
DOCUMENT RESUME

ED 377 948 PS 022 678

AUTHOR Torstenson-Ed, Tullie
TITLE Daghemsvistelse I Retrospektivt Perspektiv: En teori-

och metodprovande studie (Daycare in Retrospect).
INSTITUTION Linkoping Univ. (Sweden). Dept. of Education and

Psychology.
REPORT NO ISBN-91-7871-247-5; ISSN-0282-4957; LiU-PEK-R-170
PUB DATE Apr 94
NOTE 199p.

PUB TYPE Reports Research/Technical (143)
LANGUAGE Swedish

EDRS PRICE MF01/PC08 Plus Postage.
DESCRIPTORS Adults; Children; Classroom Environment; Day Care

Centers; Day Care Effects; Developmental Psychology;
Early Experience; Foreign Countries; Interviews;
*Long Term Memory; *Preschool Children; Preschool
Education; Preschool Teachers; *Recall (Psychology);
*Research Methodology; Stimuli; Test Validity

IDENTIFIERS Sweden

ABSTRACT
This Swedish language report describes a preliminary

study to test a retrospective life-history-inspired approach to
studying children's experiences in a day care center, and whether
children's experiences vary in different educational contexts and in
relation to the teachers' experiences. The theoretical part of the
study dealt with theories of developmental psychology and of memory
theory as well as sociological theory. The empirical part of the
study included 12 former preschool children in three age groups, 10,
15 and 20 years of age, and 2 preschool teachers, all with experience
at the same day care center. The method tested was a retrospective
life-history-inspired interview with stimulated recall: a tour of the
day care center. The study showed that this method gives access to
varied and profound memories from the preschool period and that it
gives both an individual and a collective meaning from the children's
perspecti,,e. The preliminary results underline the importance of
peers. Both agreement and non-agreement between different informants
were important. Another preliminary result indicated that children
and preschool teachers have a shared, overall picture of the
emotional atmosphere in the educational context. This overall picture
varies in different contexts at diferent times. Self concept,
memory, and time axis are concepts common to the different theories
and may be used to analyze children's day care center experiences and
their long-term effects. Contains 130 references. (Author/HTH)

***********************************************************************
* Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made

from the original document.
***********************************************************************



cc,
S DEPARTMENT OF EDUCATION

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION

N.
CENTER (ERIC,

N.
Thrs document has been reproduced as

CO

ece.ved hem the person or organriatron

onglnal.ng 1

0 M!nor changes nave been macte to

WI!reprove en, oduCtinn qualey

Points of view or ownithis slated in this

document do not necessarily represent
OERI position or policy

DAGHEMSVISTELSE I

RETROSPEKTIVT PERSPEKTIV

En teori- och metodprovande studie

Tul lie Torstenson-Ed

F 1 REPRODUCE THIS

Ht '3 BEEN GRANTED BY

C)x".4-klzs(N Son -Ed

o ;HE LOuGAT;oNAt. PE'S,OrP.CES

ir,o--oRmATION ENT E F Ric

Linkopings Universitet
Institutionen for pedagogik och psykologi

LiU-P EK-R-170
April 1994

0 BEST COPY AVAILABLE

r's



DAGHEMSVISTELSE I
RETROSPEKTIVT PERSPEKTIV

En teori- och metodprovande studie

Tulle Torstenson-Ed

Linkopings Universitet
Institutionen for pedagogik och psykologi
LiU-PEK-R-170 (Licentiatarbete)
April 1994



LINKOPINGS UNIVERSITET
Institutionen for pedagogik och psykologi

Institutionen for barn och ungdomspedagogisk utbildning

LiU-PEK-R-170

DAGHEMSVISTELSE I RETROSPEKTIVT PERSPEKTIV
En teori- och metodprOvande studie

ISBN 91-7871-247-5
ISSN 0282-4957

Linkopings universitet
Institutionen for pedagogik och psykologi

S-581 83 Linkoping, Swedi-i
tel 013-281000

4



Innehallsforteckning Sid

1. DAGHEMSVISTELSE I RETROSPEKTIVT
PERSPEKTIV 7
1.1 Overgripande kunskapsintresse 7
1.2 Barnperspektiv och manniskosyn 8
1.3 Det pedagogiska sammanhanget 9
1.4 Life history-inspirerad metod och ansats 11

2. DENNA STUDIES SYFTEN, FRAGESTALLNINGAR
OCH UPPLAGGNING 13
2.1 Det teoriprovande syftet 14
2.2 Metod och ansats med retrospektivt perspektiv 15
2.3 Upplaggning 17

3. EN TFORIGENOMGANG 18
3.1 Intedning 18
3.2 Forskning om barnomsorg 20

3.2.1 Barnperspektiv pd barnomsorgen 21
3.2.2 Pedagogisk miljo pa daghem och

barns utveckling 29
3.3 Utvecklingspsykologisk teori/sjalvbild 38

3.3.1 Sjalvbildens utveckling 38
3.3.2 Sjalvbild i daghems- och skolmiljo 43

3.4 Minnesteori 46
3.4.1 Minnets funktion och tillforlitlighet 47
3.4.2 Barns minne 51

3.5 Giddens struktureringsteori 54
3.5.1 Akt6ren, handlandet och olika

medvetandenivaer 55
3.5.2 Vana och minne, tid och rum 57
3.5.3 Individ och strukturer, makt och social

forandring 59

4. METODLITTERATUR 63
4.1 Tillforlitlighet i retrospektiv metod 63
4.2 Barn och barndomsminnen 70
4.3 Life history for att binda ihop inikro- och

makronivaer 74

5. GENOMFORANDE AV EMPIRISK STUDIE 78
5.1 Daghemmet 78



I

5.2 Stikning och urval av deltagare 79
5.3 Deltagare i studien, bakgrundsfakta 81
5.4 Genomforande av rundvandring och intervjuer 84
5.5 Utformning av rtmdvandring och intervjuer 86
5.6 Bearbetning och analys av data 88

6. RESULTATDEL 1; RETROSPEKTIV METOD 92
6.1 Informanter i olika aldrar 92

6.1.1 Svarens langd och innehall 92
6.1.2 Metaminne, datid och nutid 93

6.2 Olika typer av minnesmaterial 97
6.2.1 Att minnas rurrunet 97
6.2.2 Att minnas manniskor, relationer och

forhallningssatt 100
6.2.3 Ovanliga och upprepade handelser 103

6.3 Samband mellan olika nivaer pa mikro och
makroplan 104
6.3.1 Dynamiska faktorer barn - vuxna 105
6.3.2 Strukturella faktorer barn-vuxna 107

6.4 Helhetsbild av daghemsvistelsen 109

7. DAGHEMSVISTELSE I RETROSPEKTIVT
PERSPEKTIV; PRELIMINARA RESULTAT 111
7.1 En kamratdefinierad barnkultur 111

7.1.1 Vad menas med bamkultur? 112
7.1.2 Kamratrelationer 113
7.1.3 Vad menas med kamratdefinierad? 114
7.1.4 Vuxenstyrda aktiviteter 117

7.2 Barns upplevelse av relationen med de vuxna 119
7.2.1 "Froknar" jamfort med andra vuxna 119
7.2.2 Forhallningssatt och funktioner 121
7.2.3 Kontakten med de vuxna 124
7.2.4 Maktforhanandet barn-vuxna 127

7.3 Barns och forskollarares beskrivning av olika
pedagogiska kontexter 128
7.3.1 Den "stokiga" miljon 129
7.3.2 Den "jatteroliga" miljon 132
7.3.3 Den "distanserade miljon 133
7.3.4 FOrskollararna - egen utveckling och

forandring i arbetet 135

6



7.4 Sjalvbild och langsiktiga effekter av daghems-
vistelse 140
7.4.1 Vuxeninriktade och barninriktade barn 140
7.4.2 Sjalvbild dá och nu 142
7.4.3 Langsiktiga effekter av daghemsvisteLse 144

8. ANALYS OCH DISKUSSION 147
8.1 Att informera om sin barridom och forfluten tid 147
8.2 Hur upplever barn sin daghemsvistelse? 151
8.3 Barns upplevelse i utvecklingspsykologiskt

perspektiv 153
8.4 Dynamiska och strukturella faktorer i olika

pedagogiska miljoer 156
8.5 Slutsatser om teori, ansats och metod, en helhet 161

9. DAGHEMSVISTELSE I RETROSPEKTIVT
PERSPEKTIV; PLAN FOR HUVUDSTUDIE 167
9.1 Design 167
9.2 Metod 168
9.3 Tidsplan 168

REFERENSER 169

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Formular for bakgrundsdata
Informanternas gemensamma vistelsetider
Brev till barn och foraldrar
Intervjufragor till barn/ungdomar
Intervjufragor till forskollarare



-7-

1. Daghemsvistelse i retrospektivt
perspektiv

1.1 Overgripande kunskapsintresse

Barn deltar under sin uppvaxt i olika pedagogiska miljoer som
skapats av de vuxna och som forvantas paverka dem pa olika satt.
Daghem ar exempel pa en sadan pedagogisk miljo. Mitt over-
gripande kunskapsintresse ar att studera hur barnen sjalva har
uppievt sin daghemsvistelse och hur de i efterhand ser pa sig sjalva
och sin egen utveckling i relation till derma pedagogiska miljo. Jag
vill ocksa se om det firms Overensstammelse mellan barns och
forskollarares upplevelse av en gemensam pedagogisk miljo och
om det finns skillrtader i upplevelsen av olika daghemsmiljoer frail
olika tidsperioder.

Utbyggnaden av barnomsorgen under de sista tjugofem ken
har inneburit att en vistelse pa daghem blivit en barndoms-
erfarenhet som delas av manga barn i Sverige, vi har fatt en "ny
barndom". Jag anser det viktigt att fa kunskap om hur detta
upplevts av barnen sjalva. Som pedagog pa en forskollarar-
utbildning och som doktorand i pedagogik ar jag ocksa intresserad
av barnomsorgens pedagogiska miljoer och om de lamnat nagra
spar hos barn och vuxna. Jag ser barndomen och det man minas
som nagot betydelsefullt for individen och som en levande kraft i
nuet, ett satt att se pa barndomen inspirerat av psykodynamisk
utvecklingspsykologi. Upplevelsen som firms kvar kart ses som en
del av sjalvbilden och som en effekt av daghemsvistelsen. Det
underliggande antagandet ar att bade minnet och barndomen ar en
aktivt verkande kraft i nuet och en verklighet i sig. Jag anser det
ocksa rimligt att anta att individuella och gemensamma upp-
levelser som firms kvar sager nagot viktigt om den miljo dar erfa-
renheter is gjordes. Kunskap om hur barn upplevt sin dag-
hemsvir .else i olika pedagogiska kontexter kan cla ge underlag for
forstaelse av barns utveckling och varderingar senare i livet, och
kan ocksa vara en grund for diskussion om pedagogik och utform-
ning av pedagogisk miljo.

Forskningen om barnomsorg och dess effekter har varit
omfattande. Clarke-Stewart (1987) beskriver daghemsforskning i
USA i tre vagor. I den fOrsta, under tidigt sjuttiotal, stallde sig fors-
karna fragan om barnomsorg ar bra eller daligt for barnen, en
fraga som det visade sig svart att svara ett entydigt ja eller nej pa.
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Den andra vagens forskning stallde fragan om vilka effekterna av
olika slags barnomsorg ar. Nu verkar vi, menar hon, vara i den
tredje vagen da forskarna staller mer komplicerade fragor om
barnomsorgens inre kvalitet och hur kombinationseffekter av hem-
och daghemsuppfostran paverkar barren.

Mitt forskningsintresse imiebar att jag staller ungefar samma
fiagor som man stallt sig i den tredje vagen, men jag vill ha svaren
fran ett inifranperspektiv. Jag vill alltsa lata deltagarna i en peda-
gogisk miljo ge sin egen upplevelse av den genom att sjalva
beskriva, vardera och reflektera over den pedagogiska iniljon och
bedoma effekterna av den. Det som, enligt Karrby (1986) skiljer en
pedagogisk miljo fran en omsorgs- eller uppfostransmiljo ar att
den ar formad av de vuxna enligt vissa ideer och principer som
skall framja barns inlarning och utveckling. Detta sker i form av
ramar for verksamheten och program for det pedagogiska inne-
hallet. Utformningen kan i olika grad ske oreflekterat eller med-
vetet genom sattet att strukturera verksamheten. Mitt intresse
galler upplevd pedagogisk miljo. Andersson (1990) betonar, utifran
ett utvecklingsekologiskt perspektiv, vikten av att inte endast stu-
dera den objektiva utan aven den subjektiva miljon, eftersom det ar.
Just upplevelsen av miljon mer an miljon i sig som far oss att
reagera och handla.

1.2 Bamperspektiv och manniskosyn

Att fa fOrskolebarns perspektiv inifran pa det de ar med o a och pa
sig sjalva at inte ails omojligt, men inte alldeles latt. Det har
omvittnats fran skilda hall, bla etnografi (King, 1984) och peda-
gogik (Hartman, 1988). Barnets sprak kan satta granser, tankandet
styrs av det forhandenvarande och en aysaknad av vidare
referensramar gar att barnet kan ha svart att reflektera Over och
distansera sig till det upplevda. Men formagan att uttrycka upp-
levelser far inte som Hartman (1989) understryker blandas ihop
med formagan att uppleva , karma och reflektera. Om man later
barn "i efter-hand" beskriva och vardera sig sjalva och den
pedagogiska miljo de upplevt, och alltsa anlagger ett retrospektivt
perspektiv, kan man ge utrymme for denna stone distans, for
reflektionsformaga och vidare referensramar och ett sprak som gar
det mojligt att uttrycka upplevelser. For att bedoma effekter pa
langre sikt ar ett retrospektivt perspektiv den enda mojligheten.

Att lata barnen komma till tals i fragor som beror dem sjalva
ser jag som ett viktigt, men ofta forbisett perspektiv Morn barnom-
sorgsforskning. Det ar ocksa ett brukarperspektiv.James och Prout

9
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(1990) talar om ett nytt paradigm i studiet av barndom. Det
kannetecknas bl.a av att barns sociala relationer och kulturer ar
varda ett studium i sin egen ratt, oberoende av de vuxnas per-
spektiv. Det innebar ocksa, sager de, att barn maste ses som aktiva
i konstruktionen av sina egna liv, inte bara som passiva subjekt for
sociala strukturer och processer. Det ligger i linje med detta tanke-
satt att lath informanter rekonstruera sin egen barndom och pa sa
satt ge ett barnperspektiv. Betydelsen av att ha ett barnperspektiv
betonas av flera forskare t ex Tiller (1991), Qvarsell (1988) och
Hartman (1986).

Att lata manniskor sjalva beskriva och analysera sin tillvaro
ar uttryck for en bestamd miinniskosyn som bOr tydliggoras som en
del av den forforstaelse som styr en forskningsansats. Jag ser alltsa
manniskor som aktorer med egna intentioner och med mojlighet till
egna val. Jag menar ocksa att manniskan styrs av sin livshistoria
och av strukturer i samhallet, men inte pa ett determinerat satt.

1.3 Det pedagogiska sammanhanget

For att forsta barnens upplevelser box de sattas in i ett samman-
hang. James och Prout (1990) ser barndom som en social konstruk-
tion i ett kulturellt sammanhang och anser det darfor viktigt att
satta in bamdomsbeskrivning en kontext. Det gar jag genom att
stalla barns och forskollarares upplevelse av olika pedagogiska
kontexter mot varandra. Forskollarama ses har som en del av den
pedagogiska kontexten. Askling (1990) menar att pedagoger, uti-
fran en ramfaktorteoretisk ansats, utgOr betydelsefulla ramfak-
torer for den verksamhet de ingar i.

Barnomsorgen som verksamhet har genomgatt fOranclringar
under den senaste tjugofemarsperioden, da mal och inriktning,
arbetsformer och innehall, rekrytering till forskollararyrket m m.
utsatts for paverkan. Det har skett genom Atgarder uppifran i form
av betankanden propositioner, socialstyrelsens riktlinjer, kom-
munforbundets fortbildningsmaterial m m. Betydelsefulla exempel
pa detta ar Barnstugeutredningens betankanden (SOU 1972: 26 och
27) liksom socialstyrelsens pedagogiska program for forskolan
(1987). Barnstugeutredningen inforde s.k syskongrupper, med barn
i olika aldrar liksom den s.k. dialogpedagogiken, som innebar att en
dialog, ett utbyte av erfarenheter i ornsesidig respekt och oppenhet,
skulle ske mellan barn och vuxna och avert mellan de vuxna, som
skulle organisera sig i arbetslag. (SOU 1975:67) I socialstyrelser.s
pedagogiska program fran 1987 betonades bla arbete med barn i
grupp och med innehall i temaform. Olika "budskap"uppifran, bade
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ideologiskt fargade och ekonomiskt betingade har pa detta satt
forts ut till personalen. Detta Sr en del av det som paverkar en
pedagogisk miljo och manga studier har gjorts av detta utifran ett
organisations- eller samhallsperspektiv, med analys pa det som
ofta kallas ett makroplan.

