistent" , d v s en extra anst011d barnsktitare. Assistenten bade

ingen extra utbildning for sin uppgift utan BrvAntades west vary en

ftirstUrkning ftir gruppen. Hennes roll pi alla tre stUllena var att ha

ett extra oga pi fOrtursbarnet. Assistenten arbetade vanligen sauna

cider sou barnet vistades pi daghemmet. PA tvA av dagheunen beh8vdes hela

tiden en extra person sou sAg till ftirtursbarnet sou annars ftirsvann

frAn daghemmet. HOr var assistenten mer direkt knuten till barnet men dg

denna "Overvakningsuppgife var arbetssam i 1Nngden bade an pi bAda

daghemmen lOst det sl att an roterade nOvervakningen" mellan flera

vuxna.

PA tvi av de feu daghem dAr utvecklingsst8rda barn vistades fanns det en

vuxen i personallaget sou bade tidigare erfarenhet av denna handikapptyp.

Inte i nAgon av grupperna bade man dock arrangerat sl att denna person

knOts narmare till f8rtursbarnet. Ingen av de vuxna bade fAtt nigon

vidareutbildning om barn med behov av sIrskilt st8d och stimulans.

PA de daghem dor utvecklingsstOrda barn var placerade hale personalen

tillgang till en ambulerande sUrforskollOrare (anstIlld av omsorgssty-

relsen). Besokon skedde olika frekvent pa de olika daghemmen. PA du

daghemar barn placerats med social fOrtur uppgav sig personalen bara

i ett fall ha stud utifrAn (frAn BHV).

FOrtursbarnen deltog i dagnemmets verksamhet pA sauna villkor sou 8vri-

ga barn - ingenting speciellt arrangerades alltsA for dem. Vid Alders-

grupperade samlingar var flera av de utvecklingsstorda barnen inplacera-

de i en grupp med kronologistt nAgot yngre barn - dock ej sl mycket

yngre att man mogne.smassigt nOrmade sig varann.
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Ganamprandat av undersVkningen

De 12 daghemmen meddelades skriftligt i oktober 1982 omjatt de kommit med

i unders8kningsgruppen. Ingen pA daghemmen reagerade uttalat negative pA

uttagningen. Nigon vecka fore varje undersokningsperiod besates respek-

tive daghem av observatfternaysom dA Aterigen forklarade och diskuterade

undersaningens upplliggning och metodiska genomarande med all personal.

En viss oro fanns inf8r hur det kunde klInnas ate bli observerad och in-

tervjuad med bandspelare, oron var dock mestadels blended med forvantan.

ForHldrarna pA varje daghem informerades skriftligt om unders6kningen

veckan innan observatfterna borjade sitt arbete (bilaga 3 ).

Efter varje undersokningstillftIlle har daghemmen Anyo benats varvid obser-

vat8rerna givit en kort sammanfattands spegling av daghemmets verksamhet

och diskuterat denna med all personal.

Varje daghem har bes8kts under en 14-dagarsperiod varvid verksamheten foljts

med hjalp av observationer under sju heldagar. Under reste, av perioden har

alla vuxna (n 99) intervjuats och svarat pA en kortare

rf&let med observationerna har varit att fa en bild av interaktionen mellan

barn och vuxna och mellan barnen.

Observationerna har skett under tiominutersperioder, fol.* av fem minuterc

uppehAll for ate observat8ren skulle hinna registrera swat forflytta sig

till nHsta observationslokal (bilaga 1 c, 2).

I observationerna har vi forsokt tHcka ftiljande variabler:

Situationsbeskrivande

variabler:

Bed8mningsvariabler:

A Lokal

Tidsperiod

C !arngruppens storlek

D Personalantal

E Aktivitet hos barnet

1. Vuxenaktivitet

2. Samverkan med andra barn

Samverkan mellan vuxna och barnet

t
36
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3. Beteendet hos barnet eller &riga

barn som hindrar samverkan

Beteenden bland vuxna som hindrar

samverkan med barnet

4. Sjalvstandigbet hos barnet.

Vuxnas egenaktivitet och initiativta-

gande

S. Osjalvstandighet hos barnet.

Brist pa egenaktivitet bland de vux-

na

6. Normformedling frAn barnet eller till

barnet frAn annat barn

Normformedling frAn de vuxna

gentemot barnet

7. Inflytande over verksamheten

Observationerna har varit strukturerade efter ett kodsystem,ddr ebservat6-

ren efcer varje tiominutersperiod forst tagit stdllning till om perioden

dominer4ts av samverkan eller icke-samverkan och om sjalvstandighet eller

osjdlvstlindighet dominerat. Obscatoren har sedan kunnat registrera sitt

samlade intryck av sAval de vuxnas som harnets agerande inom den valda

huvudkategorin i tvA - sex kodalternativ/kategori. M6jlighet har ocksA

funnits att koda bAda huvudalternativen (exempelvis bide samverkansbete-

enden och beteenden som utgjort hinder for samverkan) om det varit omojligt

att urskilja ett dominerande monster eller om beteendena dominerat halve

tiden var. Stravan har hela tiden dock varit att vdlja en huvudkategori.

En ndrmare redovisning av de anvanda kodsystemen Aterfinns i bilaga la, lb.

F6r varje observationstillfdlle har ocksA sA mange dctaljer som majligt

noterats angAende hdndelseforlopp och replikv4xling.

PA varje daghem har ca 48 observationer gjorts - hdlften pA fortursbarnet

och halften pA det matchade barnet. !!arje barn har alltsA observerats un-

der ca 240 minuter (4 timmar).

37
Y.
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Observationerna av f8rturs- och kontrollbarn har skett foretrNdesvis

under den fria leken Laval inomhus som utomhus. Ett par observationer

har ocksa gjorts i tambursituationen. De observationer som gjorts

pa varje barn har i m8jligaste man spritts ut Pinot over de sju obser-

vations"-igarna. I de fall di barnet varit sjukt under delar av denna tid

har dock observationerna mast koncentreras till fHrre dagar.

UtOver den metod som beskrivits ovan har ocksa tlien tatts f8r de en-

skilda barnens aktiva kontakt med andra barn eller vuxna. For tidsregi-

streringen har tva miniaknare anviInts, den ena /Br registrering av

vuxenkontakt, den andra for registrering av barnkontakt. F8r att tidsat-

ningen skulle ske obemArkt har minirliknarna byggts in i antecknings-

b14ck av A6 storlek. Kriteriet f8r att tiden skulle raknas som tid med vuxen

respektive barn var att barnet hade direkt kontakt, till exempel pratade,

lekte med etcetera. Tid bare i arheten av eller passivt i grupp med

andra barn har ej raknats. Tider under 1 minut har ej tagits med i bear-

betningen.

Bearbetningen av observationsdata har skett med hj61p av dataprogram ur

SPSS (19/5).

3$
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PERSONALENS ATTITYDER TILL INTEGRERING

I anslutning till intervjuerna med personalen pi de tolv daghem, som vi

intensivstuderat, besvarade de ocksi nigra enkltfrigor, som bland annat

berorde attityder till integrering av barn med behov av skskilt nod och

stimulans (bil 4 ). Nednn fOljer en redovisning av personalens ever. Sva-

ren har sammanforts i tvA grupper vid bearbetningen. Den ena gruppen bestir

ay. fem daghem der utvecklingsstOrda barn placerats. Den andra gruppen bestir

av sex daghem dUr barn placerats ne psyko-sociala sklll saint ett daghem dIr

ett horselskadat barn placerats.

Den fOrsta frAgan behandlar instUllningen till integrering pA vanliga dag-

hem.

F

LI positive till ACC
integrering kan
skn utan spec. it-
Ord

negative till att
integrering kan
ske utan spec. it-
Ord

tveksetra

r'aghemmed ut- Daghem med ov-
veckl.storda barn riga fortursbarn :u 52)
(n47)

Figur 3. Pereonalene evar pagan "Yid integrering krdve ed stem
for?indringar av daghememiljdn att det blir bdttra for bmwmate
utveckling om det far vara i edrekilt anpaeeade grupper" (%)
n= 99.

Hajoriteten (drygt 60 2) anser att det Hr bilttre att barn placeras pi

vanliga daghem, Hn att de fir vara i sHrskilt anpassade grupper. !Ur

det galler de enskilda daghemmen Sr det ett nAgot annorlunda svaramonster

pA tre av dem. PA dessa tre finns utvecklingsstorda barn placerade. PA

tvA av dessa daghem finns det lika minga i personalet som Hr positive

reepektive negative till integrering i venlig barngrupp. Denna skillnad

uttrycks i personalintervjuernaidIr nigra anser att grupperna Hr for

stora fOr de utvecklingsstorda barnen. "Barnet eka inte vara i ed etor

grupp, for eplittrat och rOrigt for det, ingen kontakt med de andra

barnen." "Barnet blir fruetrerat ndr det drfler barn, jag tror det dr

for etor grupp." Medan andra sager "barnettiatrke inte, det dr ed andllt,
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man gaVmmer ldtt bort det," "det dr bra for de andia barnen" eller "det

dr bra med dagis for barnet." PA det tredje daghemmet ar de flestr tvek-

samma till integrering. I intervjuerna sager man "barnet krdver mer insatser

och trdning dh de andra". Man klInner sig ocksi (maker "hur mycket aka vi

aktivera, onsorgastyreleen gar ingot." De Ilr alltaA tveksamma till vilken

insets som brays samtidigt som de inte tycker barnct har det bra. DL blir

de ocksA tveksamma till integrering over huvud taget ph vanliga daghem.

Frage nummer tv4:"Integrering utvecklar barns Orstdelee for mdnniekors

olika villkor". Nlr (inner man ett enhetligt svarsanster. De allra flea-

ta instammer i att barns fUrstAelse 3kar, inte nigon sager emot. HAgra fA

(8 X) ar tveksamma till om forstAelsen 8kar. Detta gUller oaysett om

pereonalen har erfarenhet av utvecklingsstorda barn eller &riga forturs-

barn.

"For att kunna klara av barn med sdirsk. i!.'_;1 behov behOver man vidareutbild-

ning", var den tredje enkiltfrAgan. Aven svaren pit denna trait& visor att

pereonalen Br enig. De allra fiesta anser att de behliver sAdan vidareut-

bildning. NAgra (13 X) ar tveksamma till om det behovs. I personalintervju-

erne framhAller mInga "vi har ingen utbildning for att to hand om ut ,ok-

lingsstdrda barn", "vi har inte utbildning att reda ut familjeproblem, som

det ofta gttller ndr barnen dr hdr av sociala aka". "Vi behover mer ut-

bildning, det dr svdrast att veto hur man aka gdra med psyko-sociala be-

hov, j4Mfdrt med handikapp till exempel."

Den fj3rde enkatfrhan beror attityder till om ett placerat barn blir soci-

alt isolerat i barngruppen. Det rider delAde meningar om detta.

Daghem med ut-

veckl.st8rda barn

(n'47)

barn med tArskilda behov
blir isolerade

1111 barn med sarskilda behov
blir inte isolerade

Daghem med
&riga fortursbarn
(n'52)

tveksamma

Figur 1. Personaleno roar pd frdgaeDet Minder Utt att ett barn med
sdrskilda behov blir soetalt ieolerat i kamratgruppen".
(%) n = 09.



tillstan lika mAnga i bids grupperna anser att barnen blir socialt isolerade

som att de inte blir isolerade. Nigra, ungenr lika minga i bAda grupperna

Hr tveksamma till hur fOrhillandet ser ut. Grupperar man daghemmen utifrAn

olika uppfostringsklimat fir man f3ljande bild:

barn med sRrskilda behov

blir isolerade

inin barn med slIrskilda behov

blir inte isolerade

tveksamma

Daghem med nu- Daghem med Genom-
inriktat upp- framtidsin- snitt-
fostrings- riktat upp- iigp

klimat fostrings-
(n.28) klimat (n =31) (n=40)

Figur 5. Personalens attityder till om barn med sdrskilda behov blir isole-
rade eller ej, grupperade i daghem med olika uppfostringsklimat

(%) n=99.

PA daghem med framtidsinriktat uppfostringsklimat anser flera av persona-

len (50 X) att fortursbarnen blir socialt isolerade Rn pi de nuinriktade

(-rygt 1/3) och genomsnittliga (1/4). Andelarna personal som anser att

fortursbarnen inte blir socialt isolerade Ur lika stora i de olika

uppfostringsklimaten. N3r det gliller antalet tveksamma skiljer det sig

daremot ocks1 At. Minst tveksam lir man pi de framtidsinriktade daghemmen,

mast pi de genomsnittliga. En m8jlig f8rklaring till varfor fler pi de

framtidsinriktade daghemmen tycker att barnen blir socialt isolerade kan

vats personalens talsilttning med arbetet.PA dessa daghem framhAlles,mer

och oftare klart,betydelsen av att gruppen ska fungerc, att man ska skapa

gruppgemetultap. "Grunden ftlr dagis dr att man kommer hit med andra, det dr

ett socialt aamapel och Or man sedan ndgot tillsammans sa kdnns det som

det pngerae. namgerar bara gruppen dd kan man Ora vad som helot till-

gammons." Personalen Sr hilr mer upparksamma pi de sociala milen, det so-

ciala samspelet och ser dUrfor kanske oftare hur de placerade barnen har

det socialt sett.

ji
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Intervjuer med personalen

Daghem dlir utvecklingsstorda barn Sr placerade.