Mitt intresse ar att se hur en pedagogisk miljo speglas i
deltagarnas upplevelse, nagot som inte ar lika vanligt. Det innebar
att rora sig pa ett mikroplan. Men aven samhalleliga strukturer
kan speglas i dessa upplevelser, eftersom forskollararna kan ses
som dem som "oversatter" och fOr in dessa i den pedagogiska

Inom miljon finns bade barn och vuxna, som ar aktorer ph
olika nivaer med olika intentioner och villkor. Dar blir bade
strukturella och dynamiska faktorer viktiga. Broberg (1992) Or en
indelning i dynamiska och strukturella faktorer da det galler
kvalitet i barnomsorgens pedagogiska miljoer. Strukturella fakto-
rer ar da sadana som gruppstorlek, personaltathet, utbildning,
yttre miljo m m. De dynamiska ar det som faktiskt forsiggar i
samsi mellan barn och vuxna. Barren kan i huvudsak ge upple-
velser av dynamiska pedagogerna om hur dynamiska
och bade inre och yttre strukturella faktorer upplevts. Att stalla de
olika upplevelserna mot varandra innebar att kunna se vilka
saraband som finns mellan dynamiska och och strukturella faktorer
i ett inifranperspektiv.

Bade daghemsbam och forskollarare far ge kna upplevelser i
ett retrospektivt perspektiv. Det innebar mojlighet att ha en
tidsaxel i studien och att fiirutom att spegla strukturer, ta in erfa-
renheter i de olika informanternas liv som ligger utanfor den
pedagogiska milion, liksom bade fore och efter i tiden. Askling
(1983) betonar betydelsen av att studera en verksamhet pa olika
nivaer och Over tid och att ta in bade personlig.....ch strukturella
faktorer. Den design som jag anvander skulle da kunna beskrivas
pa foljande satt enligt figur 1 (se nasta sida). Det skuggade faltet
betecknar en pedagogisk miljo studerad vid tva tidpunkter. Den
forsta tidpunkten representerar erfarenheter som ligger fore den
aktuella daghemsvistetsen i tiden, medan den sista tidpunkten
representerar nutid eller intervjutillfallet. Att gora retrospektiva
intervjuer innebar en slags dubbelexponering. Personen betattar
samtidigt nagot om sig sjalv bade i datid och i nutid. Det star pa sa
vis for en helhetssyn.

11
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Figur 1. Schematisk bild over design

1.4 Life history-inspirerad metod och ansats

I denna upplaggning har jag inspirerats av den metod eller upp-
sattning av metoder som vanligen kallas life history. Den innebar
just att lata manniskor beratta om sitt liv och den inrymmer en
mojlighet att se helheter och samband mellan individ, omgivning
och samhallsstruktur (Bertaux, 1981). Det fines en lang rad nara-
liggande begrepp som life story, oral history, case history, bio-
graphical method osv (Se Bertaux, 1981 och Denzin 1989).
Salminen-Karlsson (1994) betecknar life history som ett antal data-
insamlings- och analysmetoder vars syfte ar att utifran enskilda
manniskors livshistorier utvinna kunskap bade om deras sociala
omgivning och deras individuella satt att finna sig tillratta i denna.
Life history behover inte forstas som en berattelse om ett helt liv
utan kan aven omfatta sekvenser av liv eller teman i livet (Bertaux,
1981, Salroinen-Karlsson, 1994). Bron-Wojciechowska (1992) sager
att life his iiry inte bara ar metoder utan samhallsvetenskapliga
och humanistiska ansatser som har ett syfte med en i grunden
filosofisk syn som kan kallas helhetsinriktad. Helheten kan, menar
forfattaren, uppfattas som grunden i ansatsen. Man narmar sig
forskningsproblemet fran en helhetssyn och det viktigaste ar inte
att forklara utan att fOrsta verkligheten. Det ar alltsa en
hermeneutisk ansats. Andra kanrtetecken pa ansatsen ar att den ar
flexibel och fantasifull och ger stor frihet at den enskilda forskaren
dA det galler vat av undersokningsgrupp, metod och analysteknik.
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Metodema i samband med life history kan variera fran dokument-
granskning till sjalvbiografier och djupintervjuer. Den metodolo-
giska vagen ar upptackande inte bevisande (Bron-Wojciechowska
1992). Eftersom bamomsorgen ar en ganska "papperslos" verk-
samhet och varken barn eller vuxna skriver sa mycket sjalvbio-
grafier blir det naturligt att vaija den retrospektiva intervjun som
metod. Det livstema jag ar intresserad av ar daghemsvistelsen for
barnen och yrkesverlcsamheten for ferskollararna. Det som skiljer i
min ansats ar att det inte ar de olika livshistorierna i sig som star i
centrum utan den sanunanhallande lanken mellan dem, den
gemensamma vistelsen i en pedagogisk miljo.

Jag valjer darfor att :alla min metod for retrospektiv metod
och min metod och ansats or life history inspirerade. Jag tanker da
pa helheten i ansatsen. Dena helhet ger det majligt att studera
vad daghemsvistelsen och yrkesverksamhet som ett kapitel respek-
tive ett tema i livet betytt for de olika informantema, hur de olika
individernas livshistoria under en viss tidsperiod binds samman av
gemensamma erfarenheter i en pedagogisk miljo och hur samtidigt
ett vaxelspel med personliga och strukturella faktorer utanfor
miljon sker. Detta angreppssatt ger det ocksa mojligt att studera en
pedagogisk miljon i flera dimensioner, vilket skulle kunna kallas
den pedagogiska miljons life history.

Utifran ovanstaende overvaganden och antaganden blir de fragor
som jag staller mig i mitt overgripande kunskapsintresse feljande:

1. Hur upplever barn sin daghemsvistelse?

2. Vilka langsiktiga effekter av daghemsvistelsen kan urskiljas?

3. Finns det samstammighet/skillnader mellan barns och mellan
barns och forskollarares upplevelse av en gemensam
pedagogisk map?

4. Finns det samstarnmighetiskillnader i upplevelsen av
pedagogiska miljoer pa olika daghem och fan olika
tidsperioder?

13
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2. Denna studies syften,fragestaliningar
och upplaggning

En life-historyinspirerad ansats med retrospektiv metod bar inte
varit vanlig Moth pedagogisk forskning men foresprakas pa en del
hall (se t ex Goodson, 1988). Jag har darfOr genomfort en forstudie
med dubbelt syfte, bade ett teori- och ett metodprovande. For-
studien, som redovisas har, omfattar darfor bade en teoretisk och
en empirisk del. Ett viktigt syfte. ar aft prova den retrospektiva
metoden tilisammans med ansatsen. Eftersom det, da det galler
bamomsorg, handlar om en tidig period i livet vacker anvandandet
av den retrospektiva metoden fragor som bentir bade metodens
framkomlighet och tillforlitlighet. Gar det overhuvudtaget att min-
nas nagonting, vad ar det i sa fall man minas och ar detta i s i fall
tillforlitligt? Liknande fragor kan stallas da det galler pedagoger
som informanter om tidigare skeden i sitt yrkesverksamma liv och
vilken analys de da gar.

Det ar ocksa viktigt att firma teori som stammer med denna
helhetsansats bade da det galler barns utveckling och samband
mellan denna och olika beskrivningar och analyser av pedagogisk
miljo. Flera forskare som tex Glaser och Strauss (1967), Briggs
(1986) och Bertaux(1981) menar att det inte gar att sldija validitet,
metod och teori at. Det ar viktigt att de bildar en enhet med en inre
konsistens. Forstudien har darfor ocksa haft ett teoriprovande
syfte.

Slutligen ar forstudien explorativ i det ayseendet att 'den viii
ge preliminara svar pa fragorna i mitt overgripande kunskaps-
intresse om barndom i daghemsmiljo. Dessa preliminara svar,
liksom analysers av dem utifran teori utgtir samtidigt en del av
svaren pa de teori- och metodprtivande syftena. Problemstall-
ningama i det overgripande kunskapsintresset mAste dock utfors-
kas vidare i en storre studie med ett urval av informanter som ger
tillracklig variation av kvaliteterna i upplevelserna. Fragestall-
ningarna i denna forstudien kan, med dessa utgangspunkter, for-
muleras pa foljande satt:

1. Vilken teori kan anvandas for att analysera barns och
pedagogers erfarenheter fran pedagogisk miljo och
utveckling och sambanden mellan dem?

1 4
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2. Hur fungerar en muntlig retrospektiv metod da en
pedagogisk miljo skall beskriv as?
-Hur fungerar informanter i olika Aldrar med olika
aystand till det erfarna?

-Kan metoden anvandas for att beskriva samband
mellan olika nivaer ph mikro- och makroplan?

3. Vilka preliminara svar ger studien pa de overgripande
fragestallningarna om barndom i daghemsmiljo?

-Hur upplever barn sin daghemsvistelse?
-Vilka langsiktiga effekter av daghemsvistelsen kan urskiljas?
-Finns det samstammighet/skillnader mellan barns och

mellan barns och forskollarares upplevelser av en gemensam
pedagogisk miljo?

-Finns det samstammighet/skillnader i upplevelsen av olika
pedagogiska miljOer?

Begreppet pedagog anvands som en generell beteckning pa larare
och inbegriper forskollarare. I den fortsatta texten vill jag nagot
utveckla och precisera de olika syftena samt fragestallningar och
antaganden i samband med dem. Ytterligare preciseringar gars i
saraband med teorikapitlen.

2. 1 Det teoriprOvande syftet

Syftet ar kan man saga bade teorisokande och teoriprovande. Jag
soker och sammanstaller i forsta hand teori for det overgripande
kunskapsintresset om barndom i daghemsmiljo och provar att
analysera de preliminara resultaten utifran dem. Gnmdfragan om
hur barn upplever sin daghemsmiljo ar inte teorigenererad utan
gOrs relativt fiirutsattningslost och analyseras utifran vad mate-
rialet ger. Det firms heller irate mycket tidigare forskning med
bamperspektiv pa barnomsorgen.

DA upplevelsen satts in i ett sammanhang och fragorna om
daghemsvistelsens paverkan pa barns utvecklings stalls, liksom
fragorna om samband mellan olika strukturella faktorer och
pedagogisk miljo firms mer av tidigare forskning och av veder-
tagna teorier om barns utveckling och aven om sambandet med
miljon. Denna forskning har mestadels gjorts med ett utifran-
perspektiv och det ar annu ovanligt att som i min studie lata man-
niskor uttala sig om sin egen utveckling eller sjalva analysera de
strukturella faktorernas inverkan.

35
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I denna studie sarnmanfors teori och tidigare forskning gjord
"utifran" och "inifran". Helhetsperspektivet har varit ledande i
mitt sokande efter teori dar teori, metod och lifehistoryinspirerad
ansats skall utgOra en enhet. Teoriaysnittet innehaller aven teori
som ar aysedd for det metodprovande syftet. Har sammanfors
teori och litteratur fran skilda halt. PA grund av helheten i ansatsen
finns inga skarpa gransdragningar mellan teori aysedd for de olika
syftena utan ett vaxelbruk mellan olika teorier och syften ar bade
mojligt och viktigt.

2.2 Metod ()oh ansats med retrospektivt perspektiv

Den forsta delfragan i det metodprovande syftet handlar om
informanter i olika Aldrar. Har Ar flera forhallanden i samband
med Alder intressanta. Det forsta är att de erfarenheter som efter-
fragas gjorts i tidig Alder och det aandlar dA om barns fiirmaga att
registrera omvarlden och om det films en kollektiv erfarenhet.
Tillfallet da erfarenheterna Ors kallas thorn minnesforskningen for
inkodningstillfallet. Den andra fragan handlar om informantens
Alder vid erinringstillfallet och om Alder och utveckling liksom
aystAndet till de gjorda erfarenheterna paverkar. Detta blir mojligt
att prova i min studie eftersom studien anvander informanter som
är ca 10, ca 15 och ca 20 Ar och med ca 5, 10 eller 15 Ars aystand till
det upplevda. Retrospektiv intervju i kombination med ett life
historyperspektiv da man skall blicka tillbaka pa sitt liv har jag
tidigare inte sett anvandas da det galler sa unga informanter som
min studie.

Tillfallet da erfarenheterna gors och eenringstillfallet laggs
Over varandra i en slags dubbelexponering av datid och nutid. En
annan fraga att da to upp ar informantemas egen medvetenhet om
att och hur de minns, och om skillnaden mellan datid och nutid,
och hur den kan ha paverkats pa vagen t ex genom tidigare samtal
eller Aterberattande av det som upplevts. En annan fraga är om
olika typer av "rninnesmaterial" paverkar hur man minas.

Utformningen av metoden paverkar ocksa hur man minns. I
min studie provas en variant av retrospektiv metod med pamin-
nelsemoment, cues, i form av en rundvandring med informanten ph
det tidigare daghemmet, samt en efterfOljande intervju da aven
foton anvands. En sadan upplaggning har jag inte sett anvAnd
nagonstans. En life history ansats slutligen betonar helheten och att
informanten skall ge sin egen innebord av vad de upplevt. Detta
kan paverkas av samspelet med forskaren och av metodens och
intervjufrAgornas utformning. I min studie anvands en ostruk-
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turerad form under rundvandringen och en mer strukturerad med
frageomraden under intervjun. En precisering av den farsta del-
fragan pa det metodpriivande syftet om hur informanterna fun-
gerar blir da:

1. Vad kan informanter erinra sig fran forskoleAldern?

2. Hur inverkar informantens alder, aystandet till det erfarna
och erfarenheternas art pa hur man minns?

3. Finns medvetna eller outtalade slcillnader mellan datid och
nutid i informantens beskrivningar?

4. Hur paverkar metodens utformning med paminnelsemoment
och mer eller mindre strukturerad intervju?

Studien har en sammansatt design. Man kan saga att barn och
pedagoger befinner sig i miljon pa olika nivaer eller olika sidor,
barnen som brukare av miljon och de vuxna som utformare av den.
Pedagoger ses har som en del av den pedagogiska miljon. Med
detta synsatt blir pedagogernas forhallningssatt och satt att han-
tera strukturer viktigt. Barns och pedagogers upplevelser av miljon
behaver inte sjalvklart stamina overens, bade overensstanunelse
och icke-overensstanunelse mellan barns och pedagogers upple-
velse , mellan dynamiska och strukturella faktorer liksom mellan
individuella och kollektiva upplevelser blir intressanta. Med ut-
gangspunkt fran barnen forsaker jag folja sadana overensstam-
melser pa olika nivaer uppat. Det metodprovande syftets andra del
om mikro- och makronivaer handlar om dessa olika samband och
kan preciseras pa faljande satt:

1. Finns individuella respektive kollektiva upplevelser?

2. Finns det overensstammelser mellan barns och pedagogers
upplevelser cla det galler dynamiska rispektive strukturella
faktorer?

3. Hut forhaller sig upplevda dynamiska och strukturella
faktorer pa olika nivaer till varandra?

17
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2.3 Upplaggning

Fragestallningarna i mitt overgripande kunskapsintresse och
antaganden kring dem har behandlats i det forsta aysnittet. Efter-
som denna forstudie omfattar tolv barn och tvd fOrskollarare
uppdelade pa tre olika pedagogiska miljoer ger detta ett underlag
som behover utvidgas for att fA tillrackliga kvalitativa variationer,
sarskilt dA det galler att se pa skillnacler i upplevelser av olika
pedagogiska miljoer. Svaren som redovisas kan darfor betecknas
som preliminara dA det galler de overgripande fragorna.

De preliminara resultaten utgor samtidigt en del av svaren
pA de teori- och metodprovande syftena. Kapitk.n 3, 7 och 8 svarar i
huvudsak pa det teoriprovande syftet, kapitlea 4, 5 och 6 ar de
centrala som svar pa det metodprovande syftet. Resultatdelen som
helhet svarar pa fragan vad barn kan minnas fran fOrskolcaldern
och ger en bild av individuella och kollektiva upplevelser hos
barnen. Avsnittet som handlar om hur olika pedagogiska miljoer
upplevts svarar pa fragor om overensstammelser och skiljaktig-
heter mellan informanter i olika Mdrar, mellan barn och pedagoger
och mellan dynamiska och strukturella faktorer. Avsnittet om
sjalvbild och effekter ger en deI av svaren om vaxelspelet mellan
dAtid och nutid och minnet som en lerAnde kraft i nuet. En narmare
precisering av vad olika kapitel och aysnitt svarar mot redovisas i
sitt sammanhang.

PA grand av forstudiens teori- och metodprovande syften kan
man saga att bAde teori- och metoddelar utgor en del av resultatet.
Syftena kommer darfor fore teoridelen. Forstudien redovisas i
ovrigt i vanlig rapportform forutom det f6rsta och det sista kapit-
len som utgor en "ramberattelse" till studien. Det f8rsta berattar
om vilket intresse och vilka fragor som gett upphov till den har
forstudien och det sista vilka slutsatser som dragits av den i form
av en plan for en kommande huvudstudie.

4
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3. En teorigenomgang

3.1 lniedning

Sokandet efter teori och litteratur for mitt overgripande kunskaps-
intresse har skett parallellt med den empiriska delen av min
farstudie i en slags vaxelverkan. Datainsamlingen i min forstudie
genomfordes inte utifran en speciell teori utan relativt farutsatt-
ningslost utifran min egen forforstaelse. Den enda forskning med
ett barnperspektiv pa barnomsorgen som jag da funnit var Dencik,
Backstrom och Larsson (1988). I analysfasen har en omsesidig
paverkan skett mellan analysen av empiriska data och urval av
teorier som kanns relevanta. Jag skall har inledningsvis redovisa
mitt urval av teori och tidigare forskning och resonera kring detta.

Ett sjalvklart orru-ade att to upp ar tidigare forskning om
barnomsorg. Eftersom den ar omfattande forsaker jag Ora ett
urval utifran min? intresseot traden. Forskning gjord med nagot
slag av barnperspektiv blir da viktig, liksom forskning dar barns
uppfattning satts i relation till vuxnas farhallningssatt och peda-
gogik. Jag gar ocksa in pa sti.tdier som beror daghems kvalitet och
hur olika faktorer paverkar den pedagogiska miljon och barns
utveclding.

Vad barn uppfattat oat :'inns fran sin daghemsvistelse kan
betraktas ur ett utvecklingsperspektiv. Utvecklingspsykologisk teori
blir darfor aktuell. Minnet och hur det fungerar blir intressant ur
flera synvinklar, bla den metodiska. Minnesteori och aven metod-
litteratur behover komma in. Utvecklingspsykologi och minnesteori
ar tva stora forskningsomraden from psykologin som inte haft
mycket gemensamt varken i metod eller innehall annat an ph
omratiet minuets utveckling hos barn. Sjalvklart ar inte min aysikt
att gora en fullstandig genomgang av tva sa stora forsknings-
omraden. Jag ar intresserad av det scut ar relevant for min studie.

Da jag tagit del av modern forskning inom de 'Ada omradem
har jag med stor fascination funnit att de har tydliga berorings-
punkter. Den gren av minnesforskningen som ar intressant for mig
ar den som handlar om autobiografiska minnen och som tar upp
minnen relaterade till det som brukar benamnas sjalvet. Omradet
ar nytt och i utveckling och forskarna forutser en integration
mellan olika omraden. Conway sager i sin introduktionsbok om
autobiografiskt minne (1990, sid 104) att "-the intersection of self,
'motion and memory in cognition undoubtedly represents one of

1.9
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the key areas in which psychology must advance if the discipline as
a whole is to progress".

Da jag last om autobiografiskt minne har jag funnit att
sjalvet och sjalvbilden ar centrala begrepp. Dessa begrepp, the self,
self-system, self tneory har ocksa fatt en storre betydelse Mom
utvecklingspsykologin de sista do wren. Harter, en utvecklings-
psykologisk forskare (1983) valkomnar sjalvets aterkomst som en
legitim konstruktion. Vi kan inte langre noja oss med, sager hon, att
flagon studerar kognition, flagon kartslor osv. Fragor rorande
sjalvet kraver att man bryggar over de.har omradena och ser hur
de interagerar. Forskare room bada omradena betonar alltsa att en
integration krays. Eftersom min forskning beror bade minne och
utveckling och eftersom sjalvbild verkar vara ett gemensamt, inte-
grerande begrepp for dessa bada ornraden har det lett mig till att se
pa detta begrepp aven Mom utvecklingspsykologin.

Gar man sa till utvecklingspsykologisk teori visar det sig att
nyare forskning i sin tur intresserar sig for minnet och minnets
betydelse for sjalvets utveckling. Psykodynamisk teori har ju fran
borjan byggt pa minnesdata och Freuds teori om barndomsafasi
har som vi ska se utmanat minnesforskarna. Det senaste upp -
marksammade bidraget till psykodynamisk utvecklingsteori har
skapats av den amerikanske psykoanalytikem och barnforskaren
Daniel Stern. Han har byggt upp en teori om sjalvets utveckling
som ar en integration av modern experimentell spadbarnsforsk-
ning och ett psykodynamiskt synsatt. Har visar det sig att han ocksa
utvecklar en teori om minnets betydelse for den normala utveck-
lingen under livet (Stern, 1991).

Fran olika hall narmar sig alltsa minnesforskning och utveck-
lingspsykologi samma tema, sjalvbildens betydelse for minuet lik-
som minnets betydelse fOr sjalvbiiden. Omraden som fokuserar
detta ar autobiografisk minnesforskning, kognitiv sjalvbildsteori
och Sterns teori om sjalvets utveckling. Detta tema, hur minuet och
den bild man har och vii ge av sig sjalv omsesidigt paverkar var-
andra ar ocksa centralt i den metodlitteratur som tar upp reliabili-
tets- och validitetsproblem Mom forskningsmetoderna life history
och oral history och som ibland hanvisar till rninnesforsiz:ning, trots
att de ar framsprungna ur andra traditioner. Jag gbr darfor det
djarva greppet att sanunanfora minnesteori och metoddiskussion
pa sa satt att jag i tillampliga fall later dem besvara samma fragor.
Metodlitteraturen tar jag upp i ett sarskilt kapitel. I detta tar jag
ocksa upp vad metodlitteraturen sager om life history-metodens
potential att koppla samman skeenden pa mikro- och makroplan.
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Au fora sarrunan teori och tankar fran olika omraden blir en slags
teoritriangulering.

Vistelse pa daghem ar ett sammansatt fenomen som omfattar
alla aspekter av utveckling. Sjalvbild ar ett begrepp eller en kon-
struktion som ar en sarnmanfattning av olika utvecklingsomraden
och erfarenheter for barnet. Om det ar sa som minnesforskaren
Marigold Linton (1986, s.66) sager "In a sense we are the memories
we access", sa ar det relevant att tanka sig att en daghemsvistelse
bidragit till uppbyggnaden av sjalvbilden och att "effekterna ",
resultatet av en daghemsvistelse finns inbyggda som en del av den.
Sjalvbilden som den ser ut idag paverkar sedan hur man mines och
beskriver det forfluma. Sjalvbild och minne skulle da vara frukt-
bara begrepp bade da det galler min resultatdel om barns upple-
velse av sin daghemsvistelse och da det galler metoddelen.

DA ;gig slutligen staller upplevelser av kontexter mot var-
andra och kopplar ihop skeenden pa olika nivaer pa mikro- och
makroplan har jag valt att artvanda mig av Anthony Giddens
struktureringsteori som vill beskriva och forklara skeenden Over tid
utifran bade samhalleliga strukturer och egna intentioner hos
manskliga aktorer. Intressant nog finner man har samma skar-
ningspunkter, han anvander sig av psykodynamisk teori liksom av
teorier om minnets funktioner.

3.2 Forskning om bamomsorg

Forskningen om bamomsorg ar omfattande. Studierna kan skilja
sig At med ayseende pa Hera faktorer. De kan ha olika perspektiv,
t ex bamperspektiv eller vuxenperspektiv, de kan ha olika teori-
ramar, for att formulera problembilder, eller for att forklara de
foreteelser som studeras, t ex ekologiska eller strukturella synsatt.
Metoderna och sattet att analysera kan vara kvalitativa eller
kvantitativa. I effektstudier kommer matbara effekter pa barns
utveckling, som prestationer av olika slag, i fokus.

Da jag skall Ora ett urval ur derma mangfald har jag i forsta
hand valt studier som har ett barnperspektiv av nagot slag pa
bamomsorgsverksamhet. Darefter gar jag en oversikt Over vad
forskningen sager om den pedagogiska rniljon pA daghemoch olika
kvalitativa variationer i den, samt hur daghemsvistelse paverkar
barns utveckling.

2i
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3.2.1 Bamperspektiv pd bamomsorgen

Begreppet barnperspektiv i forskning kan ges olika inneborder. Det
"akta" barnperspektivet ar ju att barnen sjalva talar om hur de
uppfattar och upplever sin omvarld. Det innebar da barns per-
spektiv inifran. Detta perspektiv kan, som i min studie, goras retro-
spektivt. Det kan da kallas ett barnperspektiv inifriln. Slutligen kan
vuxna ge ett barnperspektiv utifrdn som konstrueras med hjalp av
tex observationer. I det som foljer skall jag ge exempel pa studier
med dessa olika barnperspektiv pa barnomsorg och se vad de
innehallsmassigt kommer fram till. Jag borjar med att lyfta fram
det fatal studier med retrospektivt barnperspektiv som jag funnit,
jamfor det sedan med vad barns perspektiv inifrAn respektive ett
barnperspektiv utifran ger for resultat.

Att fraga vuxna om deras barndom ar ett perspektiv som
forekommer Mom historisk och etnografisk forskning av kvalitativt
slag da metoderna kallas oral history och life history. Inte heller
dar ar det sarskilt vanligt. Thea Thompson(1972) har t.ex. studerat
edwardiansk barndom. Barman (1989) har studerat pojkars upp-
vaxt i engelsk privatskola i British Columbia i ett projekt om
kanadensisk barndom. I Norge har etnologen Gjesdahl Christensen
(1981) gjort en studie av barndom i Egersund. Att studera "normal"
barndom med hjalp av retrospektiv metod foresprakas av Aronson
(1984), professor vid det tvarvetenskariliga Tema Barn i Linkoping.
Hon menar att det vanligaste har varit att studera en avvikande
banidom, och aven skonlitterara barndomsskildringar ar gjorda av
ett speciellt urval av manniskor, som sjalva kunnat formulera vad
de upplevt. Erfarenhetema som de bar namnda forskarna har gjort
ar intressanta for mig framst ur metodisk synvinkel och inte sa
mycket ur innehallssynpunkt eftersom daghemsvistelse ar en sa
pass ray barndomserfarenhet. De redovisas darfor pa aysnittet om
me todlitteratur.

Da jag paborjade denna studie hade jag inte sett nagra
undersokningar dar man fragat ungdomar och vuxna om deras
upplevelser av att vara pa daghem. De studier jag nu funnit har jag
inte kunnat to del av i sin helhet eftersom jag bara haft tillgang till
korta sammandrag.

Isom ramen for ett finskt projekt om Barns beteende och
uppvaxtmiljo, har Huttunen och Tamminen (1991) gjort en del-
shtdie med syfte att utforska barns egna minnen och erfarenheter
av daghem och familjedaghem. Dessa stalls sedan i relation till
olika bakgrundsvariabler som kon, olika slag av barnomsorg,
stads- eller landsmillo. Hela undersokningen ar gjord Mom en
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utvecklingsekologisk ram och innefattar aven data fran foraldrar
och personal. Denna studie har liksom min ett retrospektivt barn-
perspektiv, men en annan metod och ett betydligt stone underlag.
De iat ett landsomfattande urval av barn i arskurs tre till fern
skriva en uppsats om sin daghemstid, totalt 704 elever, 339 flickor
och 365 pojkar.

Rubriken som gays for uppsatsen var Mitt daghem eller Mitt
familjedaghem och med fOljande instruktion: Beratta om dina
larare/vardare, om dina vanner, vad du gjorde och vad du tyckte
om att vara dar, vad som var bast och vad som var samst. Ca tre

ardedelar av materialet handlade om hel- eller deltidsforskola.
Materialet analyserades noggrant sa att man tog fram vilka

olika teman baxnen behandlat och med vilka fzekvenser de fore-
kom. De teman som forekom i flest uppsatser och ocksa omnamn-
des mest positivt var larare/ vardare, kamrater och lek. De mest
negativa intrycken handlade om vilan, och i viss man om att bli
retad och foreteelser i samband med hygien och regler.

Dessa teman samlades sedan till sju huvudkategorier. De
storsta kategoriema, raknat i procent av alla yttranden, handlade
om pedagoger (21.8%) eller andra barn (22.8 %). Dem hade ju
barren ocksa instruerats att skriva om. De ovriga kategoriema
benamner forfattarna basic trusts (maltider, vila , hygien), 14.4 %,
educational activities (lek, spel, vuxenledda aktiviteter), 12.6%,
fysisk omgivning, 12.5%, organisation 7.6 samt system (t ex
schema, regler och uppfostringsmetoder), 8.3%. Leken firms inte
som egen kategori men var ett omrade som barren skrev mycket
OM.

Over materialet som helhet bedomdes 51% som positiva, 45
som rteutrala och endast 4% som overvagande negativa till sin
bamomsorg. Med en annan, mindre generell bedomning, farms
24% klart positiva, 67% neutrala och nio procent negativa. Det
mest positiva var kamrater, lek och vuxna, det mest negativa var
vilan. Deltidsbarn var mer positiva an heltidsbarn vilket forfat-
tarna tror delvis kan hero pa att man da inte har nagon vila.
Intrycket av lararna var mer positivt hos heltidsbarn, daghem
mestadels battre an familjedaghem. Flickor var nagot mer positiva
an pojkar till in daghemsvistelse, sarskilt till vuxenledda aktivi-
teter och till iarare, pojkama var mer positiva till utelek och sport,
och mer kritiska till lararledda aktiviteter, regler och rutiner.

Flickorna var ocksa mer verbala och skrev langre uppsatser
med fler amen. Metoden betonar sprakforrnaga och passar battre
for flickor, menar forfattarna r ,en de menar ocksa att metoden ar
reliabel. De slutsatser de drar ar att styrkan i finska daghem ligger i
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kamrater, lek och larare och att barnen tycker att det ar roligt. De
har ocksa jamfort barnens uppfattning med foraldrarnas och
menar att de i stort sammanfaller. Om den analysen ar gjord pa
grupp eller individniva framgar inte. Att pedagogerna ihagkorns
sarskilt positivt, menar forfattarna ar viktigt. (1 Finland firms en
storm skillnad mellan forskollarare och outbildad vardpersonal
som formodligen speglas i barnens svar.) Huttunen och Tamminen
(1991) menar att resultatet understryker behovet av utbildad och
kvalificerad personal fOr att fa det barncentrerade och flexibla
arbetssatt som bade barn och foraldrar vill ha.

Forfattarnas analys ar gjord pa ett kvalitativt material pro-
ducerat av barn. Trots detta tycker jag att man saknar ett mer
intrangande barnperspektiv och en kvalitativ analys, som t ex tar
upp pa vilket satt tillvaron pa daghem har mening for barnen och
hur olika variabler och teman hanger ihop i deras forestallnings-
varld, deras tolkning helt enkelt. Det blir istallet mycket raknande
av frekvenser, vilket inrtebar att barnen och deras uppsatser be-
handias onodigt mycket som objekt eftersom materialet borde ge
utrymme aven for ett tydligare subjektivt perspektiv. Pet beror
mojligen pa att jag bara har tillgang till en kort sammanfattning,
hela resultatredovisningen ar pa finska. Del beror mojligen ocksa
pa materialets storlek, som ju ar en styrka sa tillvida att man Tried
nagorlunda sakerhet kan faststalla generella tendenser i barns
upplevelse av barnomsorg. Trots att de vuxna lyfts fram forst i
instruktionen far karnrater och lek sammantaget det storsta utrym-
met i uppsatstextema.

Den utvecklingsekologiska teorin ser pa manga samverkande
yttre faktorer som paverkar barnets utveckling, men ar ocksa
intresserad av en upplevelsedimension, den subjektiva miljon.
Svenska forskningsprojekt med derma teoriram och med inriktning
pa daghemsforskning har darfor ocksa intresserat sig for barnens
upplevelse av sin daghemsvistelse. Ett sadant ar FAST-projektet
under ledning av Andersson (se t ex Andersson och Gunnarsson,
1990) som under varen 1991 dragit igang ett delprojekt med ett
retrospektivt barnperspektiv. En studie genomfors av Strander,
(1993) som i tidskriften Locus ger preliminara resultat frail sin
studie. Hon har, tillsaxnmans med Kihlblom, intervjuat 40 ton-
aringar om deras erfarenheter fran sin daghemstid.

Resulta ten visar att nio av tie ungdomar ar positiva nar de
talar om sin daghemstid, de betonar vikten av kamrater och att fa
leka och uttrycker behov av gladje och av regler och aven att kunna
overtrada dem. Den viktigaste lardomen av daghemsvistelsen var
den sociala traningen, som understryks av 37 av de 40 ungdo-
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mama. Konflikter var inte vanliga. Upplevelsen av personalen ar
blandad, elva bar negativa upplevelser, ovriga uttrycker positiva
nun' nen och aft man kunde fa hjalp nar man behovde. Hemmet var
det viktigaste, medan den dagliga separationen fart foraldrarna
av halften upplevdes som latt, en fjardedel som svar och resten
hade en blandad bild.

Ett opublicerat material som jag korrunit i kontakt med ar do
intervjuer av barn mellan 12 och 17 Ar om deras daghemstid, gjorda
1992 inom ramen for en kurs pA Tema Barn i.Linkoping och med
delvis samma fragor som jag anvant mig ay. Aver i detta material
ar de fiesta barn positiva till sin daghemsvistelse och till perso-
nalen. TvA tonAringar, 13 och 15 Ar ar mest negativa. Att ha kant
sig mobbad, blivit retad aven av personal ar skal som kommer
fram. Andra skal ar att inte uppskatta stamningen; lite gladje,
mycket regler och osakerhet om man Or raft.

Ett mycket kort retrospektivt perspektiv har jag funnit i en
utbildningsrapport gjord pa forskollararutbildningen i Norrkoping,
da Wallen(1991) intervjuat 13 sjuaringar om deras nyligen ayslu
tade daghemsvistelse. De fiesta barren kande hon val eftersom hon
i flera Ar arbetat som bamskotare pA deras daghem. Samtliga barn
utom ett ansag att daghemsvistelsen varit bra och kul, mestadels
pga kamrater och lek. Personalen hade upplevts som bra och snalla,
av alla utcm tva barn. Mer an half ten av barnen ansAg att trek-
nama ibland var med och lekte. Barnen upplevde att det var
personalen som bestamde men att de sjalva ha visst inflytande t ex
under fri lek. Daghemmets regler var accepterade av de fiesta.