PA alla dessa fem daghem upplever personalen att de placerade barnen ofta

ar ensamma, de leker inte med andra barn. De har ocksfi funderingar om att

detta inte ar sarskilt bra for barnen. Pfi tre av dessa daghem sager perso-

nalen att de vet hur dessa barn ska behandlas, man har uppfattat informs-

tionen frfin omsorgsstyrelsen som att barnen bara ska finnas dar, det tacker.

Pfi ett av daghemmen har personalen ocksfi ffitt lara sig av nfigon frAn omsorgs-

styrelsen att man waste vara bestamd mot barnen. Trots att personalen pa

de fem daghemmen upplever att barnen inte leker med andra utan ar mycket

ensamma,finns det inte nfigonstans en utarbetad plan for hur de ska arbeta

med de utvecklingsstorda barnen for att dessa ska ffi majlighet att utveck-

las maximalt exempelvis socialt, motoriskt, intellektuellt. En plan som

alltsi enligt socialforvaltningen fordras for varje placering.

I intervjuerna frAgas personalen om vilka barn pa respektive daghem som

behaver extra stod och stimulans. PA tvl av daghemmen namner man enhal-

ligt det utvecklingsstorda barnet, medan man pA de tre andra namner andra

barn. Vid direkta frAgor om de utvecklingsstorda barnen svarar man "cilia

barn behOver Zika mycket" eller "man glOmmer LUtt bort henne/honom,hon/han

dr ea &WI". Detta stammer overens med mfilsattningen som framfOrdes av

foretradare for omsorgsforvaltningen, "de ska inte behandlas pa ndgot

sdrskilt satt, bara de f&r vara dltr sa ser de modeller som de tar efter."

PA tvl daghem klagar man emellertid pA att omsorgsstyrelsen ger for lite

stad och information.

Om man fastnar for Integrationsutredningens definition av begreppet integre-

ring/integration (sid 8 ), innebar det att man waste krava mer medveten-

het och aktivitet frAn personalens sida, an de har ger uttryck for. For

att bereda barnen mojlighet till "delaktighet, dmsesidighet, kommunikation

0..72 gemenckap" (Integ. utredningsn), mfiste man noga tanka igenom varje

barns situation. Det blir nodvandigt att lagga upp en plan och satta

upp en malsattning for hur integreringen ska gl till for varje enskilt ut-

vecklingsstart barn.

Forvfinansvart ar att personalen pa tre av de fem daghemmen anser att

42
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"alla barn behiver Zika mycket stoldl'oeftersom de pi samtliga dessa daghem

samtidigt noterar att just de utvecklingsstorda barnen Hr sA ensamma. Med

mer stud, hjIlp och prioritering frAn de vuxna kanske de 1Httare skulle

kunna komna in i gruppen.

Daghem der barn med psyko-social fOrtur Or placerade

I intervjuerna frAgas personalen om vilka barn pi det egna daghemmet som

Sr placerade pi grund av sociala skSl. Det Hr inte sjSIvklart att persona-

len kAnner till det. Det Hr bara pa tvA daghem av sju som alla vuxna vet

vilka barn det galley. PA de dvriga fem daghemmen varierar kunskapen fran

att nAgon enstaka inte vet till att hIlften av de vuxna inte (canner till

vilka barn det

PA frAgan om vilka barn som har behov av sHrskild uppmarksamhet frAn de

vuxna Ur det bara pi tre daghem som personalen spontant nlmner fbrturs-

barnen. PS de bvriga daghemmen aroner man andra barn. PA 4 daghem fram-

hailer man att "alla barn dr sdrskiZda och behZver extra stad", darfar

ska inte bare de som placerats med fortur fA extra stimulans. PA 4 daghem

sager man att det ar svArt att hinna med enskilda barn "man har inte tid

att vara ensam med barnen och Lita dem sitta i knelt ". Tiden racker inte

till.

Man upplever andra problem pa tre av daghemmen - problem att veta hur man

ska Ora med fortursbarnen for att trlina dem pa bans tint. "Det dr svdrt

med sociala Ortursbarn, det dr ju inte bara barnen utan hela familjen".

Detta tycker personaien Sr svArt eftersom de inte har utbildning i familje-

terapi. De sociala fOrtursbarnen blir liksom de utvecklingsst8rda barnen

behandlade som "vanliga barn'. Dessa barn betraktas ocks1 som ett i grup-

perven till skillnad frAn de utvecklingsstorda barnen vet flera av de

vuxna inte om,att de Sr barn som placerats fOr att de har behov av st8d

och stimulans. Man gor inte heller Hr. dessa barn upp flagon plan for hur

barnet ska kunna utvecklas gynnsamt inom olika omrAden som socialt,

motoriskt, em-tionellt eller intellektuellt. Det *dr nAgot forbryllande

eftersom det finns ett alai till varfor barnet fOrtursplaceras. Ett skSl som

gor att det Hr angelIgnare att detta barn fir en daghemsplats an ett barn

som stir i den ordinarie Icon. Detta barn behOver allts& nAgot sHrskilt och

det ska daghemmet ge. Oftast Hr det inte iA:enkelt att man bara kan placers

'13
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ett barn pA daghem och sedan sker utvecklingen av sig sjalv,utan det behovs

nagon form av medveten aktivitet frAn de vuxnas sida.

Sammanfattande kommentar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det rider motstridig information

frAn olika inblandade instanser om behandlingen av barn med behov av

sarskild stud och stimulans. Socialfarvaltningen sager att varje fOrturs

ansOkan ska innehAlla en arbetsplan med mil och damn for placering av

barnet, fOreteadaren for omsorgsstyrelsen menar att det acker att de ut

vecklingsstOrda barnen vistas pA daghemuet. Personalen har inte pA

nagot daghem kunskap om nAgon sUrskild arbetsplan for fOrtursbarden

"atta barn behOver Zika mycket". Samtidigt framhAller personalen att de

behOver vidareutbildning for att klara av fartursbarnen, trots art de

fiesta anser att "ally ska ha Zika".



JAMFbRELSER MELLAN "VANLIGA BARN" OCH FbRTURSBARN PA RESPEKTIVE DAGHEM

UTIFRAN DE STRUKTURERADE OBSERVATIONERNA.

I redovisningen halls gruppen utvecklingsstOrda barn isHr frAn gruppen

barn med psykosocial fortur. I gruppen barn med psykosocial fortur ingAr

liven det horselskadade barnet dA det ej finns fler torturer av liknande

typ och detta barn ej ailonvart skiljer sig frAn livriga barn i denna grupp.

Vuxenkontakt

Som niimnts i metodbeskrivningen har vi har markerat den tid som en vuxen

var aktivt i kontakt just med det observerade barnet. Nedan redovisas

kvantiteten kontakt - det viii saga dels hur mInga minuter under den tota-

la observationstiden som bestod av aktiv vuxenkontakt,dels hur mAnga

gAnger denna kontakt uppgick till mer an sex minuter av en tiominutersob-

servation. Detta kallas i fortattningen en lAng kontakt.

Vi redovisar ocksA vad kontakten bestod av och har dA speciellt uppmlirk-

sammat om den vuxne hjalpt, stimulerat (exempelvis med forslag, uppmunt-

ran) eller smApratat med barnet. Vi har ocksA uppmlirksammat om den vuxne

tillratavisat eller avvisat barnet. I de fall den vuxne vidtagit speci-

ella arrangemang for barnet som exempelvis att forsoka fA in barnet i en

lekgemenskap eller to initiativ till speciell trailing av barnet redovisas

ocksA detta.

PA, de fiesta daghemmen har barnen bara haft ca 10 % vuxenkontakt. Flir de

allra fiesta av barnen rOr det sig ocksA om korta kontakter - 19 av de

24 barnen Fick ingen eller bara en enda lAng kontakt totalt under den

observerade tiden. Skillnaderna mellan fOrtursbarn och "vanliga" barn

vad gHller kontakternas innehAll bor ses mot denna bakgrund.

I drn fortsatta redovisningen av siffermaterialet presenteras vlirdena

for varje enskilt par av fOrtursbarn och matchat barn. Detta innebar

sAledes att vHrdena i tabellerna ej summeras. Presentationen sker for att

lasaren ska fA en bHttre liversikt av sAval ariationerna mellau daghemmen,

som de tendenser som finns till variationer inom respektive par. Signi-

fikansprOvningen har dock skett pA traditionellt sett genom t-testning

4:5
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av gruppernas medelvarden.

Gruppen utvecklingsstarda barn

Taal 5. Perdelning av den aktiva vuxenkontakten i minuter, feir de ut-
vecklingsstdrde och de vanliga barnen. Den total° observations-
tiden dr ea 240 min /barn. Inom parentee angee antal ganger kon-
takten varat i mer an 6 minuter av en obeervationeperiod

(n=10).

Parnummer "vanliga" barn Utveckl.starda barn

1 19 (1) 65 (4)

2 16 (0) 79 (5)

3 7 (0) 17 (0)

4 25 (1) 146 (11)

5 7 (0) 22 (1)

x = 14,8 min. - 65,8 min.

De utvecklingsstorda barnen fick mer vuxenkontakt an sin parkamrat pA

alla daghemmen. Skillnaderna mellan gruppmedelvardena kr signifikanta

pA nnivh enligt t-test. PA 2 av daghemmen dar skillnaderna var mycket

stora, par nr 2 och 4, rorde det sig om barn som kravde intensiv passning,

dA de annars rymde eller gjorde nAgot som kunde vara farligt - exempelvis

drog ner tunga saker, kngffade smA barn etc. Dessa tvA barn var ocksA de

som fick flest lAngvariga kontakter.

De utvecklingsstarda barnen fick mer hjalp av den vuxne an de "vanliga"

barnen - man tog fram saker At dem, hjalpte dem med mat, klader etc. Man

pratade och uppmuntrade ocks1 mer och gay fler farslag. 3 av de 5 ut-

vecklingsst8rda barnen fick ocks1 vid ett par tillfallen extra trailing -

exempelvis i att lagga pusse. eller rita. Endast en gAng intraffade det

att en vuxen gjorde ett farsok att f., med ett barn i en gruppgemenskap.

16
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Gruppen psykosociala fortursbarn

Tabell 6. Fordelning av den aktiva vuxenkontakten i minuter for barn med
psykosocial fortur och vanliga barn. Den totals: observations-
tiden ar ca 240 min/barn. Inom parentee angel antalet ganger
kontakten varat i mer an 6 minuter av en obeervationsperiod

Parnummer

ln=14).

"vanliga" barn barn med psykosocial fortur

6 2 (0) 7 (0)

7 14 (1) 24 (0)

8 23 (1) 41 (1)

9 31 (1) 10 (0)

10 3 (0) 5 (0)

11 12 (1) 10 (0)

12 58 (3) 78 (5)

x 20,4 min. x 25 min.

Det finns inga signifikanta kvantitativa skillnader eniigt t-test av grupp-

medelvHrdena mellan hur mycket vuxenkontakt matt i tid som barnen fAr i

respektive barnpar. Ett daghem (framtidsorienterat) avviker klart fr&n de

&riga dA si<val fortursbarnet som det "vanliga" barnet (Mr har mer vuxen-

kontakt an pd Svriga daghem.

Vad galler innehAllet i vuxenkontakterna ar likheterna scot-re an skillna-

derna. Inga barn i gruppen av f8rtursbarn trHnas eller fAr nAgon speciell

hOlp av annan typ.

Barnkontakt

Hdr redovisas kvantiteten kontakt och innehAllet i den pA samma sett som

i foregAende aysnitt. Dessutom redovisas i vilken utstrackning barnen

agnade sig At aktiva sysselsHttningar av typ motorisk verksamhet, skapan-

de verksamhet, rollek eller bara drev omkring till synes utan mll. En jam-

lot-else Ors ocksA chi det 011er barnens sjalvstandiga respektive osOlv-

stUdiga beteende.

:47
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Gruppen utvecklingsstorda barn

Yabel7 7. FOrdelningen av den aktiva kontakten med andra barn i minuter
for utvecklingsstOrda barn och "vanliga" barn. Den totala obser
vationstiden dr ca 240 min/barn. Inom parentes anges antal
ganger kontakten varat i mer an 6 minuter av en observations-
period (n=101.

Parnummer "vanligdbarn utvecklingsstorda barn

1 131 (10) 24 (1)

2 151 (13) 0 (0)

3 106 (8) 36 (2)

4 102 (9) 7 (0)

5 180 (18) 12 (0)

x . 134 min. x 15,8 min.

Skillnaden mellan gruppmedelvIrdena Sr signifikant pA 1 Z nivAn enligt t
test. De utvecklingsstorda barnen har kontakt med andra barn i genomsnitt

7 Z av tiden, medan alla "vanliga" barn har kontakt ungef/r halva tiden.

Aven skillnaderna i antalet ginger som man lir tillsammans Ar iogonfallande.

Tre av de utvecklingsstorda barnen Sr till exempel aldrig tillsammans med

nagot annat barn sA lAng tid som 6 minuter.

Bland de utvecklingsstOrda barnen dominerar parallellek bara tvA av barnen

lekte Overhuvudtaget nAgon gang med andra barn. Denvanliga" barnen dare

mot lekte blandat parallellek och samlek. Proportionerna h8r varierade

beroende pA barnets Aldermen var aldrig mindre An en fjIrdedel av tiden.

Ate de utvecklingsstorda barnen lekte sA mycket parallellt Ur kanske

att forvInta med tanke pA att dessa barn utvecklingsmassigt Jigger inom det

AldersomrAde dA denna lektyp Ar vanligast. Tre av de utvecklingsstorda

stod dock oftare och bara tittade pA utan att sjillva Ora nAgot. For ett

av dessa barn dominerade detta beteende alla observationsperioder.

Beteenden som utgjorde hinder for samverkan forekom ej pA alla daghem,

och dIr det forekom var det lAgfrekvent. Det gick Keller ej att urskilja

nAgra systematiska skillnader mellan utvecklingsstOrda barn och"vanliga"

barn i detta ayseende. DA det tvA av de utvecklingsstorda barnen

var dock avvisanden/konflikter (om Un lAgfrekvent) den dominerande eller

till och med den enda kontaktformen. Di det gAllde det ena barnet var

det barnet som var starkt avvisande mot andra barn och vuxna medan

det fOr det andra barnet gialdemiotsatta forhAllandet barnet stottes
T.

ut av bide barn och vuxna. 4§
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4 av de 5 utvecklingsstorda skiljde sig frAn de "vanliga" barnen i att

de oftare dray omkring mAllOst. For tvA av dessa barn var detta den do-

minerande sysselsOttningen. Medan de "vanliga" barnen var i aktivitet

(exempelvis med motoriska eller skapande sysselsattningar) den mesta tiden

forekom detta i Pimforlig grad bara hos tvA av fOrtursbarnen. 3 av de

utvecklingsstorda barnen var ocksA oftare passivaivid 10 - 23 tillflillen,

jAmfort med de vanliga barnen d8r ingen var passiv mer Un vid 5 till-

fallen.

Trots att utvecklingsstOrda barn och "vanliga" barn skiljer sig St vad

galler lekinnehAll och samspei Sr man lika vad galler graden av sjlilv-

standighet. Endast i ett av paren visar sig det utvecklingsstorda barnet

vara mindre sjalvstandigt. De utvecklingsstOrda barnen och de "vanliga"

barnen skiljer Fig dock At i hur de visar sitt sjalvstandiga beteende.

De "vanliga" barnen, som har ett mer utvecklat sprAk, tar bade muntliga

och praktiska initiativ och ger uttryck for sina Asikter. De utvecklings-

storda barnen, som i denna undersOkningsgrupp har ett mindre utvecklat

sprAk, tar west initiativ genom att hamta saker och to fram saker.

Att nAgot barn fick mer hjalp an det behOvde hgnde aldrig for de"vanlig04

barnen,daremot ett par gAnger for fyra av de fem utvecklingsstorda barnen.

Cruppen psykosociala fOrtursbarn

TabelZ 8. FOrdelning av den aktiva kontakten med andra barn i minuter far
barn med psykosocial fdrtur och "vanliga" barn. Den totala obser-
vationen dr ca 240 min/barn. Thom parentes qnges antalet ganger
kontakten varat i mer an 6 minuter av en observationsperiod
(n=14).

Parnummer "vanliga" barn barn med psykosocial fortur

6 185 (17) 106 (9)

7 127 (12) 77 (4)

8 120 (8) 111 (9)

9 60 (4) 48 (3)

10 61 (5) 148 (14)

11 146 (12) 168 (14)

12 43 (4) 74 (6)

x = 106 min. x- 104,5 min.

Skillnaden mellan gruppwedelvardena Or ej signifikant enligt t-test.

Den skillnad som lir stOrst i tabellen (pant()) visar att fortursbarnet

49
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haft mer aktiv tid ihop med andra barn an det "vanliga" barnet.

InnehAllet i barnena kontakter med varandra skiljer sig ocksa bara for

det nyssnamnda paret. Oar leker det "vanliga" barnet nastan bara parallellt

eller star och tittar pi - ett monster Born liknar vissa av de utvecklings-

stOrda barnen. Barnen skiljer sig ej At vad galler aysselaattningar eller

sjalvstandigt respektive osjalvstandigt beteende. I denna grupp fOrekom

det barn vid ett enda tillfalle att nAgot av barnen fick mer hjAlp an

det beh8vde.

Ensomtid

Cruppen utvecklingsstorda barn

Tabeii 9. FOrdelning av den tid barnet tinbringat eneamt (det vill edga
utan kontakt med andra barn eller vuxen) i minuter for utveck-
lingsetOrda barn och "vanliga" barn. Den totala observationeti-
den dr ca 240 min/barn. /nom parentes angel hur maga ganger
barnet varit eneamt Over 6 minuter av en observationsperiod

Parnummer

(n=10).

"vanliga" barn utvecklingsstOrda barn

1 50 (0) 141 (12)

2 73 (2) 160 (14)

3 127 (13) 187 (16)

4 53 (3) 96 (5)

5 54 (3) 216 (21)

x 71,4 min. x- 160 min.

Skillnaden mellan gruppaedelvardena Ur signii:kant ph 1 % nivin eniigt

t-test. Som framgAr av ar de utvecklingsstorda barnen mer och

oftare ensamma an de "van;igd" bs:nen.



Gruppen psykosociala fortursbarn

Tabell 10. F$rdelning av den tid barnet tillbringat eneamt (det viii saga
utan kontakt med andra barn eller vuxna) i minuter fdr barn
med peykoeocial fdrtur och "vanliga" barn. Den totala observe-
tionetiden dr ca 240 min/barn. Thom parentee angee hur mama
ganger barnet varit eneamt aver 6 minuter av en obeervatione-

period (n=141.

Parnummer "vanliga" barn barn med peykosocial fortur

6 54 (1) 97 (8)

7 99 (8) 138 (11)

8 98 (7) 100 (4)

9 147 (13) 191 (18)

10 186 (18) 87 (5)

11 81 (5) 64 (4)

12 129 (14) 86 (8)

x - 113.4 min x - 109 min.

Skillnaden mellan gruppmedelviIrdena Ur ej signifikant enligt t-test.

Som framgar av tabellen finns Keller inga systematiska skillnader i hur

lUnge de "vanliga" barnen Ur ensamma jAmfort med hur 16nge fOrtursbarnen

Ur ensamma.

SAMINFATTNINGSVIS forekommer systematiska skillnader enbart mellan de

utvecklingsstdrda barnen och de "vrnliga" barnen. Skillnaderna kan beskri-

vas som att de utvecklingsst8rda barnen oftare Ur ensamma, ensamma under

lUngre otunder, leker mindre ofta och under kortare tid med kamreterna,

har mer av mAllbst beteende, passivitet och AskAdande betende. Det finns

ocksA en tendens till att de fAr fler och lUngre vuxenkontakter och att

de vuxna hjalper och stimulerar dem mer. De vuxne g_r dem ocksA oftare

mer hjdlp Un de behover. Beaktas bor dock att vuxenkontakten dverlag Ur

mycket liten. Nagon planmAssig stimulering eller hjUlp att komma in i

barngruppen frail de vuxnaa side forekommer i stort sett inte.

For gruppen psykosociala fdrtursbarn finns inga systematiska skillnader.

ti_.
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FORTURSBARNENS SITUATION UR OBSERVATORENS PERSPEKTIV

Vir forskarroll har inneburit att vi passivt suttit vid sidan av och ob

serverat det som utspelat sig pi daghemmen. Det har varit en kinslomissigt

provocerande uppgift att vara iskidare till hlindelser dIr smi mInniskor

ibland far ills. Hlindelser som ingen annan In vi sett och som i vanliga

fall pikallat ett omedelbart ingrip-nde. Den kInsla av vanmakt som dykt

upp vid sidana tillflillen har fOrstarkts,nar det Wit de utvecklings

storda barnens utsatthet. De lir trots alit mer forsvarslosa On minga andra

barn. Det har ocksi Whits mycket otIckt att som neutral forskare vara

tvingad att avviaa de kontaktfOrsok,som gjorts av barn i allanhet och

frin utvecklingsstorda barn i synnerhet.

Trots att vi under observationstiden haft m8jligheter till iterkommande

bearbetniugar av vara klinslor och upplevelser,kvarstir mAnga episoder

i of8rOndrad stark klinslobelysning. De bilder och landelser vi tar valt

ut for att beskriva fortursbarnens vardag, som h ,ger pi iterkommande

upplevelser f8r barnen, innehiller en del sidans starka upplevelser.

Kanske kommer Oven lAsaren att piverkas kdnGlomlissigt pi liknande sItt.

Vi anser det dock vara viktigt att fora fram denna itegreringens

skuggsida. Ganom att fora fram den i ljuset hoppas vi fi tillflille

att iterkomma med en diskussion om mojligheter till forIndring och ut

veckling av verksamheten. Mojligheter som vi ser som stora,f8rutsatt

att man orkar se var problemen finns.
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bur har de utvecklingsstorda barmen det pd "vdra" deghem?

Det osynliga barnet.

Kannetecknande far de utvecklingsstorda barn vi studerade var att de var

"osynliga ". Trots att det sallan var brist pA vuxna i barnets omgivnihg

uppmarksamnade de vuxna inte barnen,utan barnen var hinvisade till sig

sjalva och sin egen forsaga. NAgon gang rackte formagan till som for Annika

tour sjLlv hamtade sina spel och pussel,men oftare rackte den inte till som

for Birgitta som meat snurrade omkring, Camilla som ofta lag eller satt

ett barn med tuunen i mun,eller David som mast stod vid sidan av de ovriga

barnen och tittade pA. HAnga ganger var barnen ouppmarksamnade under hela

observationsperioden,trots att vuxna fanns i deras narhet.

Det hande att man kunde vara tre vuxna,sor pratade med varandra eller

satt och tittade pA de Ovriga barnen dA de lektep.tan att nAgon av de

vuxna aktivt engagerade sig i det utvecklingsstorda barnet,som passivt stod

bredvid de andra bw....en eller planlast gick omkring. Ibland our barnet

var"snalltu (det vill saga inte gjorde nAt vasen av sig) kunde de vuxna

helt glom= bort det. Sour under en episod Tar barn och vuxna skulle gA ut,

men forst i sista minuten kom ihAg Calle som forr.farande satt pA pottan.

Han hade befunnit sig (far de senaste 30 minuterna. En annan gang satt

Calle inne i ett horn av ett rum dar nAgra barn lekte. SA smIningom gick

barnen ut och Calle blev ensam kvar varpA han somnade i sitt horn. Det

tog fyrtio minurer innan de vuxna saknade Calle och letade ratt pA honour.

liven de andra barnen i gruppen hade svArt att "se" de utvecklingsstorda

barnen. De inbjods nastan aldrig till nAgon lek fast de ofta stod bredvid

och tittade pA. De uppmarksammades sa litet att det faktiskt forekom att

de andra barnen snubblade over dem som Over en mobel dA de var as vag

nAgon annanstans. Det Uncle ocks1 att de vuxna behandlade ett av barnen

som objekt. far man exempelvis skatte Birgitta behovdt. man vara tvA

vuxna. De vuxna pratade dA med varandra utan att ens ge Birgitta blick

kontakt.

"Lek med mi " saber blicken

Flera av de utvecklingsstorda barnen gjorde aktfva forsok att to kontakt.

Flera av barnen hade ett mycket dAligt utvecklat sprAk,men anvande ogonen
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och de fl ord de kunde i sins kontaktfarsak. Forsaken upper rksammades

dock sIllan. Annika son sett i sandlidan och bakade sandkakor ville girna

ha nlgon att bjuda ketorna p1. Hon ropade ivrigt kom" och sakte

blickkontakt med alla i nlrheten. Ingen horde eller sig Annika och till

sist gay hon upp. Birgitta log och nIrmade sig nigra vuxna Hon its "hej,

hej" det ends ord hon kunde. De vuxna undvek tat avers. Sentra kerIttade

de for mig att de gjorde sl,eftersom de fltt instruktion on att ej uppmuntra

beteendet som betraktades som stereotypt och oanskat.

Calle kom emot nigra barn och ville kramas en naturlig kontakt for

Calle. De andra barnen puttade aktivt ivIg honom. David ville ha kontakt

med ett barn som lekte med en kIrta. Han tittadep1 barnet, log och far

sate kliva upp pa kIrran. Barnet ignorerade honom fullstXndigt och after

en stund gick David sjIlvmant bort fan kIrran. Hagan ging lekte Annika med

yngre barn, parallellt. Ett par ginger gled di kontakten over i att det

yngre barnet utnyttjade Annika och borjade befalls over henne.

"Du far inte vara med".