Barnen fick ocksa ge en sjalvbild, en uppfattning av sig sjalva
som daghemsbarn. De fiesta ger en positiv bild, tva kan se bade
positiva och negativa drag hos sig sjalva. Waller antyder har att
nAgra av barnen ger en sjalvbild som ar den rakt motsatta mot hur
de var pa daghemmet enligt hennes uppfattning som personal dar.
Till exempel kan ett barn saga att froknarna tyckte barnet var bra,
var bra pa att folja reglerna, At upp maten dA det enligt Wallen har
forhAllit sig tvartom.

TidsaystAndet i Wallens studie ar sa pass kort att man kan
saga att det ger barns perspektiv inifrdn. Forskare som under Attio-
talet gjort intervjuer med forskolebarn och alltsA kunnat ge barns
perspektiv inifrAn, ar Pramling (1983) som utarbetat ett satt att
intervjua forskolebarn om inlarning (se aven Doverborg-Osterberg
och Pranding,1985), samt Ekholm och Hedin (1984), som utarbetat
en test dar barnen genom att valja bilder av situationer eller ansik-
ten med olika kanslouttryck fAr beskriva sin upplevelse av olika
daghemssituationer. Denna studie gjordes pa 145 barn (78 pojkar
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och 67 flickor) pa tolv daghem. Studien visade att barn generelltvar positiva till daghemsvistelsen, de aldre barren i hogre grad ande yngre och aft drygt halften upplevde kamratskapet positivtMom ett projekt om Lek och inlarning harKarrby (1990) gjorten studie pa barn fran tva ferskolor med syfte att fa barnensuppfattning och beskrivning av lek och laroprocesser. Samnasituationer, vuxenstyrd aktivitet, planerad aktivitet och fri lekstuderades med hjalp av bade observationer och efterfoljandeintervuer med barren. Resultatet visade att lek och sjalvinitieradaktivitet framstalls mer sammanha.ngande av barnen an aktiviteterstrukturerade av vuxna. Leken blir en serie handelser med en inrelogik, organiserad efter barnens egna mentala principer, styrd avderas egna motiv. Karrby konstaterar att barn minas lek battre aninlamingsaktivitet. Framstallningen av inlarningssituationer varmer fragmentarisk och lag ph en handlingsniva utan att vara insatti ett sammanhang och hade sallan fOrstaelse for den vuxnas mal.I leken skapar barnen en egen struktur, sager Karrby (1990)och kunskaper far en funktion att fora leken framat. I samlinguppfattar barren och lar sig situationens sociala innebtird mer anen anvandbar kunskap. Karrbys slutsats ar att lek och inlarningomfattar skilda mentala processer. I en utbildningsrapport gjordvid forskollararutbildningen i Norrkoping intervjuade Johanson(1990) 13 barn i sexarsaldern om deras daghemsvistelse. Resultatenvisar att en majoritet av barnen anser att lek, tillsammans medkarnrater ar det roligaste. Barnen ansag inte att frOknarna brukadevara med dem och leka och manga vile det inte heller.I doktorsavhandlingen Sitter det i vaggarna? En beskrivningav daghentsklimat och barns beteende som delvis har utveck-lingsekologisk utgangspunkt relaterar Ekholm och Hedin (1991) iforsta hand barns beteende, men aven barns egen upplevelse avdaghemmet till olika slags klimat dar. De utgar fran klimat-begreppet som ar ett sammansatt begrepp, som mats framst medbeteendevariabler men aven med upplevelsevariabler och som deantar har en viss stablitet och vara relativt lids- och i viss man avenpersonobundet. Svaret blir att barrens beteende ar relaterat till deolika klimaten, nuinriktat, framtidsinriktat eller genomsnittligt.Det ar daremot inte barnens upplevelse. Den har matts med ovannamnda bildtest. De variabler som matts ar upplevelse av rela-tionerna med varandra, av inflytande, av allman omsorg, av vux-nas relationer med varandra, samt barrens allmanna kansla fordaghemmet saint av de vuxnas reaktion pa olydnad.Barnens upplevelser verkar mer individuellt betingade anbero pa klimat, sager forskarna. De iakttar vissa skillnader som
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dock inte ar signifikanta. FOrfattarna menar sjalva att det kan bero

pa att matningarna ar gjorda pa institutionsniva, och att det ar en

antler overgripande niva for att man skall kunna avlasa nagra

skillnader. Jag tror att de ocksa kan ha valt att fraga barnen om

foreteelser som ar relativt konstanta over tid och inte beror pa

skillnader i klirnat. Klimatbegreppet framstalls har som en ganska

opersonlig, narmast strukturell foreteelse, "inbyggt i vaggarna" pa

institutionen och inte sarskilt paverkbar. Forskarna menar ands aft

bade yttre ramar och inre socialpsykologiska forhallanden styr

klimatet, de yttre ramarna mer genom hur de upplevs av perso-

nalen. Det man ayser med klimatbegreppet ar formodligen mer

knutet till person och tid. For aft fanga upp delta behiiver tidsper-

spektivet vara langre. Det behover ocksa innefatta ett studium av

forandring i barngrupp och personalgrupp avdelningsvis, nagot

som forfattarna ocksa uttrycker (Ekholm, Hedin, 1991).

En annan studie med ett slags antropologiskt perspektiv pa

daghemmen som ocksa har ett barnperspektiv utifnIn ar Frasbo-

projektet som bedrivs parallellt i Sverige och Frankrike med Lars

Dencik som ansvarig for den nordiska delen och Philippe Aries fbr

den franska. 1 boken Barnens tva varldar (Dencik, Backstrom,

Larsson, 1988) beskrivsbarnens tilivaro i bade hem och daghem och

hur dessa samverkar med varandra till en helhet sedd ur barn-

perspektiv. Detta barnperspektiv byggs upp i huvudsak med hjalp

av systematiska observationer av barn och personal i daghems-

miljon, men ocksa med hjalp av intervjuer med foraldrar och

personal. Barnperspektivet ar alltsa hat ett perspektiv utifran da

de vuxna forsOker se daghems- och hemtillvaron ur barnets per-

spektiv och tolka det man ser sa att det osynliga och det vanliga

gors syrtligt.
Detta har gett en del resultat som inte stammer med de

vardagliga och vetenskapliga uppfattningar som finns. Ett sidant

resultat ar att det inte ar de vuxna som ar den viktigaste soda-
iisationsresursen for barnen utan det ar de andra barnen i barn-

gruppen. En aktiv sjalvsocialisering som gar ut pa att vara lika de

andra barnen pagar hela tiden, och framforallt aktiva och jarnn-

ariga barn ar forebilder. De andra barnen fungerar for varandra

som social resonansbotten, sociala modeller och magneter men

ocksa varandras medmanniskor och kontakten med de andra

barnen ar omfattande och intensiv och konflikter ar sallsynta. Om

de vanliga lekkamraterna ar borta soker sig barnen utan synliga

sorgereaktioner till nya, menar forfattarna som dock Morn paren-

tes papekar att de inte vet nagot om barnens inre upplevelser.
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Interaktionen mellan barn och personal Ar ringa och praglas av ett
slags professionellt disengagemang, med neutralitet och instru-
mentalitet, man tar kontakt dA man har ett arende. Barnen agerar
och de vuxna reagerar. De barn som sjalva tar mest kontakt, blir
ocksA mest kontaktade av personalen. Kontakten praglas av att
bade personal och barn är utbytbara och att alla skall behandlas
rattvist, dvs lika, nAgot som forfattarna kallar en strukturell jante-
lag. Personalen har olika funktioner, som arbetsledare at barnen,
som blackfisk, dA allt skall overvakas samtidigt, och som ord-
ningens vaktare. En stor del av kontaktema handlar om detta.
Barnen mots av kraven att utova sjalvdisciplin och att tillagna sig
en autonomi som gar ut pA att gora det man forvantas gora pa
egen hand. Egna initiativ "nedmuntras" dock.

Ingenting tyder pa, menar fOrfattarna att barnen skulle ha de
vuxna som sociala modeller. GAr personalen in och leker med
barnen fungerar de dock som sociala magneter och de beskriver
ocksa att barnen kan overta rollen som ordningens vaktare. I det
kontorslandskap som daghemmet utgor tar barnen och de vuxna
ibland "sociala pauser" genom att forsjunka i sig sjalv eller gora
nagot for sig sjalv. Personalen verkar ibland uttrakade av sitt
arbete, sager forfattarna, och de talar sallan med barnen varken
om barnens liv eller det egna livet eller samhallslivet utanfor
daghemmet.

Forfattarna har undersOkt tva olika daghemsavdelningar, en
med sma barn och en syskonavdelning. En skillnad mellan dem as
den sprakliga interaktionen. Den sprAkliga aktivitetsnivan dr
hogre pa syskonavdelningen for bade barn och vuxna.

I sin analys av vad de iakttagit lagger forfattarna forkla-
ringarna helt pA strukturella faktorer. De talar om "de osynliga
handerna " bakom ryggen pa bade barn och vuxna som leder till en
funktionsstyrd uniformering. Bet kan for barnens del vara barn-
gruppen, dess alderssanunansattning, sprakanvandningsformaga
och stabilitet. Personalen styrs av att de arbetar med barn de inte
sjalva valt och som Ate manga, att de forvantas behandla dem ratt-
vist, att de kommer in i redan etablerade grupper, att de ar lonear-
betare och har ett lAgstatusarbete. Detta styr, menar forfattarna,
hur personalen kan relatera till barnen. De menar ocksa att
personalen blir uttrottad av att standigt umgAs med sma barn som
Ar pa en annan nivA och med barn de inte kanner. Foraldrarna
bryter inte denna vall av framlingsskap. Ibland bryter person-
ligheten snarare an pedagogisk malsattrting och utbildning igenom
i personalen handlande.

J
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Studien visar ocksa pa vilka olika verkligheter samma barngrupp
kan ge olika barn beroende pa hur delas hernmiljo samverkar med
daghemsmiljon, positivt eller negativt. Har talar forfattarna om
Matteuseffekten, at den som har skall bliva givet, vilket innebar att
en del barn far ut det basta av bada miljberna, en del inget riktigt
bra av flagon. Aven detta styrs av strukturella faktorer som for-
aldrarnas arbetsvillkor, m m. FOrfattarna kommer fram till att det
inte racker med utbildning .och planering, persona/en kan inte lyfta
sig i haret. Atgarder maste vidtas pa ett strukturellt plan framfor-
allt da det galler foraldramas arbetstider. De menar att handlings-
mojlighetema i liten grad ar bestamda av subjektiva hallningar och
kunskaper. Utbildning skulle, menar de, handla om insikt i forald-
rars respektive daghems arbetsvillkor och att de inte ar utbytbara
eller bar forsoka efterlikna varandra (Dencik, Backstrom och
Larsson, 1988).

Den starka betoning som forfattarna lagger pa strukturella
faktorer som forldaringsgrund har ingen tydlig forankring i data.
Jag tror de ar viktiga men anser inte att de racker som forklarings-
grund. Att bamgruppens sammansattning paverkarbarnen tror jag
ar riktigt men ocksa att bamet maste ses som en tankande och
kannande varelse. Forskamas eget begrepp aktiv sjalvsocialisering
ar viktigt har och betonar den egna intentionen.

Den egna intentionen maste firmas med som fOrklarings-
grund aven till personalens agerande. FOrfattarn.a menar att per-
sonalen ar hindrade att uppna bade ett personligt och ett profes-
sionellt engagemang, eftersom de inte far engagera sig for enskilda
barn och inte heller har mal eller utvarderingskriterier for att
karma att de gjort ett gott arbete i ovrigt. De villkor som beskrivs
ovan delas med alla som arbetar med manniskor i sainhallets tjanst
och slutsatsen skulle bli att man inte kan arbeta med andras barn.
Personalen beskrivs har som utifranstyrda utan egna intentioner. I
motsats till forfattarna tror jacr att det firms ett frirum for egna
initiativ i arbetet som dock intealltid utnyttjas.

De erfarenheter av barnperspektivet som biirjar komma fran
olika hall ar samstammiga da det galler en overvagande positiv
upplevelse av daghemstiden, fri;mst da det galler lek och kamrater.
Det ar intressant att iaktta att de olika typer av bamperspektiv som
jag redovisat har inte motsager utan starker varandra. Barnens
upplevelse sammankopplas i en del av studierna ovan med iakt-
tagelser av personal och med strukturella faktorer. Den utveck-
lingsekologiska teorin vill genom olika hypoteser koppla olika
nivaer till varandra. Det som skiljer min empiriska studie fran
dessa ar att jag tar in en tidsaxel och en tat kotitext, sa tillvida att
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jag undersoker en avdelning over tid. Kontext firms pA hog niva
hos Huttunen och Tamminen i form av barnomsorgstyp eller
landsbygd - stad, hos Ekholm och Hedin i form av daghemsklimat.
Dencik, Larsson och Backstrom redovisar data pa avdelningsniva
men hailer forklaringarna pa en generell, strukturell niva. En
tidsaxel dA det galler kontexten finns inte i nagon av studierna.

3.2.2 Pedagogisk milid pa daghem och barns utveckling

Daghemsforskningen, sarskilt i USA, har varit mycket omfattande.
Flera forskare (Belsky, 1984, Clarke-Stewart, 1987, Ekholm och
Hedin, 1991) beskriver denna daghemsforskning i olika vAgor. I den
forsta under tidigt 70-tal stallde sig forskarna fragan om
barnomsorg ar bra eller daligt for barren. Det visade sig svart tt
svara ett entydigt ja eller nej pa den fragan. Den andra vagens
forskning under sent 70-tal stallde fragan om vilka effekterna av
olika slags barnomsorg ar. Clarke-Stewart beskriver den tredje
vAgen sA, att forskarna da staller mer komplicerade fragor om hur
kombinationseffekter av daghems- och hemuppfostran paverkar
barns utveckling. Man kan val saga att bade Fastprojektet, det
finska projektet och Denciks forskning htir till denna sista vag.

Forskningen i USA har ofta varit inriktad pa effekter pa
barnen, kortsiktiga eller langsiktiga. En del sadana studier firms
aven i Sverige, som tex FAST-projektet och Hwangs och Brobergs
forskning i Goteborg. I Sverige firms ocksa studier som inriktar sig
pa daghemmet som pedagogisk miljo eller pedagogiskt system
(Karrby, 1986 och Ekholm och Hedin, 1991). Manga sanunanfatt-
ningar av daghemsforskningens resultat har gjorts. Jag steder mig
i huvudsak pa dessa dA jag har gor en oversikt. Jag tar da forst upp
vad forskningen sager om relationen mellan hem och daghem,
darefter nagot om enskilda strukturella faktorers inverkan pa
utveckling for att sedan se pA helhetsbilden av daghemmet som
pedagogisk miljo och vad det ger barnen for olika erfarenheter.
Darefter sammanfattar jag vad man anser sig veta om effekter pa
barnen pa kort och pa lang sikt for att aysluta med en diskussion
om begreppet kvalitet pa daghem.

DA man stallde sig fragan i den forsta vagen av daghems-
forskning om daghem var bra eller ej for barnen fanns den under-
forstadda tanken att det normala var yard av modern i hemmet,
att annat antagligen var skadligt och att daghem var en Atgard for
problemfamiljer. Detta gallde USA men fOrmodligen aven Sverige.
Aven om det inte gick att a ett entydigt svar pa om daghem var bra
eller ej eftersom fragan var for enkelt stalld, sa verkar man ha fatt
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ett tydligt resultat; vistelsen pa daghem har ingen skadlig effekt pa
det emotionella bandet till foraldrarna. Barn ar fasta vid sins for-
aldrar och ersatter inte den relationen med en relation till en
vardnadsgivare (Clarke-Stewart, 1982, Andersson, 1990, Lamb och
Sternberg 1990 och Rutter, 1982).

Belsky (1988) pekar dock pa att det finns risk for en stord
relation om vistelsen pa daghem ar omfattande och sker under det
forsta levnadsaret. Detta grundar han pa en granskning av studier
gjorda med Ainsworths strange- situationtest da barns reaktioner
pa separation fran modern mats i en laboratoriesituation. Detta
har bemotts pa olika satt. Clarke-Stewart (1982) tolkar resultatet
av testet sa att barnomsorgsbarn dr mer sjalvstandiga, Andersson
(1990) menar att barn som ar vana vid separationer knappast
reagerar pa samma salt som hemmabarn och Belsky sjalv (1988)
medger att resultatet kan bero pA bamets hemmaerfarenheter lilca-
val som pa daghemsvistelse.

Familjebakgrund visar sig som alltid ha stark genomslags-
!craft da det galler barn bade i och utanfOr bamomsorg. Clarke-
Stewart (1987) menar att familjefaktorernas paverkan ar starkare
an barnomsorgsfaktorer och att interaktiva effekter har ar viktiga.
Belsky, Steinberg och Walker (1982) pekar pa betydelsen av den
ekologi och kultur barnomsorgen ingar i och attitydernas betydelse.
Lamb och Sternberg (1990) lyfter fram att man maste se till barnets
kompetens innan det borjar i barnomsorg och betydelsen av forald-
rarnas attityder till barnomsorg och hur den passar in i deras livs-
monster. Evers an, Samat och Ambron (1984) visar att modrar som
ar i konflikt om sitt beslut att utnyttja barnomsorg eller ej har
mindre valanpassade barn och Hock (1984) konstaterar att sma
barn ar mycket kansliga for moderns angslan, ju stone separa-
tionsangest modern har, desto lagre är barnets anpassning. Hem-
mats betydelse papekas aven av svenska forskare t ex Karrby (1992)
och Broberg (1992). Kihlblom (1991) kom fram till att da modrarna
ar nojda med sin kombination av yrkesroll och foraldraroll har
detta en positiv effekt pa barnens anpassning och trygghet senare i
livet. Att daghemmet ocksa kan paverka hemmet papekas av t ex
Belsky, Steinberg och Walker (1982) och det visar ocksa Dencik,
Bacicstrom och Larsson (1988).

Den andra vagens daghemsforskning agnade sig framst At
att jamfora olika typer av barnomsorg som daghem, familjedag-
hem och hemvard m m. Denna forskning har inte gett nagon
entydig bild. Clarke-Stewart (1987) sager i sin oversikt att da det
galler typ av barnomsorg finns det ett visst matt av konsistens
mellan olika studier, sa att barn som varit pa daghem har battre
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resultat pa en rad matt for barns utveckling (sprak, intelligens,
social kompetens och oberoende) jamfort med hemmabarn eller
barn i familjedaghem. Typen av barnornsorg spelar mycket liten
roll, sager Osborn och Milbank (1987), forutsatt att barnet far
adekvat yard, har kamrater och aktivitetec. SA smaningom har
man korrunit till insikt om att variationerna inom olika typer av
barnomsorg kan vara lika stora som variationerna mellan. Belsky,
Steinberg och Walker (1982, s .80 ) uttrycker det sa hat.: "Type of
program simply represents a statement of probability regarding the
kinds of experiences that are more or less likely." Det har blivit
nodvandigt att se pa daghemmets inre kvalitet. Belsky (1984)
beskriver att har firms tre slag av studier, de som ser pa samband
mellan olika strukturella faktorer och utveckling, mellan struktu-
rella faktorer och barnens erfarenheter samt mellan erfarenheter
och utveckling. Att se pa sambanden mellan alla dessa faktorer ar
ovanligt.

Vanligtvis har forskningen handlat om hur olika enstaka
strukturella faktorer som personaltathet, gruppstorlek osv paver-
kat barnen. Varken proportionen barn/vuxna, pedagogisk erfaren-
het och utbildning eller personalomsattning ger entydiga resultat
enligt Clarke-Stewarts sammanfattning (1987). Mojligen ger per-
sonalens utbildning utslag. Att utbildning paverkar menar bade
Belsky (1984) och Karrby (1992). Personaltathet verkar mest betydel-
sefullt for sma barns utveckling (Karrby, 1992) eller i kombination
med gruppstorlek (Belsky, 1984) och behover inte medfora okad
kvalitet (Palmerus och Haggiund, 1987). Broberg (1989) visade att
det firms samband sarskilt mellan daghemskvalitet och social kom-
petens. De faktorer som hade hog forutsagbarhet, forutom grupp-
storlek och personaltathet, var kamratgrupperts sammansattning
och struktur ifraga om aldersvariation och aldersblandning.

Detta ar forsok att ringa in enstaka faktorers betydelse fOr
barns utveckling. Clarke-Stewart (1987) sammanfattar alltihopa sa
att det skall vara"a licensed program in a center". Det skall kanne-
tecknas av att interaktionen skall vara frekvent, verbal, peda-
gogisk, barnen skall inte lamnas att leka mallost med varandra,
proportionen vuxna - barn skall vara adekvat, grupps'.orleken skall
vara acceptabel, personalen skall ha en balanserad utbildning i
barns utveckling, inte for akademisk. I fortsatt forskning menar hon
att man maste leta efter kurvilinjara samband, da det galler olika
faktorers effekter. Har stiller hon samman olika faktorer till en
helhetsbild.

Ett par f6rs6k har gjorts att studera det pedagogiska systemet
som helhet. En sadan undersokning ar Karrbys (1986), den andra ar
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Ekholm och Hedins (1991). Karrby (1986) ha gjort en studie av 72
daghem och 43 deltidsgrupper for att studera ftirskolan som peda-
gogiskt system. Hon har en bamniva dar hon studerar 5-6 king-
arnas aktiviteter, sprAk och gruppmonster, hon ser pA ramfaktorer
i form av personal- och institutionsforhallanden, pa pedagogiskt
struktur i form av personalens styrning och vill slutligen analysera
sambanden mellan dem. Studien gjordes med observationer, 22 000
minuter i fOrskolan ar studiens titel, och med sambands- och fak-
toranalys. Barnens aktiviteter ar viktiga och barnnivan ar utgangs-
punkt. PA sa satt kan man saga att studien har ett slags barn-
perspektiv fast inte av de slag jag skildrat ovan.

I en frekvensartalys av aktiviteter hos barnen pA daghem
upptog fantasilek, vuxenledda samlingar och lasstunder, social
samvaro utan lek vardera ca 10% av tiden, konstruktionslek drygt
4%. Traditionella pedagogiska aktiviteter som bild- och form, textil
bade med och utan lararledning upptog ca 25%. Forflyttning och
vantande tog 15%, rutinaktiviteter ca 8%. De fiesta aktiviteter
utfOrdes i par eller i liten grupp, i storre grupp ca 3 % av tiden.
Dialoger mellan barn upptog 14% av tiden, dialog barn- vuxen 7%.
Det mesta var har och nu samtal och i nagot mer an halften av
tillfallena var det barnen som tog kontakt.

Forskolan praglas av ett dynamiskt samspel mellan vuxen-
styrd och barnstyrd aktivitet, sager Karrby (1986). Sambands-
analysen visade att frarnforallt sprak och aktivitet paverkades i
olika pedagogiska mintier. I sin faktoranalys fann hon olika peda-
gogiska monster av aktivitet, spraklig form och gruppstruktur.
Fyra olika faktorer hade samband med sprak och aktivitet. Den
forsta var stymingen, med polerna barn- eller vuxenstyrning. Den
andra var gruppcentrering kontra individcentrering och den tredje
sprAkdominerad aktivitet kontra materiallek. Den sista faktorn
betecknas splittring och har ingen motpol. Den karaktariseras av
sokande, iakttagande och passivitet, att flyta omkring och att ofta
byta sysselsattning.

Dessa faktorer i olika kombinationer bildar pedagogiska
monster. Personalorganiserad storgruppsaktivitet medforde myc-
ket vuxenmonologer, instruktioner och uppmaningar, och arbete
med enskilda parallella aktiviteter. Barnstyrda aktiviteter utfordes
i smagrupp eller par med eller utan personal och i dialog mellan
barnen. BAde gruppcentrerad barninitierad smAgruppsaktivitv t och
individcentrering som yttrade sig i spraklig dialog mellan barn och
vuxna och informell samvaro utan lek, var "dialogiska" poler, den
ena med bamstyming den andra med vuxenstyming. Sprakdorni-
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nerade aktiviteter i smagrupp och med dialog och samvaro var en
poi, motpolen var materiallek, barnstyrd i smagrupp.

Sammanfattningsvis kan man saga att hog grad av planering
och hog grad av vuxenstyrda aktiviteter, liksom hog grad av
regelbundenhet och rutin gav mindre kommunikation mellan barn
och vuxna. Aktiviteter som styrs av barrens fantasi, av strukturerat
material eller social samvaro med personalen var mer spraldigt
sthnulerande. Dialog mellan barn gynnades mest av smagrupp
utr- xxna.

3rre barngrupp ledde till mer planering och strukturering
fran personalens sida vilket inverkar pa kontakten, barn och vuxna
talar mindre, barnen pratar mer med varandra. Hog personal-
omsattning ledcr till samre social kompetens och intellektuell
utveckling hos barnen. Mycket vikarier ger en losare struktur,
mindre kontakt med vuxna och mer kontakt mellan barnen (Karrby,
1986). Detta visar nagot om vilka olika erfarenheter barn kan fa
pga kvalitativa variationer.

Ekholm och Hedin (1991) har ocksa velat fanga helheten i
miljon, med begreppet idimat. De urskiljer tre olika uppfostrings-
klimat som kopplas till barnen beteende. Nuinriktat klimat kanne-
tecknas av hogre personalrOrlighet, de vuxna ar passiva och deltar
t ex ej i fri lek. De ger tjat och tillsagelser och pratar mer med
varandra. Kanslostamningen Ur kall och gladjelos. I denna millo
lekte barnen mycket i fri lek, hade fler konflikter och mallost bete-
ende och mindre ansvar. Det framtidsinriktade har lagre barn-
rorlighet, heterogen personalgrupp, vuxna ar mer aktivt till-
sammans med barnen aven i fri lek. De pratade, diskuterade och
samarbetade med barnen. Atmosfaren var varm och gladjerik.
Barnen samverkade mer, paverkade och diskuterade och hade
farre konflikter. Det genomsnittliga klimatet slutligen, som omfat-
tade de fiesta daghemmen, hade en heterogen personalgrupp och
samma goda samverkan med barnen. Barnen deltog mindre i
ansvar och beslut.

Det farms ocksa tva typer av arbetsklimat. Det ena 'Jade
ayspanda relationer som innebar bra samarbete, ingen rangord-
ning och god arbetstrivsel. Ingen funderade pa att byta arbete, de
kande att de kunde utvecklas. I det spanda arbetsklimatet var
samarbetet samre, stressigt och tungarbetat, konflikter och otrygg
grupp. Man funderade pa att sluta eftersom man inte larde sig
nagot nytt. Persona len beter sig ungefar lika i de bada klimaten, pa
ett professionellt satt, mojligen tar man mindre initiativ i det
spanda klimatet. Stamningen fangas dock upp av barnen som
hailer sig mer for sig sjalva. De tva typema av klimat hade vissa
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beroringspunkter sa att det visade sig lattare att vara framtids-
inriktad da personalrelationema var ayspanda. Forskarna menar
arida att det inte firms ett enkelt samband sa att om de vuxna trivs,
trivs barnen.

Om man ser till strukturella faktorer som paverkar helheten i
den pedagogiska miljon visade Ekholm och Hedins (1991) studie att
arbetsklimaten hade mest saraband med lednings- och organisa-
tionsfunktioner medan uppfostringsklimaten paverkades mest av
personella bakgrundsfaktorer. En svensk studie som sett pa
sambandet mellan kvalitet och resurseffektivitet, matt i antal barn-
timmar per personaltid, gjordes 1992 av Bjurek, Gustafsson, Kjulin
och Karrby och visade att det fanns inga direkta samband mellan
resurseffektivitet och kvalitet, varken da det gallde ledningsfunk-
tioner eller trivsel, men det krays mer resurser i socialt svara
omraden for att halla samma kvalitet. Vad som framst skiljer dag-
hem med hog och lag kvalitet ar personalen utbildning. Dessutom
hade hogkvalitetsdaghemmen stabil personal. Pedagogisk kvalitet
ar alltsa en fraga om professionell kompetens (Karrby,1992).
Sammanfattningsvis fran sin egen Chicagostudie menar Clarke-
Stewart (1987) att viktiga kvalitetsfaktorer ar valordnad fysisk
omgivning, receptiva, lyhorda och informativa vardnadshavare
och aldre, mer mogna kamrater.

Karrby sammanfattar forskningslaget i boken Kvalitet i
pedagogiskt arbete med barn (1992) sa att man funnit vid genom-
gang av ett stort antal undersOkningar dar man analyserat sam-
banden mellan barns utveckling och forskolans pedagogiska miljo
ett antal faktorer som ar viktiga i foljande ordning:
- Persona lens arbets- och forhallningssatt,

mal och planering for verksamheten,
- samarbetet med foraldrama,
- narmiljon, som utrymme och kost saint
- personalen kvalifikationer och utbildningsmojligheter..

Hur personalen arbetar och forhaller sig till barnen ar vikti-
gast, det bor vara en yam relation dar barnet kan utveckla sin
sjalvkansla, och dar personalen visar varme, personlig respekt och
positivt stod. Lyssnande, kroppskontakt, vanlighet, stor frihet inom
granser utmarker en sadan relation, som aven personalen upplever
som samarbetsvanlig och som liknar foraldrarelationen men med
professionellt perspektiv. Pedagogens formaga att strukturera
intresseomraden ar viktig under punkt tva, och god foraldrakon-
takt gar att barnen battre kan tillgodogora sig verksairthetens inne-
hall. Fysiskt utrymme och mat ar oftast val tillgodosett i Sverige,
menar Karrby, men inte bara utrymmet utan ocksa sattet att
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disponera lokalerna, med tanke pA att barnen heist leker parvis
eller i smAgrupp (Karrby,1992).

Att personalerts forhallningssatt ar en viktig faktor visar Hera
forskare. Ainslie och Andersson (1984) visar att barn utvecklar en
"intermediate attachment" till personal pA daghem, mindre stark
an den till fOraldrarna men starkare an till en framling. Farran,
Burchinal, Hutaff och Ramey (1984) kom fram till att smA barn
fOredrog vissa larare och att det var omsesidigt. Dessa relationer
var dock mycket instabila, barn och larare sorterade kontinuerligt
om sig i de interaktionsmonster de tyckte om. Relationerna var
alltsa intensiva men icke varaktiga och ger ingen ersattnings-
relation till barn frAn bristfalliga hem. Mindre an tio procent av
tiden agnade de vuxna At att leka med barnen och det farms slAende
differenser gentemot indivicluella barn.

Sambanden mellan interaktionen i barnomsorg och utveck-
ling har gett motstridiga resultat enligt Clarke-Stewart (1987). En
studie av Andersson, Nagle, Roberts och Smith (1981) visar att
framforallt vArdnadsgivarens engagemang pAverkade barnens
beteende, att to mer kontakt och att utforska mer. Palmerus,
Pram ling och Lindahl (1991) visar att utbildning ger okad kansla
och medvetenhet som ar viktigt for kvaliteten. Hogre utbildning
ger en positiv installning till yrket som i sin tur ger hogre arbets-
tillfredstallelse och en mer barnorienterad installning (Berk, 1985).

Barn far alltsa olika erfarenheter i olika daghemsmiljoer. DA
man kopplar sAdana olika erfarenheter till utveckling visar mAnga
studier enhetligt, enligt Belsky (1984) att variation i kvalitet signifi-
kant kan forutsaga sprAklig kompetens (till 20%) och social kompe-
tens (till 50%). DAlig emotionell anpassning hanger ihop med lag
sprAklig interaktion (Belsky, 1984, McCartney m fl 1982).

De kvalitetsmAtt pA daghem som anvants har visat forva-
nansvart inkonsistenta resultat i relation till barns utveckling,
menar Clarke-Stewart (1987). Det galler t ex ECERS-skalan. Den
ar konstruerad av forskare utan att bygga pA empirisk grund.
Kanske maskerar mAtten istallet, menar Clarke-Stewart, att olika
program har olika starka uch svaga sidor och att det kanske inte
overhuvudtaget gar att ha generella matt av detta slag.

Trots dessa nAgot motstridiga synpunkter gar jag nu Over till
att sammanfatta vad forskningen kommit fram till dA det galler
effekter pA barnens utveckling. Daghemsforskningen speciellt i
USA har en ganska kvantitativ inriktning med operationaliserade
variabler, slumpmassiga urval, kvasiexperiment med jarnforelse-
grupper m m. Det som matts ar enligt Belsky, Steinberg, Walker,
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(1982) oftast effekter av hOgkvalitativa daghem, oftast har man
hAllit sig till kortsiktiga effekter och urvalen ar sallan jamforbara.

Clarke-Stewart (1982 och 1987) sarxunanfattar vad olika ame-
rikanska studier sager om daghem och barns utveckling. Det som
oftast mans ar utveclding av intellektuell och spraldig kompetens
samt social och emotionell kompetens. Forskningen har visat att
daghem framjar barns fysiska och motoriska utveckling dA det
galler barn frail fattiga familjer. Den intellektuella utvecklingen
framjas hos alla barn under forskoleAldern, men mer for barn fran
samre socioekonomisk bakgrund. SIdllnadema gentemot hemma-
barn forsvinner i skolan. Detta galler barnomsorg av olika slag
men ej familjedaghem i USA (Clarke-Stewart, 1982). Detta undan-
tag galler i sin tur inte i Sverige (Andersson, 1990).

Forskningen visar ocksa att en verklig skillnad Astadkoms hos
barnomsorgsbarn dA det galler relationer till kamrater, alltsa social
kompetens. De ar mer utatriktade och klarar sig battre med andra
barn, de har mer komplexa relationer men ar ocksA mer aggres-
siva, tavlingsinriktade och hogljudda. De ar mer oberoende av
larare och fiiraldrar, de har mer sjalvfortroende och tors saga att
de inte kan. De ar ocksa mindre artiga och mindre lyhOrda mot
vuma. De har effekterna blir starkare ju langre man varit i barn-
omsorg och hAller under de forsta skolAren medan sIdllnadema
sedan minskar. Effekten ar starkare for daghem och lekskolor an
for familjedaghem. Detta galler alltsa amerikanska studier
(Clarke-Stewart, 1982). Andersson (1990) pekar pa att hOgre
aggressivitet hos daghemsbarn inte gar att firma i svenska studier.
Detta har forklarats med kulturella skillnader.