De utvecklingsstarda barnen farsakte ofta f& vara med de andra barnen,

men oftast upprarksammades inte forsaken eller ocksi ignorerades de

helt. Det hUnde dock ganeka ofta att de utvecklingsstarda barnen avvi tides

mer aktivt. NIr Calle ville vara med och spela fotboll knuffade de andra

barnen bort honom. Nlir Calle ville lAna nigra handskarisom ett par andra

barn hade roligt med, slet de genast av honom dem. Niir Birgitta ville

komma in i ett rum dIr nigra barn lekte knuffade man ut henne med en

hard puff i magen och smIllde igen Omen on sig. En Amen ging bllste

an luft i ansiktet pA henne far att hon skulle farsvinna. fir man dansade

ville inget barn halls Birgitta i handen fast hon aktivt sakte en hand.

Barnen uttryckte ocksa ibland verbalt att de into kzcepterade de utveck

lingsstarda barnen pS samma sItt som kamraterna. De kunde saga "Jag viii

inte sitter bredvid henne", "hon ar dckiig" "vi viii inte ha dig har",

"du dr dum i huvudet".

Ett av de utvecklingsstarda barnen hall pi att f& en syndabocksroll.

Mr nigot inrrIffade i gruppen skyllde man pA David Iven on han inte varit

narvarande. Ofta hInde det att barnen "beetraffadem David for nigot oaysett

on han gjort det eller ej. Han d& to emot 'Willer, hopkrupen och tyst.

Ir,.........
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Han sag add ut men gick aldrig till de vuxna och klagade. SprAket var

heller inte nog utvecklat f$r att han skulle kunna verbalisera vad han

upplevt.

De ovriga barnen hade ytterligare ett sAtt att markers att det utvecklings-

stOrda barnet inte accepterades. Som exempelvis den gAngen David kom till

sandlAdan dAr ett par barn sett och grAvde och silade sand. David gick

fOrsiktigt over kanten och nArmade sig en av tvA silar som lAg bredvid

det ena barnet. Utan ett ord tog dA barnet och flyttade silen lAngt utom

rAckhAll for David varefter han lugnt fortsatte sin lek. En annan gang

rAkade Calle ut for en liknande hAndelse. Ett flera Ar yngre barn hall

pa att bygga lego dA Calle nArmade sig for att delta i byggandet. Det yngre

barnet tot, da helt enkelt och flyttade legolAdan ur ackhAll fOr Calle.

Till skillnad frAn barnen var de vuxna oftast vAnliga mot de utvecklings-

storda barnen - Nven om inte heller de uppmArksammade barnens inviter och

behov. Birgitta - som var svArkontaktad och ofta gjorde otillAtna saker -

hon petade i akvariet, stoppade saker i munnen utan urskiljning, knuffade

yngre barn - utsattes dock Nven frAn de vuxnas sida for ganska mycket av-

visningar. De vuxna ingrep haftigt, lAxade upp Birgitta med hard rost -

for att hon skulle forstA. Senare berAttade man fOr mig, att man fAtt IN-

ra sig att det var mycket viktigt att vara tydlig i det man sa, det

skulle hOras i rOsten vad man menade. En gang d5 man hade fArre vuxna An

vanligt i tjAnst ansAg man sig inte kunna klara Birgitta i gruppen. Man

gick dA ut med henne i kOket och stAngde in henne hos kokerskan. Innan man

gick vAnda sig den vuxne om, spAnde Ogonen i Birgitta och sa hotande "du

Later vara, rdr ingesting, /tor du det".

Nar fOrmhan inte rUcker

Fran de vuxnas sida fOrsokte man ha med de utvecklingsstorda barnen i den

ordinarie verksamheten sa lAngt det gick. Det rorde sig dock bara om en

fysisk nArvaro d5 nivAn ofta var for Mg eller takten for snabb,f8r att

det utvecklingsstorda barnet skulle kunna delta pA lika villkor som de

andra. Det utvecklingsstOrda barnet Fick heller inte nAgon sHrskild hjAlp

att hAnga med. SA var exempelvis alltid Annika med p3 morgonsamlingarna.

Hon salt stilla och Cyst och tittade pA. NUr man skulle leka nAgot eller

Ora en riirelsesAng kunde man se hur ally reste sig upp utom Annika. NAgon

drog sA upp Annika och sA snubblade hon runt i ringen med de andra, tittan-

i;.
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de sig omkring,men utan att flit-8a hur hon skulle bare sig At. Ingen

hjillpte henne genom att exempelvis visa vilka rarelser hon skulle Ora,

Att Annika Indl snappade upp en del hordes senare pi dagen,dA man kunde

ham henne gnola pi nAgon melodi som forekommit pi formiddagen.

Birgitta deltog fysiskt i samlingar, sittande i en vuxens knit f6r att inte

smita sin vag. NivAn var dock alldeles for avancerad for Birgitta, som

gjorde ideliga fors& att ta sig ut ur rummet. Efter en stund blev det hela

sl stOrande att det blev ohAllbart och den vuxne gick dA ut med Birgitta.

Det var svArt for de vuxna att riktigt finna att nivA f8r leksaker och

lekar,nar barnen var mycket forsenade i sin utveckling. Ett par av barnen

va- ocks1 svArkontaktade, hade inget sprAk och bar sig ofta litet stereo-

typt och "konstigt" At. De vuxna verkade villrAdiga Lath. 4estm barn.

Ibland tyckte vi oss se att de vuxna bade insikt i vad barnen kunde akti-

veras med, som den gingen, dA ett par vuxna satt och kammade Birgitta

och samtidigt lekte tittut med spegeln. Birgitta skrattade Mgt av for-

tjusning: och de vuxna konstaterade "Birgitta trims att oitta 8a dar, hon

behOver det jattemycket". Handelsen eller nAgot liknande upprepades dock

ej for Birgitta under var vistelse pA daghemmet.

David lekte ett par ganger med nAgra yngre barn. Man lekte tittut och buss-

de, de vuxna sag detta men haksde ej pa den utvecklingsnivA David visat.

Man bade heller inte leksaker som lilmyade sig f8r Davids nivA pA avdel-

ningen.

En del av barnen klarade sjHlva att ta far sig av det material som fanns -

de lade pussel, byggde lego, tittade i Wicker eller lyssnade pA band.

De barn,som ej kunde ta for sig,drev omkring mIllost meat hela tiden eller

satt passivt och sig pA tummen. De vuxna tycktes ocksl cakra pi hur mycket

barnen klarade av den egna skatseln. exempelifick ofta for myc-

ket hjUlp med pAkladning och mat. Hon mAste sjalv Olga ifrAn vilket hon

gjorde mycket effektivt i det att hon puffade bort den vuxnes hjHlpande

hand.

Kranar kan man i alla fall fA - ibland.

Flera av de utvecklingsstorda barnen ville Orna kramas,och de fiesta

vuxna stallde ofta upp pA att ge kroppakontakt. Alien barnen gjords det

iblandlmen mer ambivalent,och det var ibland svArt att forutsliga om

det skulle bli en kram eller puff tillbaka.
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Hur har barn placerade av psykosociala slcal det pa "vara" daghem?

Vi har inte kunnat konstatera,att det ar nagon namnvard skillnad mellan

fbrtursharn och vanliga barn pa de sju olika daghemmen,nar det gAller.hur

tiden fardelar sig mellan vuxen-, ensam- och barnkontskt. Darfor betraktar

vi alla dessa som "vanliga" barn. Vi ger har bilder av hur dessa barn bar

det under sin daghemsvistelse, fran observatfternas perspektiv.

Kontakten med ovriga barn

De fiesta av de har barnen ar tillsammans med andra barn under dagarna.

Har foljer nagra exempel as hur dagarna kan vara for barnen.

Pelle lekte fremforallt med de tva andra pojkarna i gruppen - de byggde i

sanden, cyklade, nagon gang lekte de lAgereld och "grillade korv".MInga

ganger str8vade han ensam omkring utan att komma igang med nagot - ofta

kom Pelle da i slagsmfl med do andra pojkarna.

Lasse leker med andra oftast i en koja eller bygger jarnvAgar. Men rAtt

som det ar slutar han leken och jag.r de andra och skrammer dem i stAllet.

Han far vard med och leka ndr han ber om det, men ofta blir det konflikter.

Eva leker bara ibland med andra barn, hoppar med i kdddrummet. Utomhus,

pA isen tas hon ibland omhand av lite storre flickor som "daddar" med

henne. Detta finner hon sig i under en kort stund sedan vill Eva traria

sjaiv. vilket hon g8r malmedvetet.

En flicka ska lara Stina hoppa hage. Fran borjan ar hon talmodig och provar

gang pa gang. Men Stina fOrstar inte "0 du, du fattar inte hur man hoppar".

.Jane leker huvuddelen av tiden med andra barn,och da leker de till exem-

pel i lekhallen, spelar boll, springer runt och leker hAst, polisjakt,

eller bygger legc och 'tor pa bilbana. Han tar sjAlv initiativ till olika

lekai lika ofta som andra fidreslar honom att de ska leka. Janne har

fantasi och hittar pa rollerldven nar han ar ensam till exempel leker

flygplan, Nast.
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Det finns olika sett att vara tillsammans: Anders var flera ginger i

byggrummet. En Ong lekte han konstruktivt i 30 minuter med en fyra

Aring. Det var Anders som styrde med hjAlp av hot our det behovdes

"tar du dem Or du stryk".

Bertil gillar att leka musiker och samlar ofta ihop flera barn till en

orkester. De hlmtar brader till instrument och det hela borjar, men de

trottnar snart, eftersom det inte blir nAgon ordning. DA blir Bertil

aggressiv och hotar de andra med brAderna. Ibland slAr han ocksA till

nAgon, nar de springer dArifrAn.

De ensamma barnen

Fyra av barnen tillbringar sin mesta tid ensamma. Vad Or de?

Ett par av dem gAr meat rAllost omkring. De hittar inte pA nAgot sarskilt,

tittar kanske pA vad andra gor,eller bara gAr fram och tillbaka.

Hasse gAr omkring mAllost nastan hIlften av tiden, tittar pA barnen som

kastar boll, tar en bok bladdrar i den och lagger tillbaka, gAr till

bordet dIr nAgra mllar. I Ovrigt Rigger han laggspel, bygger och mIlar.

De tvA andra Ar mer aktiva i sin ensamhet.

Lotta sitter oftast bredvid och pusslar eller tittar i Maker for sig

sjalv. Ofta har hon en docka som hon pratar med och pysslar om. RAtt som

det Ar vid lunchen till exempel visar Lotta en humoristisk sida "ska jag

dra en ramsa f$r er?" och sA laser hon nAgot rim hon lArt sig. Detta

hlinder vid flera tillfIllen.

Martin sitter mest och grejar for sig sjAlv, ritar och mAlar i mAlarbocker.

En gang tar han halsband bredvid de andra. Han sitter 'Inge och forsbker

tea pA nAlen, ger upp och ber forsynt en vuxen om hjalp. Ingen ser haus

problem.MAnga gAnger sitter han bredvid andra och tittar pi, han gar amA

farsok att hangs pA dem som pratar, men han Ar for tystlAten. De vuxna hot-

honom inte heller. En gang sitter flera barn och en vuxen vid bordet. Den

vuxna frAgar Martin nAgot. Han svarar inte med en ging. Nar han Hntligen

kommer sig f3c att svara, har den vuxne redan vent sig mot nAsta barn

och hor inte Martin.
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Kontakten med vuxna

Den tid och kontakt barnen har tillsammans med vuxna it mycket kort-

varig. Trots detta har vissa bilder etsat sig fast i observatorernas

minne. Dessa bilder visar att nAgra av de hlir barnen har vlildigt svArt

att fl de vuxnas uppmarksamhet, Aven om de fOrsfter. Bilderna visar att

dessa individer blir ganska utsatta. En gang ville Nisse kllittra uppfor

en stege som ett yngre barn stod pl. Han drog dA ner det yngre barnet

genom att lossa dess Minder frAn stegen sA det foil handlost ner. Ingen

vuxen markte vad som skett,dA de sett en bit darifrAn och pratade med

varandra. Nisse lit sig inte heller bekomma av den yngres tjut utan klatt-

rade vidare pA stegen.

Sten,som Ur tystlAten och tillbakadragen sitter nest och 1Hser och ritar

for sig sjOlv,men en gang ar han med vid lertillverkning. Tvl vuxna sitter

med fyra barn1och de 1Hr ut hur man gor en tinning, alla tittar och for-

saker Ora likadant. Ett par barn visar sina tdrningar for froken och fAr

mycket berom. Aven Sten fOrsoker visa sin turning men han talar fOr tyst.

Han Or flera fOrsilik att fA frOken att titta. Men de vuxna ser inte och

htir inte honour, sA han fAr inget berom.

Torsten Ur en pojke som blir mobbad. Ofta finns det vuxna i rummet, men

ingen ser nAgot, ingen gor nAgot. Pojken it mycket tyst och tillbakadra-

gen. Vid ett tillfalle star han och tittar pA hyllan med pussel, en storm

grabb kommer springande bakifrAn och drar undan Torstens ben, sl han faller

hendldst. Ingen vuxen ser vad som h4nder. Torsten grater, men alltfOr tyst,

for att migon vuxen ska lagga mlirke till detta.