DA det galler den emotionella utvecklingen har redan pa-
pekats att bindningen till foraldrama inte paverkas. Andersson
(1992) fann i studier i FAST-projektet ovantade resultat dA det
gallde langsiktiga effekter. Studien visade att tidig placering i
bamomsorg hade en positiv effekt sa att dessa barn bedomdes mer
positivt bAde intellektuellt, socialt och emotionellt av sina larare
anda upp i tonaren. Man ar annars osaker pa vad langden ph
placeringen har for effekt, det (inns inte sa mycket annan forskning
kring detta.

Forskningsresultaten ger en del svar men oftast inga klara
och entydiga. Sammanhangen ar mycket komplexa, variabler pa
olika nivAer, individuella saval som strukturella, paverkar. Det ar
fOrmodligen all tfor komplexa sammanhang for att renodlande och
operationalisering av vissa variabler skall kunna ge nagot Columbi
agg som losning. Samverkanseffekter mats med faktoranalys.
Forskningen letar kanske for mycket efter generella forklaringar
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och samband, att en faktor paverkar pa samma satt i olika barnom-
sorgskontexter. Vad man kan gora ar att ga i narkamp och ge
beskrivningar av hur det kan vara i en speciell kontext och pa sa
satt se vad man skall vara uppmarksam pa. Mindre kvalitativa
studier av specifika kontexter kan ge forstaelse och ocksa tankbara
forklaringsgrunder om kontexter av manga varierande slag under -
soks. Detta kan goras parallellt med studier av stora urval for att
se hur de alimanna trendema ser ut.

Forskningen har alltsa mer och mer inriktat sig pa daghem-
mets inre arbete och pa kvalitetsbegreppet. Andersson (1990) menar
att kvalitet maste diskuteras i termer av barnomsorgens inre
arbete. Yttre faktorer ar naturligtvis inte oviktiga. Utbildning och
goda arbetsforhallanden som far personalen att stanna ar en viktig
forutsattning och minimikrav da det galler materiell standard bor
vara uppfyllda. Kvalitet är dock svart att to pa och visa upp, menar
Andersson, det är underarbetet, det tragna dagliga arbetet som är
viktigt. "Jag skulle vilja havda att kvalitet i barnomsorgen, liksom i
all verksamhet som sysslar med manniskor, är medvetenhet"
(Andersson, 1990, s 92.). Det innebar att vara medveten om sina
mal och konsekvensema av dem och detta ar lattare att uppna med
utbildning.

Karrby (1992) for en utforlig diskussion om begreppet kvalitet
pedagogiskt arbete med barn. Hon pekar pa ati kvalitet maste ses

i relation till de mal man har och att kvalitet kan ses ur bade
politiskt, administrativt och pedagogiskt perspektiv, ja aven ett
existensiellt om man ser till barrens framtid. I yard och omsorg
galler oftast en ansvarsrationalitet i motsats till instrumentell
rationalitet. Det innebar att man maste pata sig ett ansvar for
handlingens langsiktiga effekter, effekter som inte alltid visar sig i
den traditionella fonicningens prov och skattningar. Kvaliteten blir
en fraga om uppleveloe och uppstar i motet mellan en givare och en
mottagare. Upprn'Amsamheten maste da riktas mot bade barnet
och relationen mfllan barnet och dess omgivning. DA Qvarsell
(1991) diskuterar kvalitet i professionella relationer bl a inom
bamomsorg talar l'on jt st om att lyfta fram olika aktorers perspek-
tiv och att dessa ger 6lika kunskap. Hon menar att man fran dessa
perspektiv borde komma fram till nya begrepp for det gemen-
samma motet mellan dem.

Cummings och Beagles-Ross (1984) menar att man maste se
till helheten eftersom daghemsmiljo är sa komplex och har sa
manga samvariationskomponenter. De pekar pa nagra faktorer
som inte utforskats, namligen individuella faktorer hos barn och
hos vardare liksom kamraters betydelse. Vanskap med kamrater
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kan, menar de, vara viktig for kvaliteten i barns erfarenheter av
daghem och ar till stor del outforskad.

3.3 Utvecklingspsykologisk teori/sjalvbild

Framstallningen har ar aysedd att ge en oversikt som sager nagot
om hur sjalvbildsbegreppet kommer in i utvecldingspsykologin. Jag
anvander har bade handbokslitteratur och originallitteratur.
Sterns teori som jag tycker ar intressantast har jag last bade i
original och beskriven av andra. Jag har ocksa forsokt firma
forskning som tillampar sjalvbild i daghems- och skolsammanhang
och har da funnit en del norsk och svensk forskning som jag ocksa
redovisar.

Mussens stora Handbook of Child psychology frail 1983 har
ett kapitel om Developmental Perspectives on the Self-system som
ar skrivet av Harter. Hon pekar ut tva huvudtemar. Det forsta ar
atsIdllnaden mellan ett "I" och ett "me" som gar tillbaka till James
pa 1890-talet och ar en distinktion som visat sig mycket livskraftig,
sager hon. Det andra temat ar sjalvet i relation till andra, ett val-
bekant terra hos tex Cooley och Mead, som praglat begreppen
spegeljag respektive signifikanta andra.

Harter ansluter sig, liksom Hera forskare, till en konstruk-
tivistisk syn pa sjalvets utveckling. lvet ar en kognitiv struktur
som har sitt ursprung i erfarenheter och som forandras med
erfarenheter. Hon pekar ut att ett starkt sadant perspektiv firms
hos Piaget och aven has Bartlett i hails bok fran 1932. Har tar hon
alltsa avert upp en minnesforskare. Dessa forskare betonar inter-
aktionen mellan organismen och omgivningen da bade sensomo-
toriska scheman och kognitiva strukturer utvecklas och de har
ocksa en stark betoning pa barnets egen aktiva roll da det kon-
struerar sin syn pa varlden och sig sjalv.

3.3.1 Sjalvbildens utveckling

Fragan hur barnet utvecklar ett sjalv bade som subjekt och objekt
under barndomen kan vara viktig att folja. De forslcningsomraden
som Harter (1983) tar upp da det galler sjalvets utveckling under de
forsta wren ar det psykoanalytiska perspektivet, en mer beteende-
inriktad forskning kring barns (och avert apors) igenkannande av
sig sjalv i spegel, samt det som Harter kallar det etologiska
angreppssattet som innefattar Bowlbys och Ainsworths forskning
kring attachment-begreppet om barns anknytning till sin vardare.
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En oversikt over utvecklingspsykologi, gjord av Berg-Broden 1989,
alltsa nagra ar senare, tar liksom Harter upp tidig psykoanalytisk
forskning, objektrelationsteoretiker och attachmentforskning. Hon
har dessutom ett kapitel om den modema spadbarnsforskningen
som betonar spadbarnets kompetens. Denna forskning har sin
utgangspunkt i beteendeobservationer med hjalp av tekniskt avan-
cerade registreringsmetoder. Hon har ocksa med ett aysnitt om
Sterns sjalvteori. Berg-Broden (1989) menar att forskningen foljt
tva spar. En del teorier, framst den analytiska forskningstradi-
tionen har koncentrerat sig pa att beskriva bamets subjektiva upp-
levelser och de inre dimensionerna i spadbamets varld. Den andra
riktningen utgar fran objektiva kriterier och beteendebeskriv-
ningar. Hit kan ovriga ovan namnda riktningar raknas. Berg-
Broden menar att Stem ar den teoretiker som forsokt bygga en bro
mellan det "subjektiva" och det "objektiva" barnet, da han
beskriver bamets "sense of self' i sin sjalvteori. Daniel Stem ar
psykoanalytiker och integrerar i sin teori psykoanalytisk erfarenhet
och forskning samt beteendeinriktad spadbarnsforskning.

Stern (1991) gar upp med tva tidigare etablerade uppfatt-
ningar Mom psykodynamisk teori, att barnet fran borjan saknar ett
sjalv och att utvecklingen sker i stadier. Stem beskriver inte utveck-
lingen sekventiellt utan menar att uppbyggnaden av sjalvet sker
utifran olika nivaer eller relaterandedomaner. Dessa domaner
ligger kvar Mom oss oaysett om en hogre form utvecklas, ar alla
integrerade delar av sjalvet och utvecklas under hela livet. Det
innebar att hares teori om sjalvets utveckling som beskriver den
tidiga perioden ar tillampbar aven under senare barndom och hela
livet. Jag lagger darfor tyngdpunkten pa denna modema, inte-
grerade variant av analytisk teori.

Redan fran bOrjan finns en formaga hos barnet att uppleva
hur sjalvet skapas och organiseras i en inlamingsprocess dar det
inte firms flagon klar atskilinad mellan affektiva och kognitiva
strukturer och dar spadbarnet anvander sin kompetens pa olika
omraden och med en egen malmedvetenhet och motivation. Detta
sjalv i vardande kallar Stem the emergent self. Derma upplevelse
av ett begynnande sjalv, en processkansla ar senare i livet, utan att
vara medvetet, kallan till all inlarning nch kreativitet och den
fortsatter att vara aktiv och utvecklas da nya domaner av sjalvet
utvecklas (Stern, 1991).

Ungefar vid tre manader har barnet en mer integrerad upp-
levelse av sig sjalv, har stabiliserade aktiviteter och monster och ar
mycket socialt orienterat. Det som utmarker barnet under denna
period Sr en upplevelse av en egen vilja och ett eget kansloliv, a
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sense of core self, eller kanslan av ett kamsjalv. Da etableras
kanslan av skild fran andra liksom sjalv med andra. Fyra olika
ingredienser eller upplevelser integreras och blir en bas i sjalvet,
upplevelsen av att ha en vilja, en historia, ett kiinsloliv och en
upplevelsehelhet. Dessa fyra ar invarianter som ger kontinuitet.

Stern betonar alltsa att en central aspekt i upplevelsen av att
ha ett sjalv ar, en upplevelse av kontinuitet Over tiden, att fortsatta
finnas, att ha en historia, vilket kraver att barnet har minnes-
funktioner. Derma aspekt, kontinuitet eller historicitet, ar det som
skiljer en relation fran en interaktion. Det ar i detta sammanhang
som Stern utvecklar sin teori om minnets betydelse. Spadbarns-
forskning visar att barn har ett utmarkt minne och att de minas
aven fran sin fostertid. De har motoriskt minne, langtidsminne for
visuella perceptioner, luktminne liksom minne for affekter, nagot
som psykoanalytiker alltid antagit. Stern menar aft av alla mansk-
liga beteenden ar affekter de som forandras minst under ett livs-
lopp och att detta fungerar innan barnet far ett sprak (Stern, 1991).

Minnet ger fran borjan barnet en historia, men minnet ar
ocksa den kraft som integrerar de fyra olika upplevelseaspekterna
till ett organiserande subjektivt perspektiv. Minnet, att karma igen,
upplevs som sjalvbekraftande och som en bekraftelse av varlden
och sjalva minnesakten blir da en sjalvinvariant. Stern utgar fran
Tulvings (1983) begrepp episodiskt minne som innehaller bade
handlingar, perceptioner och affekter. Episoden är ett kort stycke
ammanhangande upplevelse, en odelbar enhet. Manga lik.nande

episoder formar en generaliserad episod. Den är en abstraktion, en
individualiserad forvantan om hur vardagen ar, en slags prototyp.
Episoder som innehaller interaktiva upplevelser kallar Stern for
RIG:s (Representations of Interactions that have been Gene-
ralized). RIG:s utgor en basenhet for representationen av karn-
sjalvet. Eftersom man hela tiden upplever nya episoder som
paverkar RIG dilater detta minnessystem bade katalogisering och
uppdatering, liksom organisation och reorganisation av minnes-
skeenden som har att gora med sjalvinvarianter i en flodande och
dynamisk form. Sam lat forser de barnet med en kansla av core self.

Stern for ocksa en diskussiort om hur barnet upplever sig sjalv
med en annart manniska. Vare sig man ar tillsammans med flagon
eller ar for sig sjalv aktiveras RIG, vid franvaro blir det en akti-
verad foljeslagare som ger bekraftelse. Behovet av ett sjalvobjekt
som ger bekraftelse ar ett starkt men stillsamt behov, sager Stern,
som med ord lanade fran andra forskare beskriver det som ett
behov likvardigt med behovet av syre. Ar det tillfredstallt har man
sjalvfortroende och kan klara sig sjalv, vara sjalvstandig. Forst da
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behovet inte är tillfredstallt marks det och blir medvetet. Kanslan
av trygghet tillhor endast sjalvet och ags inte av den vuxna, sager
Stern. Den aktiverade foljeslagaren, en sjalvreglerande andra,
fungerar som en slags utvarderare av den specifika pAgAende epi-
soden. Aven foremAl kan under denna period, 3-7 mAnader, bli
personifierade och fA samma funktion.

Nasta steg, vid 7- 9 manaders Alder, ar att uppleva ett subjek-
fizit sjaly som kan kommunicera med andra som ocksA har upp-
levelser skilda frail ens egna, ett kommunikativt sjalv. Denna
upplevelse av intersubjektivitet ar lika viktig som autonomi och
individuation, menar Stern. Det innebar aft man kan tolka inten-
tioner hos andra, dela intentioner och fokus for uppmarksamhet.
Har skapar Stern ett nytt begrepp, affekt- eller kiinslointoning, som
innebar en omsesidig matchning av kanslor mellan barn och
vardare, i rytm, intensitet och varaktighet men uttryckt i olika
modaliteter, t ex r6st och rorelser.

Spraket oppnar en ny relaterande doman och en upplevelse
av kognitiva funktioner, som sker med hjalp av sprAket, ktinslan av
ett verbalt spiv, da barnet kan tala om sig sjalv och avert visa
empati. Detta ar ett tveeggat svard menar Stern. Det ar dA sprAket
Aar i betydelse som barnet forlorar direkt tillgang till ursprungliga
kanslor och upplevelser hos sig sjalv, spraket slay en kil mellan
erfarenhet och dess representation i spraket. De tidigare utveck-
lingsdomarterna kan bara delvis omfattas av spraket. Man kan
dock under hela livet fa kontakt med dessa tidigare domaner via
drOmmar, konstnarligt skapande och intensiva kansloupplevelser.
Nya formagor som sprAket for med sig ar att se objektivt pA sig
sjalv och ger formaga till symbollek samt nya satt att um& med
andra och dela tillvaron med dem. Inneborden i begrepp som snail
flicka, stygg flicka bestams tillsammans med foraldrar, men kan
Andras i relation till andra socialiserande formedlare, t ex
kamrater eller pedagoger.

Senare har Stern funnit det viktigt att lagga till en femte
doman for sjalvet , som utvecklas frAn tre Ar och framat, namligen
kiinslan av ett beriittande sjalv, att kunna ge sin sjalvbiografi
utifrAn berattandets struktur (Havneskold, 1992). Detta innebar,
menar Stern, en ny organiserande niva av sjalvet och ar av stor
betydelse for identitetsprocessen, att kunna Aterge upplevelser i
form av historier.

Detta ar kort nAgot om hur sjalvbilden \Taxer fram under de
tidiga Aren. Min forskning oinfattar ju inte denna tidiga period
utan snarast smabarnsaren under fOrskolealdern, childhood, men
de fiesta teorier menar att grundritningen ligger kvar hela livet.
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Detta betonas alltsa sarskilt starkt av Stern som menar att de olika
nivaerna eller utvecklingsdomanerna firms med och utvecklas hela
tiden. For perioden childhood staller Harter(1983) upp Hera fragor
i sitt sammanfattningskapitel. Hur sjalvet och sjalvteorin byggs
upp och vad de har for innehall ar tva fragor som hon da staller sig
och dem skall jag med handbokens hjalp kort saga nagot om.

Synsattet att sjalvet ar en teori har manga anhangare. Den
ses da som konstruerad f6r att organisera en uppfattning om rela-
tionen med omvarlden, en slags kognitiv generalisering. Epstein
(1981) är en forskare som ser sjalvet sormen teori av hypotetiskt-
deduktivt slag som ocksa har ett syfte, namligen att optimera
lust/olust-balansen for individen under livstiden. Tva funktioner
relaterade till detta ar att uppratthalla sjalvuppskattning och att
organisera erfarenheter sd att man kan hantera dem effektivt. Han
lagger central vikt vid kanslans betydelse (affect). Han menar att
erfarenheten inte ar det enda som styr vad som tas upp i sjalv-
teorin - det finns ocksk ett behov av inre enhet och behov att
uppratthalla sjalvsystemets organisation. For detta ar det ibland
nodvandigt for individen att offra "empirisk validitet". Har menar
han alltsa att det finns principer som ar sa viktiga att uppratthalla
for individen att det paverkar deras uppfattning av verkligheten.
(Epstein, 1981).

Det finns inte mycket data kring hur sjalvet ar konstruerat
eller hur det forandras till innehall och struktur, sager Harter
(1983). En del empiriska studier finns av vad barnet ser for drag
som utmarkande for sig sjalva. Harter sammanfattar den forsk-
ningens resultat sa att det has barren med Okande alder finns en
gradvis overgang fran sjalvbeskrivningar som grundar sig pa
konkreta, iakttagbara karaktaristika som utseende, agodelar eller
beteende till att mer beskriva karaktaristiska drag och sa sma-
ningom psykologiska processer som inre tankar, kanslor attityder.