En annan typ av vuxenkontakt som nAgra barn mater Ar den som oftast bestir

av tillsOgelser. Bjorn har lite kontakt med vuxna men nHr det forekommer

sager de till "du vet vad jag gar med dig, om du Or ad".

NUr vu,na sager till Peter springer han och gommer sig, vilket kan bero

pl att det dr delvis sl han blir bematt nar han brAkar. Nar Peter exem-

pelvis stbr i 1Nsgrupp, tas han bort och fAr gA till annat rum dUr han

fAr sysselsatta sig tills de andra lyssnat fardigt. Peter har fattat

att man ska bort nar nAgot blivit fel.
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PA ett daghem har man farhAllandevis mycket vuxenkontakt och dar ken det

gA till sA tar: Frida sager till en fraken "Jag viii att du hjaiper mig

att satta in mina bilder i parmen, kom nu". Fraken foljer med, de atter

sig vid ett bard tillsammans och titter pA bilderna och teckningarna, pratar

om dem. De skitter in bilderna i Orman tillsammans. Flera barn kommerocksA

och skitter sig runt dem och titter pA och pratar.
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DISKUSSION

Fortursbarn Ur barn som att ga fore "vanliga" barn i daghemskon da de

bedamts ha behov av stod och stimulans i hogre utstrUckning an "vanliga"

barn. En bedomning av dessa barns behov har fareght placeringen och

enligt socialfarvaltningen finns en arbetsplan med m51 och delm51 utar-

betad for varje barns vistelse. Den planerade malsdttningen bar vara

kand for daghemspersonalen i 85dan utstackning,att dessa kan 14gga upp

vardagsarbetet s5 att malen kan n5s.

Planeringen av vardagsarbetet bar ocksa i sin tur vara s5 konkret att en

utv3rdering senare kan ske. M51s3ttningen ska naturligtvis vara utformau

after de enskilda fartursbarnens behov, men en Elliman grundforutattning

bar vara att fortursbarnen inlemmas i en social gemenskap med &riga barn.

Ett s5dant m51 ingar i definitionen av integration, och Ur allts5 i sig

ett huvudm51 vid planering av handikappade barn.

Utifran dessa utg5ngspunkter kan resultaten av intensivstudien samman-

fattas i foljande uppstUllning.

Ideal Verksamheten stammer med idealen far:
Gruppen utvecklings-1 Gruppen barn med
starda barn psykosocial for-

tur

All daghemspersonal lanner till
att barnet fact fortur

Personalen ha: en malsatLning
och en konkret planering for
fartursbarnets daghemsvistelse

En utvurdering utifran malet
gars regelbundet

Personalen är positiv till in-
tegrering

Personalen anser sig ha kunska-
per om hur de aktivt kan arbeta
med ol.ka typer av problem

Personalen anser sig ha tillack-
ligt said av specialister

ja nej

nej nej

nej nej

blandat ja

nej nej

nej nej



Ideal

52

!Verksamheten stammer med idealen for:
Gruppen utvecklings- Gruppen barn med
,starda barn psykosocial far-

tur

Personalen ar medveten om att de
bar spela en aktiv roll

Barnen ingAr i den sociala gemen-
skapen

nej nej

nej ja

I den fortsatta diskussionen behandlas gruppen utvecklingsstorda barn och

giuppen barn med psykosocial fartur var for sig.

nruteattningam Or integration av de utvecklingsstorda barnen

Av resultaten framgAr att flera av de farutsUttningar vilka enligt forsk-

ningsron ar nodvandiga for en integration saknas. Personalen kanner till

att de utvecklingsstorda barnen fAtt fartur, men trots att den allanna in-

stallningen till integrering ar positiv Kr meningarna mer delade pA de

daghem, der utvecklingsstorda barn placerats. Flera vuxna uttrycker i

intervjuerna oro kring att barnen vistas i for stora grupper, att det

blir for oroligt kring dem. Man dr (maker pA, om man klarar att ge barnet

det man tycker att barnet behaver. Man tycker sig se att barnet inte Ur

"med" i gruppen. Enligt socialforvaitningen Ur personalen ocksA mer osU-

ker infar en placering av ett utvecklingsstort barn.

Personalens iakttagelser nammer vUl averens med vAra egna observationer.

Barnen är ej delaktiga i gemenskapen med andra barn, det vill saga integra-

tionen Ur lAngtifrAn uppnAdd. Denna iakttagelse stammer ocksA med store

delar av den amerikanska forskningen och /Wen med svensk forskning, som

bygger pa observationer (jmf Olofsson-Forsell och Tarneberg 1974). Hur

lAngt integrationen ska stacks sig kan dock diskoteras. Den representant

for omsorgsstyrelsen som vi intervjuade menade till exempel att integrations-

ambitionen inte dr djupare an att det utvecklingsstorda barnet fAr vara

tillsammans m'd vanliga barn och iaktta dessa. HUrigenom fAr de majlighet

att Tara hur man kan vara och upptrada. Om daghemmet Ur bra for "vanliga"

barn, menar man, ar det bra ocksA for de utvecklingsstorda barnen. Ett

bra daghem dr enligt vAr intensivstudie ett daghem med framtidsinriktat
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arbetssdtt, ddr det finns ordnad verksamhet, ddr barn och vuxna delar pa

initiativ och beslut. I var tidigare studie fann vi dessutom att barnen

i ett framtidsinriktat uppfostringsklimat lekte mer med varandra.

Tyvarr Aterfanns i denna studie bara ett av de utvecklingsstorda barnen

pA ett framtidsinriktat daghem, varfor vi ej kan dra nAgra generella slut-

satser om denna daghemsklimattyp leder till att utvecklingsstOrda barn in-

lemmas mer i gruppgemenskap med andra barn dn i andra klimattyper.

Eftersom skillnaderna i klimat mellan daghemmen i var studie var

und (se Ekholm et al 1983 for en redovisning av klimatskillnader), fanns

inte heller stora mojligheter ati belysa kontrasterande klimats inverkan

pA ett tydligt sdtt. Vi fann dock, att det framtidsinriktade daghemmet i

denna studie ej skilde sig fran de &riga daghemmen, dA det gdIlde de ut-

vecklingsstorda barnens situation.

Omsorgsstyrelsens representant menade, att en allmdnt god miljo Br en

tillrdcklig fOrutsattning, for att den utvecklingsstOrda ska fA stimulans.

Vi har fOrstaelse for att en daghemsplacering ses som ett mycket battre

alternativ dn en placering pi en specialinstitution. Vi stiller oss tindA

frAgande till om enbart en placering utan andra stadAtgilrder Sr nog. Vis-

serligen anser vi i likhet med omsorgsstyrelsen, att en av grundforut-

sattningarna for en integration Br att barnet placeras pA ett "bra" dag-

hem. Vi anser dock, att man i nulliget - genom att noja sig med att bara

ge barnet en plats - misshushAllar med sdvS1 de vuxnas, som med de

andra barnens resurser. Vi tror ist1llet, att om man samtidigt stodjer

vuxna i deras roll som aktiva paverkare av detsociala samspelet i oarn-

grupperna, och initiativtagare till att utnyttja de "vanliga" barnen som

mer medvetna modeller for de utvecklingsstorda barnen, sA kan man nA ett

storre steg mot reell integration.

Av beskrivningarna (sid 42 ff) framgAr tydligt att de utvecklingsstorda

barnen gjorde manga kontaktfOrsOk som ej uppmdrksammades. Barnen uttryckte

aktivt en Onskan om annorlunda forhAllanden. Man vet frAn annan forskning,

att det fordras aktiva insatser fran de vuxnas sida, for att man over-

huvudtaget ska na resultat som nSrmar sig mAlet integration. Vi har i

vara intervjuer funnit att vissa av forutsSttningarna for att de vuxna

ska kunna vara aktiva saknas. De vuxna Sr sjalva inte medvetna om sin

viktiga roll. De saknar malsilttning och arbetsplan. De vuxna har inte
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fact utbildning i hur de ska kunna Ora en insets och de fAr enligt sin

egen uppfattning inte heller tillrUckligt med stud och handledning i, hur

de ska bare sig At.

Nar det 011er de utvecklingsstOrda barnens situation, tycks de bristande

Brutsattningarna leda till att personalen mest konstaterar hur det for-

hailer sig, men resignerar Over forhAllandena, dA man tror sig sakna red-

skap och inte heller blir uppmuntrade att Ora nAgot At det man iakttagit.

Trots denna motvind fanns i vAr studie en tendens (dock ej statistiskt belt

sakerstalld), att de vuxna agnade mer tid At de utvecklingsstOrda barnen -

frUmst dA de tvA barn, som krlivde stUndig passning och der assistent fanns

att tillgA. Vi kunde dock ej se att denna extra vuxenkontakt skilde sig

frAn den eingse, det vill saga den bestod som for Ovriga barn mest av att

man praktiskt hOlpte till och att man smipratade lite. Ett par ginger

under hela observationstiden arrangerades situationer, som innebar extra

stimulans for tre av de fem barnen. Ingen gang arrangerades en situation,

som kunde bidra till att barnet kom in i en barngemenskap.

Vill man nA integration innebUr det konkret, att man bland annat har en

klar mAlsUttning, utgAr frAn en konkret planering och att man fAr tydliga

reaktioner pA vad man gor, samt att en styrning sker av verksamheten sA

att andra barn stimuleras att to med de utvecklingsstOrda barnen i sine

aktiviteter. Ingen av dessa rutiner Ar utvecklad vad gUller daghemsverksam-

heten i allmanhet, lAngt mindre vad det gliller de speciella barnen. FOr

att en verksamhet ska styras mot dessa kvaliteter fordras /Wade insatser

frAn centralt ledningshAll. Insatser som bOrjar med en medvetenhet om att

man mAste gora nAgot och som slutar i konkreta utbildningsAteirder, och

som framfor alit innehAller rutiner for uppfOljning av placeringarna och

utvardering av gjorda anstrangningar. Denna medvetenhet finns i viss ut-

strUckning hos socialforvaltningen3 centralt placerade personal, men har

inte konkretiserats i handlingsprogram eller utbildningsinsatser om hur den

vuxne ska bUra sig At pA det enskilda daghemmet. De forblittringsfOrslag,

som exempelvis Adolfsson (1978) framfbr om mindre barngrupper uch mer

personal - tror vi är mindre betydelsefulla, jamfOrt med att prove ut hur

man utnyttjar de resurser man andA har - och som enligt vAr bedomning Ur

goda.
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nruteattningarna for p/acering av barn med payko-social fortur

Som framgAr av resultatsredovisningen finns inga skillnader mellan de tar-

tursplacerade och de "vanliga barnen" i denna grupp. Vi tycker at ett

anmarkningsvart resultat i vara intervjuer Ar, att all personal inte kAnner

till vilket barn som fartursplacetats pA daghemmet, dirfar att Carnet har spe-

ciella behov av stimulans och stad. Detta sArskilt som all intervjuad perso-

-al araingen var ordinarie eller lAngtidsvikarier. I en del fall kan det

mojligen vara sA att man medvetet ej velar sprida information om att ett

visst barn kommit in pa grund av fartur. Man kanske anser att en daghems-

placering Ar tillrAcklig ItgArd, och att det skadar om de vuxna klinner

till barnets farhAllande. Eventuella forvAntningar pA fartursbarnet kan

ge negativa utvecklingseffekter. Man frAnhander sig dock i sAdana fall

majligheten att Ora nAgot extra for detta barn, t.ftersom man inte vet

at det bebays. Detta farhAllacde kan inte heller gAlla for alla vAra

fartursbarn, snarare fAr man anta, at man som personal ej skilde ut

dessa barn, dA de i mAnga fall inte uppvisade annorlunda beteende An av-

,iga barn, och en eventuell information (Maar ocksA latt glomdes bort med

tiden. Kanske upplevde personalen behoven mer intensive hos de barn,

som de sjilva uppmArksammat vara i behov av sArskilt stad. I alla grup-

perna namnde man nAmligen minst ett par barn, som man bed8mde ha speciella

behov, inklusive eller istAllet for fartursbarnet.

I var studie "12 daghem" fann vi allmAnt, att man hade svArigheter att

konkretisera de mAl man hade for sin verksamhet och att man inte hade

fasta rutiner for utvArdering och uppfaljning. Effekterna av denna brist

blir extra pAtaglig, om man ser till gruppen fartursbarn. Vid placeringen

av dessa barn har man ju initialt frAn centralt hall ett klart mgl for

barnets vistelse, ett mAl man Aven ayser falja upp. Om detta mAl ej

konkretiseras i vardagsarbetet pA daghemmet farsvinner ju majligheterna

till utvardering av eventuellt uppnAdda resultat. Man farlorar ocksA

mojligheterna till en vidareutveckling av verksamheten.

NA- man som personal var medveten om barnets problem Uncle man sig

genska illa rustad for att vela vilka ItgArder man skulle vidta, speciellt

dA det tarde sig om problem i familjen. De vuxna tyckte sig srkna kunska-

per och kande heller inte att de fick tiIlracklig handledning i hur de

skulle g8ra. NAr de vuxna uppmArksammade problemen upplevde de stora och

t
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svAra hinder for att AtgArda dem. 1st/filet spred sig llltt ea visa handlings-

fOrlamning, som forhindrade att ens enkla harder vidtogs, som man skulle

kunna klara av i daghemsmiljOn - exempelvis att stimulera barnet extra

sprAkligt, intellektuellt och socialt. averlag fOrefaller det enligt vAra

intervjuer vara sA att man behovde mer utbildning i hur handlingsprogram

kan lAggas upp och i hur man kan utvArdera det man gjort. Den uppfoljr0mg

sum enligt socialforvaltningens upplysningar skedde tycks inte lAmna nAgra

spar efter sig i farm av planering och/eller utvArdering.

Behliver an dA Ora nAgot? Racket det inte att bars placers barnen med sir-

skilda behov pA daghem? Ser man till det allmAnna mAnstret for fordelning

av tiden, som det enskilda barnet tillbringar med andra barn, lir ensam eller

tillsammans med nAgon vuxen, ter sig fordelningen ganska logisk. Bortsett

frAn tillsysbehovet Ar ju barn pA daghem for att fA social kontakt och

gemenskap, och for att kunna utvecklas tillsammans med andra barn. Det en-

skilda barnet med psyko-social fortur ar tillsaymans med andra barn under ozw.

kring hAlften av den totala tiden. Att ha tid for sig sjAlv ar ocksA viktigt,

dA an vistas i en ganska intensiv milj8 hela dagen - man kan behUva

slappna av och to igen sig. Denna t:d upptog ungefAr 40 Z av tiden for

barncn i genomsnitt. Den kortaste tiden Sgnades At kontakt med vuxna -

bara ca 10 procent av barnens tid. For "vanliga" barn kanske en intensiv

barnkontakt i viss on kompenserar bristen pA vuxenkontakt. DA det gAller

fOrtursbarn, som placerats pA grund av psyko-sociala skill ar det dock

mer tvetcst.c, om detta rcsonemang taller. I dessa fall rot. det Big ibland

primArt barnets egna behov. Barnet At- kanske forsenat helt eller del-

vis i sin utveckling och behbver dArfor extra stimulans. Ett vanligt

fOrsvar hos barn, som Winner att de ej klarar visas Baker lika bra som

andra barn Ar dock "jaginskratkning". Barnen undviker att utsAtta sig for

situationer, som innebAr att de kommer till korta. Detta irnebAr, att de

vuxna mAste vara mycket upparksamma pA barnets beteende, for att de ska

kunna "puffa pA" barnet att i alla fall prova och pA sA sett ova Alien

det svAra. I andra fall har barnet fAtt fortur primArt pA grund av en

trasslig hemsituation, dAr fOrAldrarna av olika skill har :watt att orka

med sin vuxenroll i umgAnget med barnet. I dessa fall kan barnet behtiva

fA ajlighet mill kontakt med gods alternativa vuxenmodeller. Det Ar tvek-

samt om de korta stunder de vuxna At- i kontakt med ett enskilt barn Ar

tillrackliga, fur att de vuxna ska fA en uppfattning om vad barnet behliver,

och hur det utvecklas. Genom en effektivare organisation av de tidsmAssiga



57

rutiner som finns, skutle man kunna fa litet mar tid for dessa barn,

som i sin tur skulle kunna ge ledning for vilka Atgarder man bar vidta.

Att bara hands miljon i allmanhet, Mr att underutnyttja de mOjlig-

hater som finns, men som an inte alltid ser. Daghemmea fungerade -

sos heskrev i "12 daghem" - mycket olika. Alla daghem hade exempelvis

inte regelbundet strukturerad verksamhet, och dar den flirekom berodde

det mycket pa vilket uppfostringsklimat som radde pa daghemmet, om en-

skilda barn aktivt medverkade i verksamheten eller ej. DA det galler den

fria leken var barnen pa de fiesta stallen hanvisade till sina egna upp-

slag och idger. Ett barn som i vissa ayseenden var forsenat i sin utveck-

ling - och darigenom osaker pa hur det skulle klara sig i vissa

kunde latt undvika att calla sig genom att sallan Matta sig i

sSdana situaLlcmor. Har behOvs en vuxen, som kan stimulera och stodja

barnet, f5r att nAgot ska handa. Med tanke pS att de vuxna ansh fler

barn an just fortursbarnen vara i behov av sarskilt stud, synes allmanna

Atgarder som stlide: de vuxna i att utforma en mer aktiv roll vara an mer

motiverad.

Barnens 1.4rdomar

I det fortsatta resonemanget ska vi utifran rapportens beskrivningar av

barnens situation diskutera vilka lardomar barnen gar pa daghemmet.

- Barn umgAs mest med andra barn och Ilir sig leka tillsammans - speciellt

med barn i samma alder och samma Icon. Eftersom barnen mast ar tillsam-

mans mec' varandra Brekommer inlarning, som ser olika ut i olika gruppei,

men som kan innebara att storre och starkare barn bestammer och har ratt

att dominera yngre och svagare barn (exempelvis genom att hota eller att

reta). Man lar sig att bli avvisad och leva med det. De utvecklingsstor-

da barnen ar ofta svaga och utvecklingsmassigt "yngre" an de andra bar-

non, varfor de oftare An andra barn rill= ut for avvisning.

- Barn lar sig klara sig sjalva och sin egen person i ruting8romll och

ait lita till vuxnas hjalp, om den egna fOrmSgan sviktar.

- Barn lar sip att vara hanvisade mycket till sig sjalva och sin egen

kraft, dS vuxna sallan uppmarksammar barnens sociala behov tillrackligt

for att kunna stUdja dem i samspelet med andra barn, eller da de be-

Myer hjalp med sysselsattning.
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- Barn 1Hr sig att ahpassa sig efter vuxnas rutiner, planer och vilja.

- Barn 1Sr sig att vuxna mestadels Sr accepterande och tillAtande vad

gIller Onskem11, som ej stOr runner och den planerade verksamheten.

- Barn lar sig att uppfOranderegler (som hur man sitter vid border eller

hur an anvilnder besticken) betyder mer Hn samlevnadsregler (som hur man

loser konflikter eller hur man tar hand om varandra).

Detta Sr nAgra av de likdomar, som barnen gor i det socials livet pa dag-

hemmen. I dtskussionen om vad barnen 1Hr sig ska vi lligga tre olika

perspektiv pa hur denna inlIrnIng sker. Dessa tre perspektiv Sr inlftning

genom modeller, inlArning genom forstP-kning och inUrning, som tar fasts

pa barnens anpassning till den totals livssituationen pa daghemmet.

ModellinlArning

Ett effektivt in1Hrningss1tt for :Jarnen av socials monster Sr att to efter

modeller. Men vem som helst betraktas inte som modell, utan forskning(se

till exempel Bronfenbrenner, 1976) visar att vissa villkor mute vara

uppfyllda hos en modell. Modellen behSver vara attraktiv for barnet,

vara mejlig att iaktta och ha ett kontinuerligt ferhd/Lande till barnet.

Barnpsykologisk forskning (Mussen et al 1974) anser det ocks1 betydelse-

fullt, att det finns ett varmt klinslomlIssigt forhAllande mellan barnet

och den attraktiva modellen for att verklig in1Hrning ska ske. Ofta ut-

gor och aldre syskon inUrningsmodeller, Mir barnet kan lama

handlingsmOnster.

PA daghemmet Sr det inte sjOlvklart att alla barn attraheras av de vuxna

som finns Mir och sAledes prOvar deras satt att handle. Alla barn kanske

inte heller har Ltt &Ira varmt kInslomlissigt forhAllande till de vuxna

pa daghemmet. Barnen Sr ju dessutom int, tillsammans med vuxna under

sHrskilt lAng tid. Vuxna utgor i dessa fall inte modeller som Sr vSrda

att to efter for barnen. I stSllet kan de nAgo!.. Hldre barnen fylla denna

funktion, utgora modeller for de yngre barnen.

VAra iakttagelser visar ocksA, att det famst Sr andra Nldre barn som ut-

modellerna for de yngre barnen, vilket fAr effekten att yngre barn

ser, hor och fanner att aldre barn har makten. De Sldre bestImmer vad och
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hur man ska leka. Detta galler i positiv mening - alla är med och leker

pA olika Ott. Hen ocksa i negativ mening - en del far inte vara med och

leka av olika anledningar. De aldre barnen staller alltsa upp villkoren f5r

de yngre om deras medverkan, de kan avvisa barn och visar mycket tydligt

att det galler att lyda, annars far man ta konsekvenserna av de aldres be-

damning. De yngre barnen tar sedan efter dessa modeller och agerar i f5r-

hallande till de Stint' yngre barnen pA likartat Ott. Hierarkin ar tydligt

iakttagbar.

Eftersom modellinlarning ar ett effektivt inlarningssart ar det betydelse-

fullt att man far modeller, som agerar pa ett socialt onskvart satt,

det vill saga tar hansyn till andra, tar ansvar for andra, ser till att

andra fAr vara med etcetera. H5r har vuxna en given aktiv roll att hjalpa

modellerna, de aldre barnen, att bli socialt 5nskvarda modeller. Ett Ott

kan vara att forsatta de 51dre barnen i bestarada fostransroller, att lata

dem ta hand om och ansvdra for de yngre barnen eller de utvecklingsstorda

barnen i olika situationer, till exempel nar de spelar spel, i kuddlekar,

Or de pusslar, vid matbordet och i tamburen. Da blir de inte bars nyttiga

modeller, utan 15r sig ocksa sjalva att umgas med yngre barn genom att an-

passa sig i denna livssituation.

ForsOrkningsinlarning

Ett annat Ott att 15ra barn fuagera i sociala sammanhang är att fftstarka

de beteenden, som vuxna vill ska vara de radande. ForsOrkning kan ske

med hjalp av olika medel av bade positiv och negativ art. Antingen belonar

man de beteenden som ar onskvarde och syftet ar att dessa ska befastas,

eller ocksa negligerar man de beteenden, som ar oftskade for att fa slut

pa dem. Ett annu starkare medel att fA slut pa o5nskade beteenden ar med

hjalp av bestraffning. Avg5rande for denna inlarning ar att det socials

beteende man vill ska 011a, och de normer man vill ska rAda masts belUnas

konsekvent. De beteenden och normer man inte vill ska galls, masts pa

motsvararanae Ott "bestraffas".

Vara iakttagelser visar att den forstarkningsmetod som daghemmen oftast

anvander ar negligering fran de vuxna eller milda "bestraffningar", det

vill saga tillsagelser fran de vuxna. De vuxna farmedlar gang pa gang de

normer, som ar onskvarda genom att saga till, Or barnen upptrader felak-

tigt exempelvis "spring inte Mr", "sitt still Or jag laser", "gA inte
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ifran fOrran alla har Htit fardigt". Men man glommer 1Htt att belona de

Unskvdrda beteenden, som en del barn har. Det bor °aka papekas att det

framarallt dr uppfUrandenormar, som 1Hrs ut och i betydligt mindre grad

samleynadsnormer.

Negligering fan de vuxna forekommer, ar barn exempelvis ger fOrslag pi

aktiviteter i samlingar eller llsgrupper. De vuxna "h8r inte" vad barnen

sager. N4r det dlremot 011er iHrdomen att klara sig sjalv, vid exempel-

vis tandborstning, av- och pakladning och att dta sjaly, sker det ofta genom

att vuxna uppmuntrar och belOnar barnens beteende, "du kan kappa sjdlv",

"va'duktigt att du skar kiittet sjdlv", och denna sjillvstandighet klarar

barnen utmarkt.

nrstarkningsinlarning dr inte en metod som ensam kan Ora sig gallande

vid inldrning av komplexa sociala beteenden. Man waste nog se den som en in-

grediens i exempelvis modellinUrning eller anpassning till livssituationen.

Det dr viktigt att framalls betydelsen av att det ar vuxnas beloning av

beteenden som 4r effektiv, till exempel i rutinsituationerna ovan beskrivna.

De negligeringar och "bestraffningar", som anvands verkar inte ha efterstrd-

vad effekt, eftersom vuxna gang p5 ging mAste ge barnen likartade tilla-

gelser, nar det galler deras upptradande. Det forefaller som om den utnyttja-

de fOrstarkningsmatoden blivit "utsliten" och mer utgUr ett inslag i var-

dagsmiljOn utan flagon uppfostrande krpft.

Anpassning till radande livssituation

Inom socialpsykologisk forskning är man (t ex Porter et.al. 1975) ON/arena

om att manniskor anpassar sig till den livssituation, som man av ett

eller annat skal hamnar i,till exempel vuxna som byter arbetsplats, barn

som flyttar och byter skola. Man llr sig mer eller mindre friktionsfritt

att INva i sin omgivning och anpassar sig till krav och fOrantningar

som finns ddr.