Ett exempel ar Rosenbergs studie av barn mellan 10 oh 18 ar
(1979). Den visar att ett yngre barn fungerar mer som en demograf
eller behaviorist och beskriver faktorer som andra kan iaktta. Inre
egenskaper och drag, tankar och kanslor, kommer sedan, och sa
smaningom ocksA interpersonella drag som vanlig, blyg, social osv.
De aldsta, 18-aringarna, anvander ord for att beskriva inre on.sk-
ningar, attityder m m (Rosenberg, 1979).

Andra intressanta studier visar att tankandet gar fran alit
eller intet till en mer nyanserad blld. Harter har sjalv gjort en studie
som visar att barn mellan tre och fern fornekar att man kan ha tva
motsatta kanslor samtidigt. Ungefar vid atta medger barn att tva
kanslor kan samexistera, men att de dá har olika upphov. Irate
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forran vid do ar eller senare kan barnen gh med pa att man kan ha
bade en positiv och en negativ kansla infor en person. Detsamma
galler personbeskrivningar hos yngre barn, de ar antingen eller. De
yngsta barnen anser inte att de kan vara samtidigt snalla och elaka,
innan de kan infora intentionsbegreppet fOr att forklara att man
kan vara olika saker. Hur &Adana utvecklingsskiften gar till har
man dock fA data om,'mertar Harter(1983).

DA det ganef sjalvbilden och relationen till anda menar
nagon forskare att vi mest upprepar de etiketter som andra gett oss
men att sjalvuppfattning och andras uppfattning kan skilja sig. T ex
har man visat att individen beskriver sig sjalv utifrAn situation
medan andra tenderar att beskriva samma person utifran stabila
drag (Harter, 1983). Rosenbergs forskning visar att Meads begrepp
signifikanta andra maste modifieras sa att man fragar vilka signi-
fikanta andra. DA det galler att ha kunskap om och definiera
barnets sjalv beskriver Rosenberg att yngre barn forlagger den for-
magan till fOraldrar och vuxna medan aldre barn tillskriver kam-
rater, utvalda vanner och sig sjalva den fOrmagan (Rosenberg,
1979).

Sjalvkritik uppstar inte i barns beskrivning forran i nioArs-
Aldern, att skanunas eller vara stolt Over sig sjalv uttrycker barn
forst i Attaarsaldern. Det irmebar inte att yngre barn inte kan
uppleva dessa kanslor, papekar Harter (1983).

Tidsperspektivet i sjalvet togs upp redan av William James.
Det objektiva jaget, me, kunde vara av idag eller fran forfluten tid.
Bade han och andra forskare pekar ph minnenas betydelse for att vi
skall karma kontinuitet, karma oss som samma manniska
(Harter,1983).

3.3.2 Sjalvbild i dagherns- och skolmiljd

Flera forskare i Norge agnar sig at tillampad forskning och utveck-
lingsarbete kring sjalvbild i daghems-hem- och skolmiljo. Bent Bae
(1988) har i ett daghemsprojekt sett pA relationen barn-vuxna och
hur den paverkar barns sjalvupplevelse och sjalvutveckling. Bae
menar att vad barn lar sig pA olika ontraden beror pA kvaliteten i
den relation kunskapen formedlas Mom. Hon anvander begreppen
de vuxnas definitionsmakt och "anerkjennelse" (bekraftelse).
Anerkjennelse irtnebar att relationen ar baserad pa lika varde, att
bada ser varandra som en individ med rattigheter, integritet och
separat identitet. Det ar ett fOrhallningssatt i relationen snarare an
en tekuik. Det betyder bade barncentrering och vuxencentrering,
men inte att barnet styr. Den beskrivna relationen liknar mycket
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den svenska dialogpedagogiken som den beskivits av sina upphovs-
kvinnor.

Lillemyr (1988) pekar pa den paradox han menar att det
innebar att sjalvet betraktas som centralt i personlighets- och
utvecklingsteorin och att man large antagit aft forskolealdernvarit
en viktig period for dess utveckling, men att det ands funnits lite
intresse for att utforska forskolebarns sjalvuppfattning och sjalv-
vardering. Lillemyr och Hyrve (1988) beskriver ett utvecklings-
projekt i Trondheim kallat Forskolebarns sjalvuppfattning och
socialisering. Skaalvik (1988) undersoker sjalvuppfattningens
relation till skolprestationer hos elever i skolan.

Lillemyr och Skaalvik arbetar med liknande definitioner av
sjalvuppfattning. De talar t ex om begreppen generell och specifik
sjalvuppfattning. Lillemyr bygger pa en teori om kompetens-
motivation som utvecklats av White och av Harter och som under-
stryker den inre tillfredsstallelsens betydelse och att den utvecklas i
relation till viktiga erfarenhetsomraden. 1 fOrskolealdern ar dessa
enligt Harter de kognitiva, sociala och fysiskt-motoriska omra-
dena, medan Lillemyr (1988) menar att Harter forbisett ett viktigt
omrade, narnligen det estetiska, som kommer fram i aktiviteter som
musik, lek, bild och form. Skaalvik (1988) talar om specifika
omraden som social, emotionell, fysisk och akademisk sjalvupp-
fattning. Den sista handlar om skolprestationer och ar det omrade
hart undersokt hos skolbarn. Den generella acceptansen ar viktig,
sager bada forskarna, alltsa en persons vardesattning av sig sjalv.
Andras vardering, social jamfOrelse, bamets uppfattning av sig
sjalvt i relation till normer och varderingar i miljon (t ex att vara
snail, arlig osv) liksom kanslan av kompetens, att beharska ett
omrade, ar viktiga kallor till sjalv-acceptans.

Trondheimsprojektet har dels ett pedagogiskt utvecklande
syfte, att starka barns sjalvuppfattning, dels ett metodutvecklande.
Lillemyr m fl har utvecklat en samtalsteknik med barn for att
undersoka sjalvuppfattningen. Resultaten visar att fOrskolebarn i
fern- till sjuarsaldern har en klar sjalvuppfattning, men kanske irate
lika differentierad som skolbarn. Barnens svar var mest positiva pa
det kognitiva och det fysiskt-motoriska omradet. Kognitiv sjalv-
uppfattning verkar ha stor betydelse for fOrskolebarns sjalvbild och
social sjalvuppfattning har storst saraband med den kognitiva. Att
barn skall bygga upp en sjalvbild som ger inre tillfredstalleLse maste
enligt Lillemyr och Hyrve (1988) vara ett huvudmal for pedago-
giken pa daghemmet och de menar att barnets sjalvuppfattnings-
profil ar en huvudkalla till kunskap om barnets motivation och
beteende. Leken som styrs av inre motivation är ett omrade dal. de
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vuxna kan starka barnets sjalvuppfattning genom att ga in i leken
aktivt men pa bamets premisser.

Forskama menar att man vet lite om hur sjalvuppfattningen
utvecklas, men att det sker vasentliga forandringar och att de
behover ses i samband med hur den utvecklas i skolan. Skaalviks
(1988) undersolcriing fran skolan visar ett samband, sa att de elever
som uppfattar sig som duktiga i skolan ocksa har en hog generell
sjalvuppfattning. Det kognitiva ar alltsa viktigt bade i forskolan
och skolan. En av forklaringarna ar att skola och utbildning tillmats
sa stor betydelse i var kultur, menar Skaalvik. En annan forklaring
ar att omradet ar psykologiskt centralt for bamet. Skaalvik menar
att dessa tva forlaringar ofta inte gar att skilja at, de sammanfaller
helt enkelt. Studien visade ocksa att kraven fran foraldrar, liksom
geografiskt lage kan paverka skolprestationens inverkan pa sjalv-
uppfattningen.

Qvarsell (1988), en svensk barnforskare, menar att barnen i
skolan overlamnar kontrollen till lararna, och de aldre barnen har
lart sig att de ar dumma, kloka, daliga eller duktiga. Skolan har
blivit en utvecklingsuppgift i sig for barren att hantera istallet for
att hjalpa dem i deras utvecklingsuppgifter. Leken ar daremot en
form av larande dar man sjalv har kontroll Over sin process och
tillskriver situationen mening. Qvarsell (1989) anvander begreppet
utvecklingsuppgift (hamtat fran Havighurst 1953) i stallet for
stadier eller behov. Det innebar en konstruktivistisk syn dar barnet i
sin stravan efter kompetens skapar inneborder i miljons mojlig-
heter. Utmaningar i.miljon blir utvecklingsuppgifter, de ar inget
barren alaggs av de vuxna. En viktig utvecklingsuppgift for skol-
barn ar kamratrelationer, att lara sig umgas med jamnariga,och
att samtidigt i viss man frigora sig fran de vuxna.

Tiller (1988) har manniskans sociala tur som utgangspunkt
for forstaelse av identitetsutvecklingen. &L. let har en pafallande
god social kompetens, menar Tiller. Men idealbilden av rnanniskan
som en autonom, sjalvstandig varelse, vilken enligt Tiller ar en
myt, gor att man betraktar barnet som en ofardig varelse som skall
socialiseras. Mitt forhallande till barn styrs av min egen barndom.
Det finns dock en tendens i var kultur aft glomma sin egen bamdom
vilket da staller till problem. Vi lagger inte var bakgrund bakom oss,
menar Tiller , den ar vi. Har anvander han tradet med sina Ars-
ringar som en bild av sjalvet och en utveckling som inte ar linjar,
utan kumulativ, vi bestar av alla vara arsringar pa en gang. Dessa
samband mellan da och nu frarnkommer ocksa i teori om minnets
n a tur .
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3.4 Minnesteori

DA mane talar om minnesforskning associerar manga till
Ebbinghaus experiment med meningslosa stavelser. Han har haft
ett stort inflytande och styrt forskningen mot val kontrollerade
experiment och inte sa mycket teori. Denna tradition har yarit
alltfifir dominant, anser Baddeley pA en intemationell minneskon-
ferens i Swansea 1988 i sitt oppningstal som hade rubriken "But
what the hell is it for?"(Baddeley, 1988). Det ar den fraga som
minnesforskare barjade stalla sig efter hundra Ars samlande av
experimentella resultat och som gav upphov till tva internationella
konferenser om minnets praktiska aspekter.

En fraga som Neisser staller sig i sin bok Memory observed,
Remembering in Natural Contexts, (1982), skriven i samband med
den forsta konferensen, ar vilka fragor om minnet som ar viktiga.
Neisser, och de fiesta forskama pA de har konferenserna, repre-
senterar en annan linje an den experimentella Mom minnes-
forskning. Neisser kallar den"the low way". Den fraga han sjalv
kommer fram till som viktig ar hur marmiskor anvander sina egna
tidigare erfarenheter for att mota nuet och framtiden. For att
fOrsta det maste man studera minnet i sin naturliga miljo. Ett svar
som han ger direkt ar att man anvander det forflutna for att
definiera sig sjalv (Neisser, 1982).

Denna andra tradition Morn minnesforskningen gAr tillbaka
till forskning av Galton och Bartlett och aven Freud som frainhallit
ett fenomen som han kallar barndomsamnesi och som ar ett
omdiskuterat begrepp Mom denna gren av minnesforskningen.
Traditionen frAn Bartlett ligger ocksa till grund for den didaktiskt
fenomenografiska forskningen som staller sig fragan vad studenter
egentligen lar sig, vad som finns kvar t ex efter en utbildning. En
gren room detta omrade som vuxit fram under de sista wren kallas
autobiografiskt minne. Samlingsvolymen fran andra konferensen
1988 irmehaller ett kapitel om detta (Gruneberg, Morris, Sykes,
1988) och Hera oversiktsveymer av omradet har getts ut, t ex
Rubin, Autobiographical Memory, (1986) och Conway, Auto-
biographical Memory, som kom 1990.

Mitt intresse ligger Mom denna andra tradition Mom minnes-
forskningen som har sitt ursprung hos Freud, Bartlett m fl. PA
senaste tid har man dock borjat soka samband mellan detta omrAde
och det experimentella, precis som Morn utvecklingspsykologin. Jag
hailer rnig i huvudsak till ornradet autobiografiskt minne och soker
svar pA nagra fragor som har relevans bAde for mitt overgripande
kunskapsintresse och for mitt metodprovande syfte: Hur fungerar
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minnet? Hur paverkas sjalvbilden av gjorda erfarenheter? Hur
sanna ar autobiografiska minnen? Hur minns barn?

3.4.1 Minnets funktion och tiliforlitlighet

Jag borjar med att aterge nagot om synen pa minnet overhuvud-
taget room denna andra tradition Mom minnesforskningen om
naturligt minne. Den stammer Overens med den syn som jag har
gett uttryck for inledningsvis om minnet som en levande kraft i
nuet. Neisser (1982) menar att minne som generellt begrepp inte
existerar utan minuet varierar med miljo, situation och individ.
Forskning som letar efter generella lagar ger darfor inte mycket,
menar han. En vasentligare fraga att stalla sig är hur manniskor
anvander sitt forflutna for att mota nuet. Bartletts bok
Remembering fran 1932 har spannande tankar kring just den
fragan.

Bartlett (1964) anvander det nu sa vanliga begreppet schema
och menar att det bara ar lagre staende varelser som minns genom
direkt upprepning av ett enda schema. HOgre staende varelser
minns utifran en attityd, en helhetsuppfattning av det upplevda.
Utifran denna rekonstruerar sedan manniskan med hjalp av
mirmesfunktionen vad man sett och bort for att stamma in i denna
helhetsbild. I denna skapande process aterupprepas inte saker och
ting kronologiskt utan tvartom valjer man ut vissa delar som
tydligare och viktigare. Bartlett menar att manniskan gor detta
utifran intressen och ideal, djur mer utifran instinkt och behov.

Medvetandet ar den viktiga inre drivkraften, menar Bartlett,
och har tillmater han inre bilder (images) en viktig roll. Det ar de
som gor att man kan styras av stimuli som ligger avlagset i tid (i
motsats till Pavlovs hundar i den klassiska betingningen). Redan
hos barn kan fordrojningen bli lang mellan stimuli och handling,
menar han, och sa smaningom hur lang som heist. Med hjalp av
inre bilder plockar man ut delar av olika schemata och organiserar
om efter intresse och situation. Vi kan tala om minnesspar, men inte
fardiga, lagrade nagonstans, menar Bartlett, utan intressebe-
stamda spar som lever och andras med vara intressen.

Bartlett (1964) beskriver fran sina experiment, da manniskor
ska aterberatta nagot de hurt eller erfarit, att da en inre bild dyker
upp stoppas minnesprocessen och det verbala flodet upp och inte
forran forsokspersonen fatt fram en specifik mening i bilden kan
den uttryckas i ord. Beskrivningen blir ofta orginell och kreativ.
Den blir ocksa individuell. Om man bOrjar tala om de inre bildema
tenderar de att bli en serie autobiografiska bekannelser, sager



. -48-

Bartlett. De inre bilderna overvinner risken for stereotypa bete-
enden som ar vanliga aven hos manniskor, t ex vid trotthet, och ger
mojlighet till anpassning till den aktuella situationens komplexitet
genom att satta ihop nya kombinationer ur tidigare erfarenhet.

Detta kan man saga, ar alltsa Bartletts svar pa Neissers
fraga hur manniskor anvander sins minnen for att mota nuet.
Bartlett fomulerar det som en generell lag for hur minuet fungerar i
nya situationer, men pekar ocksa pa att resultatet blir hogst
personligt genom de inre bildema som ar som autobiografiska
bekannelser. Genom sin betoning pa medvetandet, pa intresse och
ideal ar Bartlett har pa vag att ringa in det modema begreppet
sjalvbild. Har narmar sig Bartlett ocksa det modema begreppet
autobiografiskt minne, och det firms gemensanuna drag om man
jamfor med hur det beskrivs och definieras hos tex Conway (1990).

Innan jag gar in pa dessa definitioner vill jag beskriva den
uppfattning om minne som foresprakas av Giddens (1984) i hans
Theory of Structuration. Hans syn pa minuet har likheter med
Bartletts. Giddens menar att minnet inte bara kan ses som nagot i
det forflutna, utan man maste problematisera tidsaspekten. Efter-
som varje handling och utsaga, sa fort den ar gjord laggs till det
forflutna, ar minnet en aspekt av nuet, "nuskapandet", presenting ,
och det firms ett nara forhallande mellan minne och perception.
Perception brukar forklaras av bade objektiva, yttre ledtradar och
subjektiva, inre tolkningar. For att komma forbi den uppdelningen
maste man, menar Giddens, se att perception ar ett aide av akti-
vitet da kroppen ror sig i tid och rum och da det man tar in organi-
seras i schemata som samtidigt bearbetar "gammal" och nyin-
kommande information. De ar det medium genom vilket det for-
flutna paverkar framtiden och är identiskt med de underliggande
minnesmekanismerna.

Minnet kan da inte bli nagot annat an ett satt att beskriva den
sammanlagda kunskapen och fardigheten hos en mansklig aktor,
menar Giddens. Minnesmekanismerna, brukade i olika kontexter
utgar da medvetandet consciousness , det praktiska som man har
tillgang till framst i handling, och det logiska som man kan uttrycka
i ord. Det omedvetna ar ocksa minne, men till dessa hagkomst-
mekanismer har man inte direkt tillgang eftersom det sparras pa
olika satt. Sjalvet, menar Giddens (1984), ar summan av de olika
minnesformer med vars hjalp en aktor pa ett reflexivt satt karak-
tariserar vad som ligger till grund for hans aktion. Giddens ut-
trycker det sa att sjalvet alltsa ar agenten karaktariserad av
agenten, vilket maste bli detsamma som begreppet sjalvbild.
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Sjalvet, kroppen och minuet ar darfor intimt relaterade, menar
han.