Vara iakttagelser visar ett socialt monster mellao vuxna och barn som

huvudsakligen bestir av att barnen intar en underordnad roll och 1Hr sig

att anpassa sig till de vuxnas livssituation pA daghemmet. Vuxna har sina

rutiner och planeringar. Niir man har raster dr exempelvis barnens roll att

vanta med utevistelse tills vuxna ar fardiga. Nar man har samlingar kan dessa
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fullfoljas enligt de vuxnas planer, utan att man lyssnar pa barnens fftslag

och ideer. Det dr de vuxnas behov, villkor och ordning som galler. Det bor

papekas att en viss skillnad finns pa olika daghem i detta umgangesmonster

mellan barn och vuxna. Pa de daghem, som har ett framtidsinriktat uppfost-

ringsklimat, fbrekommer of tare att man dr lyhord for barnen, lyssnar och

anpassar verksamheten till deras behov.

Det sociala monster som radar mellan barnen varierar, vi amnde tidigare att

de Hldre barnen utgor modeller for de yngre. Ett annat monster lir att manga

barns livssituation i daghemmet bestar av att de llirt sig att vara hUnvisa-

de till sig sjUlva, ingen vill leka med dem. De har anpassat sig till en

barnroll, som bestir av att sitta bredvid och titta pa eller att pyssla med

egna saker. De har ocksa lart sig, att de inte far hjalp av vuxna att komma

in i grupper, som leker tillsammans. Denna lardom Ur starkt accentuerad,

nor det galler de utvecklingsstorda barnen. Andra barns livssituation innebdr

att de har lekkamrater cch alltid har na,on att vara tillsammans med pa daghem-

met. De beh6ver inte heller flagon vuxenhjalp, for a.t klara av sin sociala

roll.

Denna form av inlarning kan for en delay daghemsbarnen innebdra smdrtsamma

upplevelser under ett utprEmande av sin sociala roll medan andra gar ige-

nom denna process utan nagra pafrestningar. For att se till att denna lar-

domsprocess blir mindre smdrtsam, och att lardomen blir positiv, det vill

saga att alla kan vara tillsammans med varandra, kan vuxna bidra genom att

arrangera livssituationer for barnen. Ett satt att fa fungerande grupper Ur

atr alla far prova att utf6ra saker tillsammans, och diskutera om hur det

kanns att leka och vara tillsammans med olika barn. Far de m8jlighet att

manga ganger bearbeta Jetta i mindre grupper med olika sammanslittningar blir

det sa smaningom en sjalvklarhet, att alla kan vara med.

Redan idag forekommer pa manga daghem att barnen far axla olika ansvarsrol-

ler, som till exempel att duke, stada eller vattna blommor. Detta ar ett

utmArkt prov pa arrangerade livssituationer, som barnen kan dra ldrdom ay.

Men det dr inte tillrackligt for att inldrning ska ske, att barnen bara

tilldelas en roll, utan det dr ocksa betydelsefullt att vuxna ser till,

att uppgifterna verkligen utf8rs. Dessutom lir det viktigt for att lar-

domen ska befdstas, att barnen gars medvetna om innebbrden av deras roll-

atagande, genom att de sjdlva far formulera och uttrycka vad de ldrt sig.
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Genom att organisera barnverksamheten sA att barnen fAr prova flera olika

mer fasta roller, till exempel ta ansvar for utvecklingsstOrda barn eller

ta hand om yngre barn, okar deras insikt i det sociala samspel, com ally

or en del ay.

Slutord

I korthet hat vi funnit att barn med psyko-sociala fOrtursskAl behandlas

som "vanliga" barn. Vi har ocksA funnit, att de utvecklingsstOrda barnen

befinner sig i en miljd dAr den sociala integrationen lAngt ifrAn Ar

uppnAdd. I denna utvecklingsmiljo fAr dock de utvecklingsstorda barnen se

vanliga barn i full verksamhet.

Vi har diskuterat nAgra olika fOrslag till hur tillvaron skulle kunna for-

Andras bade for "vanliga" barn och utvecklingsstorda barn. Bland vAra forslag

vill vi till sist sArskilt framhAlla vikten av att varje enskilt daghem

formulerar konkreta mAlsAttningar for verksamheten med de anskilda forturs-

barnen. Det är dessutom av stor vikt att dessa konkreta mAlsattningar kon-

tinuerligt utvarderas. Vi fOreslAr ocksA att vuxna aktivt hjAlper till att

f5 olika grupper av barn att samspela pd ett ordnat sAtt. De vuxna kan

dArvid aktivt tilldela Aldre och starkare barn ansvarsroller i fOrhAllande

till yngre och svagare barn. Speciellt it det viktigt att sAdana ansvars-

roller utformas i fOrhAllande till de utvecklingsstOrda barnen. For att

dessa forAndringsforslag ska kunna realiseras or det n8dvAndigt att perso-

nalen fAr en sAdan fortbildning som belyser fortursbarnens behov, innehAller

konkretisering av pedagogiska metoder for underlAttande av integration samt

metoder for utvArdering.
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KODNINGSSYSTEMET

Bilaga 1 a

Nedan beskrivs strukturen for kodningen under respektive huvudrubrik. Obser-

vationsformularet och kodningsforkortningarna Aterfinns i bilaga 1 b och 1 c.

Situationsbeskrivande veriabler

A Lokaler

Aar har kodningen gjorts utifrAn:

1. Rumsstorlek (litet respektive stort rum)

2. Funktion (snickartum, vattenleksri.m, tambur, rum for grovmotorisk lek -

typtlekhall)

Utomhusaktiviteter har samlats under en gemensam kod.

B Tidsperiod

Aar har tiominutersperioderna nn.arerats for varje dag i lopande ftiljd frAn

klockan 8.30 - 15.10 (bilaga 2).

C Barngruppen

HuvudSndamAlet bar hSr varit att fA en bild av vilka huvudsakliga grup-

peringar som fOrekommit.

UtgAngspunkten Ur om barren varit i upp om fler eller fSrre ai tre barn.

Bar flera smAgrupper forekommit vid utomhuslek eller fri lek)

har detta ocksA kodats iiksom om alla barn pA en av fining eller pA hela

daghemmet samlats (exempelvis morgonsamling).

D Vuxenantal

FOr varje observation har antalet narvarande vuxna rain:an.
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E Barnens aktiviteter

Barnens aktiviteter har uppdelats i tre huvudomrAden:

1. Rutinaktiviteter. Hit raknas mAltider, pA- och avklUdning, tandborstning,-

deltagande i daghemmets skotsel exempelvis genom stUdning

2. Styrd verksamhet. Hit alums alla typer av samlingar samt IHagrupper

3. Fri. Zek. Hit rUknas fOljande aktiviteter:

- Skapande aktiviteter, exempelvis barn som bygger logo, nllar, ritar,

bakar sandkakor

- Rollek, exempelvis barn som leker fantasilekar med tilldelade roller som

affar eller taxi

- Lek, exempelvis barn som leker fagot med forutbestImda regler av typ

kurragdmma, under hokens vingar, Bro, bro breja, fotboll

- Motorisk aktivitet, exempelvis barn som hopper i kuddar, Aker kana,

klattrar i trUd, cyklar

- Spel, barn som spelar fHrgspel, Lotto, Ono

Utiiver dessa aktiviteter har ocks kodats om:

- Barn vlintat, exempelvis barn som kallats till samling och fAr %ante over

fem minuter pA att samlingen aka borja

- Sprungit eller Ott omkring mAllOst

- Om barnen suttit och lyssnat pA band eller grammofonskiva

Vid de tillfUllen barnen ,ysselsatt sig lika lange med tvA aktiviteter eller

halften av barnen sysslat med en aktivitet sedan den andra hIllften sysslat

med nAgot annat har kombinationskodning skett.

Bedomningsvariabler

1 De manas aktivitetsgrad

HUr har en beddmning gjorts om de vuxna under perioden:

1. varit aktiva - det vill sUga interagerat p& fagot sHtt med barnen, exem-

pelvis spelat spel, pratat med dem, hjIllpt dem, gralat pA dem
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2. varit passiva - dit vill saga mast start eller suttit bredvid utan att

pA nigot satt delta i barnens akt'iteter

Di flera vuxna samtidigt varit narvarande har olika kaMbinationer av 1 och

2 kodats. En vanlig kombination ar exempelvis vid samlingar att en vuxen

ar aktiv medan tvi - tre andra vuxna sitter passiva utan att medverka i

aktiviteten.

2 Samverkan

Under denna rubrik har olika typer av samverkande beteenden sammanftirts,

det vill saga beteenden som bidragit till en positiv stamning och under-

lattat den sociala kontakten mellan barnen eller mellan barn och vuxna.

Nedanstiende exemplifieringar helyscr vilka beteenden som raknats in.

Exempel gallanda vuxna:

1. Den vuxne hjalper barnet praktiskt

pA med stovlarna, hjalper barnet

att klippa ut en svir figur,

hjalper Barnet att dela kottet.

2. Den vuxne uppmuntrar Barnet och

sager "Det var duktigt av dig"

eller ger etdd: "Det ddr klarar

du edkert, gar 84 hdr", om du

hi?ler i smorgisen kan du lilt-

tare Breda.

3. Dcn vuxne underhandlcr med bar-

nea vad man ska ta pi sig nar

det ar hlott ute eller diekuterar

hur man ska skara mandeln till

tartan eller samrader vad man ska

ta med sig fbr matsack pi ut-

flykten.

Exempel gallande barn:

Ett aldre barn hjalper ett yngre att

kappa mossan, ta ner Urger frAn

en hylla, flera barn hjape at att

tiara kuddar, ett barn skjuter pA en

tung cykel.

Barn som sager berdmmande till annat

barn "Vd, fint du ritar" eller ger

rad "Om du klattrar ea liar ea !comer

du edkert upp".

Barnen diskuterar med varandra hur

mar ska bygga sina kojor eller

reeonerar sig fram till hur man hAr

sig At for att fA rasa farg nar an

inte har flagon fardighlandad.



4. Den vuxne leker kurragOmma med

barnen eller an bygger tillsamr

mans etc sandslocc eller man

'velar landhockey ihop.
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Barnen leker affar och ally medver-

kar utifrAn sina bestiimda roller,

man spelar landhockey i olika lag,

man samarbetar med att bygga upp en

stor koja av kuddar och madrasser.

Som framgAr av exemplen utesluter underkategorierna ej varandra utan de kan

ibland forekomma samtidigt, exempelvis barnen leker affUr och diskuterar

forst med varandra om hur det ska gA till, darefter hpaper an varandra

att bSra saker som ska anvandas och uppmuntrar varandra samCdigt med "Va,

stark du dr" och sA smAningom leker man ihop i sin affUr.

A andra sidan kan det vissa perioder bara forekomma en kategori, exempelvis

man diskuterar, vad man ska Ora men man kommer inte igAng att leka, eller

man hAller pA med varsin teckning men hjalper varandra med penslar, fUrger

och gods rAd.

3 Andra delen av denna grupp av observerade beteenden ifr sAdana som utgor

hinder Pr acc aamverkan utvecklas, (det vill sUga beteenden som ince

uttrycker samverkan).

Dessa beteenden kan man behandla som tvA olika typer, dels sAdana som aktivt

forstor samverkan, exempelvis slagsmAl, att man grUlar, att man inte vill

vara med, dels sAdana som ar pansiva och inte bidrar till samverkan Over-

huvudtaget , exempelvis stA och titta pA eller arbeta enskilt med saker.

De beteenden sou. aktivt fUrstor samverkan av typen konflikter (bAde muntliga

och kroppsliga) kan naturligtvis sett pA sikt leda till positiva samverkans-

beteenden, men momentant har vi betraktat dessa som hinder fOr samverkan.

Nedan foljer exemplifieringar som fOrtydligar dessa beteenden.

Exempel gallande vuxna:

I. En vuxen grilar IA en barngrupp

som iLte lysmar pA vad de ska

Ora, utan ealtjafsar hela [Wen.

2. En vuxen lyfter ut barn som

smitit undan for att Gala med

honom eller aldpar barn till

samlingen.

Exempel gallande barn:

TvA flickor retar en tredje for att

hon inte kan slA kullerbytta, eller

tvA pojkar som jagar etc barn och

akrdma "Akta dig ad jag inte nyper

dig."

TvA pojkar arias med brader, en

flicks tar saxen Pein en annan och

springer, rya pojkar Bitter pd licen

flicks och slAr henna.

BO
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3. En vuxen sager: "Nu hinner jag "Jag vill inte, det Cr inget roligt

inte hjapa dig, far jag aka att sy. "Du far inte vara med ma".

dricka kaffe". "Nej, du far inte

to from papper nu".

4.

5. Tv& vuxna sitter och tittar

intresserat pa i en samling,

medan er tredje pratar om "haren".

Fyra barn sitter bredvid varann och

gor var sin teckning. Tre beLit leker

var sin lek vid tAgbanan.

En pojke sitter och tittar pa Tar

nAgra barn spelar fotboll. Barnen

tittar intresserat pi nar vuxen

visar bildband.

Inte heller har utesluter underkategorierna varandra utan flera koder kan

samtidigt forekomma.

4 SjdZvatdndighet

Basta grupp av observerade beteenden galler barnens sjtivstandighet och de

vuxnas art att Leda verksamheten genom sin initiativformAga och genom att

havda sina Asikter och iddev. Ibland kan ledningen uctryckas sA ofta och

reglerande att den overgAr i ett tjatande pA barnen. Exemplifieringar pa

dessa beteenden finns nedan.

Exempel gallande vuxna:

1. Vuxna tar muntliga initiativ,

"Ni kan /comma hit as aka vi

ldaa en bok nu". "Viii au mdta,

sy, rita, vdva eller lyssna pa

band?"

2. Froken hlmtar riktig lera och

lagger pA bordet. Den vuxne

hamtar ett barn i ett annat rum

for att samlingen ska starta.

3. FrOken dr med och spelar ett spel,

ndr barnen bett om det.
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Exempel gallande barn:

"Fraken, kom och +Vitt pa ett sago-

band" ber nAgra barn. Under samling

ger barnen faralag pi olika roller

de kan vara i en teaterpjds.

Ett ern borjar duka, utan att nagon

bett om det. En flicks hdmtar en

kompis for att de ska kunna leka

mamma-barn.

nerd barn plockar ordning i kudd-

rummet
*

. En pojke klar pA sig ndr

vuxen sagt att de ska gl ut.

* Pd en vuxens uppmeming



4. De vuxna framfdr Bina claikter.

"Jag tycker inte om ndr du

kldngerpd mig". "Vi anaer att

ni eka ha galonbyxor idag ndr

det dr ad kladdigt ute.

5. NIr vuxna tjatar pi barnen. De

sager exempelvis gAng pA ging

att barnen aka vara tysta, att

de aka sitta pi sin stjart.

6. Bar vuxnt ger barnen mer ?dap

an de behdver, exempelvis hjalper

sexAringar att dra upp dragkedjan

fast de kan sjalva.

5 Andra delen av denna grupp galley

briet pa egenaktivitet.

Exempel gallande vuxna:

1. Ett par vuxna stir ute bredvid

en barngrupp som leker och

titter fdrstrdtt pi barnen.

2.

dormer
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Barnen frand8r sine isikter. "Jag

vill Ora mjeilken till affaren ".

"Vi kan ajunga en egen Mug". "Du

oestdmmer inte det ".

barnens osjalvstandighet och de vuxnas

Exempel &Allende barn:

Ett barn som sitter bredvid och

titter frdnvarande medan andra barn

sitter och vaver.

Barn, i tar eller medverkar i

saalii a genom att lydigt evara pA

de vuxnas frigor eller sjunger med

i morgonsingen utan eget engagemang

eller initiativ.

Under observationsperioderna her vi registrerat om vuxna eller barn muntligt

formedlat nkgra normer. Vi har skilt pi normer som innehiller samlevnads

regler, och normer som mer r6r uppforandet i allmanhet eller pA det en Ands

daghemmet. Ex.mpel pi samlevnadsnoxuer ar: "Vi sldr inte van ndra ", "Man fdr

inte to raker /An andra", "Vi har klisterburken tillsammans", "Hon blir

ledVen ndr du edger ad ". Exempel pi uppfdrandenormer ar: "Sitt med hela

etjdrten pa stolen", "SMaka lite pc! mate' ", "Vdnta till det blir din tur",

"G5 inte ut i lekhallen farran kiockan 13".
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7 Ingytandet Over verkeamheten

Varje tiominutersperiod har en bedomning gjorts om vem, harnm eller de

vuxna, som haft st6rst inflytande over det som intrlffat (exempelvis vad

man gjort, vilka som gjort vad, nar man gjorde det). Bed6mningen har skett

i tre olika kategorier:

1. De vuxna har haft st6rst inflytande

2. Barnen har haft st6rst inflytande

3. Barn och vuxna har delat pa inflytandet
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Silage 1 b

KODSCHEMA

A Lokaler

Grovlek

Allrum

Litet rum

Tambur

Utomhus

Snickarrum/vattenlek

"overallt"

Annat

B Tidsperiod

Numrering frAn 1-24 (se bilaga 1 c)

C Barngruppen

SG = 4-10 barn

LG = 1-3 barn

FLG = Flera smAgrupper

FLG + SG = En stor grupp samt flera smAgrupper

Alla = fiver tio barn eller en hel avdelning

(Ensam - Ensamt barn vid observation av enskilda barn)

D Vuxenantal

Exakt antal

E Barnens aktiviteter

V = Barnen vUntar pA att en vuxenordnad aktivitet ska 'Ada

Sa = Samling

Sk = Skapande verksamhet (exempelvis mAlning, lego, bygglek, sandlek)

Int = Intellektuell aktivitet (exempelvis rliknar, skriver, Over Illsning)

K Konsumerande aktivitet (exempelvis lyssna pA band, grammofon, se TV)
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Va = Vardagssysslor (exempelvis av och plkladning, lunch, mellanmAl,

tandborstning)

MA . M &llos verkuamhet (barnen gor ingenting, vandrar bars

mallost omkring)

Mo = Motorisk aktivitet (exempelvis gymnastik, cykling, klatrar)

Lek = Lek med regler (exempelvis kurragomma, Bro, bro breja, g8mma nyckel,

fotboll)

Yin = Finmotorisk aktivitet (exempelvis klippa, klistra, sy, vava, lagga

parlplattor)

Ro = Rollek (exempelvis fantasilekar med tilldelade roller)

S = Spel (exempelvis fargspel, UNO)

L = Lasning (en vuxen laser for barnen)

Del = Deitagande i daghemmets skiitsel (exempelvis blomvattning, stadning)

1. Vuxenaktivitet

AN = Aktivt narvaraade vuxna (leker och arbetar med barnen)

PN = Passivt narvarande vuxna (stAr och titter, gAr ut och in)

2. Samverkan

4J = Hjalper varandra genom konkreta handlingar (exempelvis drar upp

blixtlAs, nigger for mat, skjuter pa en cykel)

hj Hjalper varandra muntligc

"Vppmuntrar", ger stOd och rid,

"Va' duktig du dr",

"Hail i snOret ska du se att det gar".

S = Samaktivitet eller arbetar tillsammans

(bide pratar och handler)

Exempelvis leker afar, klipper pAsktuppar

Gemensamt mAl Omsesidigt beroende av varandra.

Ud = Underhandlande diskussion

Diskuterar vad som ska gores,

hur nagot ska Ores eller nAgon ber att fl vara med.

Sp = SmAprat

Vv + nagon annan kod = vuxna talar dels med varandra dels samverkar de

med barnen.

;J
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3. Icke-samverkan

MK = Muntlig konflikt

retas, skaller

HK = Handgriplig konflikt

Forstor for andra, slAss, tar saker

(Vuxna = lyfter bort barn, tar i armen, tar bort saker)

AV = Avvisande

(Muntligt eller genom konkreta handlingar)

"Vagrar Ora nAgot som flagon annan vill, blir sur,

motvillig, tjurar, Hh, det klinner jag inte for ,

har ingen lust"

Vuxna: Neej, inte nu, hinner inte fore klockan tre;

Nej, jag mAste Ora detta Brat, nej, det f&r ni inte

P = Parallell aktivitct

Barn som har samma aktivitet bredvid varandra,

men ej gemens: . aktivitet

Vuxna sysslar med samma saker utan kommunikation

(inget samarbete om dessa saker)

AS = AskAdande

StAr bredvid, men tittar intresaerat pl

(skiljer sig frAn passivt bredvidt Mande)

Exempelvis: matlagning, fotbollssp..1, snickerier

VV = Vuxna pratar enbart med varandra

VB = Vuxna ger instruktioner eller tillsligelser till ett barn

(utan dialog)

VSG = Vuxna vander sig till en star grupp barn med instruktioner eller

tillsHgelser (utan dialog)

VLG = uxna viinder sig till en liten grupp irn med instruktioner

eller tillsagelser (utan dialog)

4 Sjalvstandighet

IM = Tar initiativ muntligt

Ger fOrslag p& olika saker

IH = Tar initiativ genom konkreta handlingar

Hamtar nAgot, flagon, tar med nAgon

Gor saker utan uppmaning

;4)
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U - Utf8r handling sjIlv

Knyter skor, dukar, War stolar, plockar undan efter sig, stHdar

G8r saker pA uppmaning

A = Muntligt hHvda Asikt

Saga vad man tycker, opponera sig

Tj . De vaxna tjatar pA barnen -

sager till upprepade ginger

5 Icxe-sjBlvsandighet

Tj Barnen frAgar om lov oci. hjalp om minsta sak ( tjatar)

FAr jag?

Ska jag Ora sA?

1041p mig

Da Ett barn fAr hjBlp att utfora handling som det egentligen

skulle kunna klard sjaly

exempelvis dra upp blixtlAs, vattna blommor

Ps . Passivt bredvidvarandg

Underordnar sig vuxen eller barns forslag och idger,

g8r som dom sager utan egna tillUgg, tittar pA, lydig,

"flyter omkring"

Me = Medverkar i av vuxen "dnad aktivitet

6 Normer

SN = Samlevnadsnormer (allmlinna regler om att inte slAss,

svitra, stjala etc)

DN = Allmanna uppforandenormer (exempelvis inte Hta med oppen mun,

sitta stilla under samlingen, smaka pA all mat)

7 Inflytande Byer verksamheten

V = Vuxen har mest inflytande

B = Barn har mest inflytande

VB m Barn och vuxna har ett gemensamt inflytande

g7
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Bilaga 1 c

Period: Antal vuxna/aktivitetsgrad

Antal barn: Huvudsaklig harnaktivitet

Vuxna Barn

Samverkan

Ickesamverkan

SjBlvstlindighet

IckesjBlvstandighet

Normer

Inflytande

ovriga kommentarer
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SCHEMA FoR LOKALER

Dag: Lokal:

Period 1 8.30 - 8.40

2 8.45 8.55

3 9.00 9.10

4 9.15 - 9.25

5 9.30 - 9.40

6 9.45 - 9.55

7 10.00 - 10.10

8 10.15 - 10.25

9 10.30 - 10.40

10 10.45 - 10.55

11 11.00 - 11.10

12 11.15 - 11.25

13 11.30 - 11.40

14 11.45 - 11.55

15 12.00 - 12.10

16 12.15 - 12.25

17 12.30 - 12.40

18 12.45 - 12.55

19 13.00 - 13.10

20 13.15 - 13.25

21 13.30 - 13.40

22 13.45 - 13.55

23 14.00 - 14.10

24 14.15 - 14.25

25 14.30 - 14.40

26 14.45 - 14.55

27 15.00 15.10

89
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Bilaga 3 b

1982-10-25

Till farAldrarna pa

daghem

vi it tv1 forskare pA pedagogiska institutionen, Universitetet i
Linkoping, sam it intresserade av daghemsverksamhet. l Linkapings
!coma= holler vi far narvarande pa med ett forskningsarbete sam
finansieras av RAdda Barren och Delegationen far social forskning.

Utbyggnaden av daghem har skett rycket snabbt de sista 10 hen -
1974 fanns till exempel i Linkoping 24 stycken daghem och 1982 over
100 stycken! Under denna tid har daghemsverksamheten genoulatt en

snabb utveckling och forAndring sAvAl gen= nya byggnader som fort-
bildning av personalen och olika IlderssammansAttningar bland barnen.

Syftet med var forskning it att beskriva hur vardagen ter zig pA
12 olika daghem. Beskrivningarna kan till exempel anvindas vid
diskussioner am hur daghemsarbetet kan lAggas upp. Det daghem dIr
Ditt barn finns it ett av dessa tolv.

Under tide kommer vi dagligen att besaka syskon-
avdelningarna. Farulom att iaktta vad sam Winder kommer vi att prata
med de starre barnen (4 - 7 AO am vad de tycker am dagis samt
intervjua personalen am deras arbetssituation.

Vi anvander inga namnuppgifter sl Ditt barn it givetvis anonymt i
vArt forskningsarbete.

Har Du frAgor eller undringar Ond Dig direkc till nAgon av oss.

Anna Hedin tel arb 11 17 00/2154 hem 15 43 63

Bodil Ekholm tel arb 11 17 00/2153 he 15 35 32

Hal.mingar

. . .

Anna Hedin Bod:I Ekholm

`90
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Installning till integrering Bilaga 4.

Ta stbllning till varje pA-.4ende fOr sig och markers Din uppfattning
med att kryss pl varje rad.

Instlm-
mcr
absolut

Instlm-
mer

Tveksam Imam-
mer inte

Instam-
mer
absolut
inte

1) Vid integrering krays sA

stora forandringsr av
daghemsmilj3n ttt det
blir !Accra for barnzts
utveckling am det fAr
vary i slirskilt anpas-
sade grupper

0 El El r." rl

2) Integrering utvecklar
barns fOrstlelse fOr
mlinniskors olika villkor

0 El El 0 El

3) FUT att kunna klare av
barn med sarskilda behov
behBver man vidareutbild-
ning

El 0 El

4N pet Winder last att ett
barn med sarsailda behov
blir socialt isuletat
i kamratgruppen

0 El C]El
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