Gemensamt for de forskare som har gett sin syn pa minnet ar
att det är organiserat i schemata och att det pa ett konstruktivt satt
skapar nya kombinationer av kunskap for att mota nuet och fram-
ticien och att minnet ar nara kopplat till sjalvet. Om man sa ser pa
det "moderna" begreppet autobiografiskt minne som det ar
definierat hos Conway (1990) firms gemensamma drag med de
ovan beskrivna uppfattningarna om minne. Conway (1990) Or en
genomgang av vad som enligt olika forskare ar unnarkande drag,
ett karaktaristiskt monster, for autobiografiska minnen. De vikti-
gaste ar att de har sjalvreferens, grundar sig pa tolkning, ofta av
komplexa handelser, har lang varaktighet och kontextspecifika
drag. Sjalvreferensen betonas av Brewer (1986) som menar att
sjalvet bestar av ett jag, ett sjalvschema och delar av langtids-
minnet relaterade till dessa. Tulving (1983) har en indelning i
procedural, semantic och episodic memory. Det forsta handlar cla
mer om praktiska fardigheter, det andra mer om fakta och det sista
ar minnen av speciella handelser. Conway (1990) menar att det inte
gar att som Tulving gor, sAtta likhetstecken mellan episodiskt och
autobiografiskt minne. Det sistnamnda inkluderar bade minne av
speciella handelser och minne av personliga fakta, vilket ocksa
Brewer '1986) betonar.

Conway tar ocksa upp en indelning av minnena i image eller
icke-imagebaserade och att de kan grunda sig pa enstaka eller
upprepade handelser. Da det galler emotionernas och sjalvets
betydelse for minnet sammanfattar har forskningslaget sa att
kanslomassig intensitet och personlig signifikans hos en handelse
ger autobiografiska minnen som ar detaljerade, har hog tillgang-
lighet och motstandskraft mot glomska. Det blir en personlig
variant av s.k flashbulb memories, handelser med stora konse-
kvenser, som t ex mordet pa president Kennedy, som alla har en
minesbild av (Brown och Kulik, 1982). Personliga sadana minnen
skulle kunna ha funktionen att ge en bas for utokad social inter-
aktion och for att uppratthalla en dynamisk sjalvuppfattning,
menar Conway (1990). I motsats till detta sa har autobiografiska
minnen grundade pa upprepade handelser inte sa stark kanslo-
ladcining och bevaras inte i detalj, men genom upprepning byggs de
in i form av scemata eller kognitiva strukturer som representerar
regelbundenheter.

Mycket av detta tycker jag gar att tillampa pa mitt material,
da barn minas sin daghemstid. Det innehaller minnen med sjalv-
referens , i olika stark grad. Minnena grundar sig ofta pa uppre-
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pade handelser, som dagsrutiner, och ar da inte sa ofta image-
grundade utan har mer bevarats i form av ett schema. Dar finns
ocksa minnen av enstaka handelser som ofta ar image-grundade,
och personliga. Det finns personliga fakta, som t ex vilka lekax
barnet tyckte om att leka, vilket formodligen ocksa ar upprepade
handelser. Materialet irmehMler i stor utstrackning autobiogra-
fiska minnen.

En viktig fraga att stalla är hur pass tillforlitliga minnen och
sarskilt autobiografiska minnen ar, en fraga framst av betydelse for
min resultatdel om skillrtader mellan olika tidsperioder och
Conway (1990) menar att svaret da det galler autobiografiska
minnen ar att sanningshalten varierar och att de handlar om tolk-
ningar av handelser och inkluderar sinnes- och perceptionsinfor-
mation liksom information om aktuella tankar, onskningar, motiv
osv. Conway fragar sig vidare vad dessa minnen representerar.
Det viktigaste svaret ar att de innehaller en tolkning, meningen i en
upplevd erfarenhet. Detta bekraftas av t ex Barclay (1988).

Betoningen av meningsirmehallet i autobiografiska minnen
far ocksa skid i Neissers (1981) undersokning av John Deans minne
i Watergateaffaren, det handelseforlopp som foregick att president
Nixon tvingades avga. Det ar en intressant studie. Neisser har dar
haft mOjlighet att jamfOra Deans vittnesberattelser om samtal med
presidenten med bandupptagningar av samtalen. Denna under-
sokning visar att Dean inte sarskilt val konuner ihag enskilda
samtal med Nixon. Forvrangningar hanger ihop med Deans sjalv-
bild, att minnas sin egen roll som mer central. Det som ser ut att
vara ett episodiskt minne, en enstaka handelse bygger ofta pa fler,
Neisser infor har termen "repisodiskt" minne. Men, sager Neisser,
aven da han hade fel, berattade han i en mening sanningen, hares
beskrivning av vad som halide var pa ett djupare plan grund-
laggande riktig. Autobiografiska minnen best& alltsa av tolkningar
eller meningen i en upplevd erfarenhet.

Detta ar det viktigaste, men det ar Hart att aven en del fakta-
information finns kvar. Denna information tenderar enligt
Conway (1990) att handla om aktorer, handlingar, lokal- och delvis
tidsinformalion. Att man inte sa val kommer ihag enskildheter eller
detaljer i ett handelseforlopp bekraftas av mycket forskning inorn
vittnespsykologi. Detaljer och fakta i en ogonvittnesskildring stam-
mer endast till 25% (Buckhout,1982). Upprepade vittnesmal och
information utifran paverkar genom att smalta samman med den
ursprungliga handelsen till en minnesbild (Loftus och Palmer, 1982).
Goethals och Reckman (1982) visar att det kan vara svart att
minnas tidigare attityder. Det galler t ex barnuppfostringspraxis

3 1
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(Robbins, 1982). Om forhallandena vid erinringstillfallet liknar
inkodningstillfallet bade vad galler miljO och kanslolage, under-
lattar detta tillgang till minnena (Eysenk, 1988). Bahrick, Bahrick
och Wittlinger (1975) visar att social kontext, t ex en nara relation,
ar viktig for att man skall erinra sig personer man kant, medan
formagan att kanna igen name och ansikten firms kvar oforandrad
under lang tid. Wagenaar (1988) menar att det autobiografiska
minneslagret ar ganska intakt Over tid, men eftersom enskilda
ledtradar efterhand forlorar sina specifika drag, krays det manga
cues samiidigt for tillgang till de autobiografiska minnena.

3.4.2 Barns minne

Ett sarskilt forhallande da det galler min studie ar informanternas
alder. Samtliga minus erfarenheter gjorda i forskolealdem men ar i
olika alder da de erinrar sig sina erfarenheter. Detta aktualiserar
flera fragor om barn och deras minne. Kan man minnas fran barn-
domen? ar en sadan fraga och om svaret ar ja installer sig fragan:
Hur minns barn jamfort med vuxna? Jag skall har forsoka besvara
dessa fragor utifran vad minnesforskning korrunit fram till.

Manga minnesforskare aterkornmer till Sigmund Freud.
Barndomsminnen spelar en central roll i psykoanalysen, sarskilt
dery man inte minns medvetet. Freud har visat pa att det films en
slags mirmesforlust eller bamdumsamnesi fran de tidiga aren. Han
har ocksa understrukit att de minnen som firms kvar star for nagot
viktigt, men att det oftast rOr sig om "tacicrainnen", screen
memories, som star for nagot dolt och att den viktiga inneborden
darfor inte ar uppenbar utan maste tolkas (Freud, 1917, Neisser,
1982). Freud har forklarat det med att kanslomassigt traun.iatiska
upplevelser fortrangts till det undermedvetna och kan inte av sig
sjalvt aterkallas i minnet, men kansloma fortsatter att paverka
personen, ofta till neurotiskt beteende. Behandlingen bestar i att
minnas det smartsanuna.

Freud har darmed pekat pa kanslomas betydelse for person..
lighet och beteende samt for hur minnet fungerar. Schachtel (1982),
aven han psykoanalytisk forskare, menade redan 1927 att om det
finns en sarskild bamdoinsainnesi sa galler den ba-a autobio-
grafiska minnen, inte t ex ord man lart sig eller bekanta ma.nniskor
och saker. Schachtel menar att det beror pa att vuxna, konven-
tionella schemata gor det svart att minnas barndomsupplevelser,
lika svart som att minnas dronunar, som ocksa ar av transschema-
tisk karaktar. Det skulle ocksa forklara varfor man har svarare an
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kvinnor att minnas, det stammer samre med den vuxna mannens
sjalvideal att minnas barndomsupplevelser (Schachtel, 1982).

En annan forklaring som forts fram ar att barnets erfaren-
heter gors dA sprak och tankande ar begransat. Detta har provats
av Piaget i hans forskning. Han menar att om tankandet utvecklas
pA ett visst omrade som man har tidig erfarenhet av, sA minns man
battre vid ett senare tillfalle (Eysenck, 1988). Om fOrstaelsen pa
omradet inte utvecklas visar t ex forskning om forstaelse av ett
naturvetenskapligt fenomen att barn och vuxna innehallsmassigt
ger samma svar, men att de vuxna sprAldigt kan ge svaren en
annan utformning (Torstenson-Ed & Johanson, 1989).

Det forsta verkliga forsoket att prova barndomsminnenas
natur gjordes av Waldfogel 1948. Han lat ett antal psykologi-
studerande skriva ned alla minnen de kunde erinra sig fran 0 - 8 ars
Alder samt ange vilken kansla de vackte. Detta gjordes vid tva
tillfallen med en tid emellan. Syftet var att fa information am bade
kvantitet och kvalitet pa barndomsminnena samt att koppla det till
personlighetsdrag som ocksA mattes. Resultatet visar att det inte
finns flagon skillnad mellan konen dA det galler att minnas, antalet
minnen i medeltal ar i stort sett identiskt, men kvinnor minns nAgot
mer fran de tidigaste aren. Det firms dock anmarkningsvart stora
individuella skillnader, variationen i antalet minnen ar mellan 10
och 140 stycken. Denna individuella skillnad bestod vid andra
tillfallet.

Antalet minnen ger en stadigt uppatgaende kurva fran 1- 8 ar,
en kurva med fA minnen fore 3 ar, med stOrre okningstakt mellan
tre till fern Ar som sedan minskar upp till Atta. Ungefar samma
kurvor firms for sprakutveckling och mental tillvaxt. Kvalitativt
beskrivs alla slag av manskliga kanslor i minnena. StOrsta gruppen
ar minnen som beror personliga erfarenheter och minnen som
beskriver lust och gladje, med radsla pA andra plats. Neutrala
minnen ar relativt ovanliga, kanslomassigt starka minnen ar van-
ligare i alla aldrar. Det tyder, menar Waldfogel (1948) pa att
minnen som behAlls ror jaget och har personlig relevans. Waldfogel
for ocksA en polemik mot Freud och menar att hans teori om
borttrangning inte kan starnma eftersom de starka konflikterna i
samband med oidipuskonflikten vid 3-5 Ar borde gora att kanslo-
laddade minnen minskar dA, medan det i sjava verket ar tvartom.
Conway (1990) refererar forskning kring det som Freud kallar
tackminnen och att de faktiskt fanns i nAgot storre antal has
personer som var angsliga. Conways slutsats ar att screen
memories kan spela en viss roll fOr bamdomsupplevelsen, men inte
sA stor som Freud trodde.
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Scheingold och Tenney (1982) har gjort en studie som handlar om
en viktig handelse i barndomen, namligen ett syskons fodelse.
Studien liknar min ifraga om informanter i olika Mdrar, dar tiden
som forflutit fran 1-dm iAsen varierade mellan en manad och sexton
ar. Modrarna inteiv 1.,tcles oberoende och svaren kontrollerades
mot varandra. Resultaten visar att man inte glommer en sadan
handelse och att man kommer ihag lika mycket oaysett om det ar
ett eller sexton ar sedan det hande. Barnets utveckling verkar
paverka den initiala inkodningen snarare an att det upplevda
senare transformeras. Tre ar verkar vara en kritisk grans for att
minnas. Forskarna menar att man mAste ha utvecklat ett sprak,
liksom schemata for vardagliga rutiner for att minnas en ovanlig
handelse. Det har ocksa en inverkan om handelsen senare repe-
terats (Scheingold & Tenney, 1982).

Turtle och Wells (1988) vid Albertauniversitet i Kanada har
gjort en studie dar de jarnfor hur barn, 8 och 12 ar gamla fungerar
som ogonvittnen jamfort med vuxna i direktforhOr och vid kors-
forhor, samt hur deras trovardighet uppfattas av bedomare. De
sammanfattar forskningslaget sa att barn ger en mindre
atergivning av en upplevd handelse an vuxna, men att forhallandet
mellan riktig och oriktig information vid fri atergivning är
jamforbart med de vuxnas. Av bedomare uppfattas de dock som
mindre trovardiga. I sin egen studie kom de fram till att 12-aringar
och vuxna var likvardiga i bada typerna av forhor. Attaaringarna
var nagot mindre exakta vid direktforhiir, en icke signifikant
skillnad, medan de hade en drastisk minskning vid korsforhor,
vilket, menar de visar att yngre barn ar mer paverkbara for sug-
gestion och ledande fragor. De fick ingen skillnad i trovardig-
hetsbedomningen.

Davies, Stevenson-Robb och Flln (1988) har i en xperi-
mentell studie visat att barn mellan 8 och 12 ar var lika bra pa att
identifiera en framling de mott i skolan pa en rad fotografier,
medan de yngre hade svarare att avvisa en rad foton dar personen
inte farms med. Barrens uppskattningar av langd, alder och andra
detaljer var clang, den okade med aldem men inte pa ett signifikant
satt. Forskama understryker att barn och vuxna har samma slags
svarigheter vid vittnesmal. Precis som fbr vuxna ar det en hjalp for
barn att minnas om de far komma tillbaka till den miljo dar
handelserna intraffat. Wilkinson (1988) har visat att detgaller aven
sma barn och menar att bade beteende, lokaliteter och kanslor
sannolikt bidrar till detta. Nagon form av fragor bidrar ytterligare
till formagan att minnas, de fungerar da ocksa sum ledtradar for
minnet.

5 4
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De sear som den har Atergivna forskningen ger om barns minne ar
att man kan minnas fran sin barndom, att viktiga minnen kan ha
stor motstandskraft mot glomska och aft den tydligaste skilinaden
mellan barn och vuxna verkar vara att de ger sprakligt mindre
utforliga beskrivningar men att det inte firms tydliga skillnader i
exakthet och trovardighet. Dessa resultat vill jag sedan stalla mot
vad som framkommer i metodlitteratur och bAda delarna ar
sarskilt intressanta for mitt metodprovande syfte.

3.5 Giddens struktureringsteori

DA jag gar fran ett indidvidplan till att sammanstalla mina infor-
manters utsagor for att beskriva samstammigheter och skilj-
aktigheter mellan aktorer pa olika nivAer och over tid behover jag
en teori som kan tolka detta. En sadan teori ar den teori om
samhallet och manskligt socialt handlande som byggts upp av
Anthony Giddens, professor i sociologi i England. I min framstall-
fling bygger jag i huvudsak pA hans bok The Constitution of
Society. Outline. of the Theory of Structuration, sc;in kom 1984.

Giddens kallar sin teori en "struktureringsteori". Teorin ar,
kan man saga, ett forsok att overbrygga spanningen mellan de
teorier som ser manniskan som styrd av yttre samhalleliga struk-
turer och de som vill se samhallet som styrt av individens hand-
lande, och ersatta dem med en teori som forenar bAda synsatten.
Det irmebar att Giddens bygger upp sin teori i polemik mot manga
andra klassiska sociala teorier. Bade funktionalismen och struk-
turalism ser individen som styrd av strukturer och ramar medan
begrepp som betonar individen, som subjektivitet, handling och
mening ar utmarkande for hermeneutiken, dar den inre subjektiva
upplevelsen och individens handlande ar centralt for att forklara
samhallet.

Giddens bygger upp sin teori som en relation mellan de
hermeneutiska begreppen och de funktionalistiskt-strukturalistiska.
Han giir alltsa en koppling mellan mikro och makroniva, men
anvander inte sjalv de begreppen. Han menar att man skall studera
social praxis som den ar ordnad over tid och rum. Han betonar
ants& kontinuiteten i de manskliga sociala aktiviteterna, de upp-
repar sig, ar "recursive". Samtidigt ar manniskans reflexivitet ett
viktigt begrepp for Giddens. Reflexivitet skiljer det sociala fran det
biologiska och innebar att vara en aktor med aysikt, intention, som
har skal for sina handlingar och som kan tala om dem om hon
tillfrAgas. Men aysikterna intraffar i ett sammanhang (context), en
process som ar ett flode i tid och rum. En ontologi av tid - rum som
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konstituerande for mansklig handling ar grundlaggande for
Giddens structuration theory.

Sociologema har tidigare lamnat tidsaspekten At historikema
och rumsaspekterna At geografema, medan de sjalva forsokt fA
fram generella lagar for manskligt agerande i det modema sam-
ballet. SA kan man inte gora, menar Giddens, det films inte nagra
metodiska eller logiska skiljelinjer mellan dessa discipliner. Med sin
teori vii han ock.sa visa att det inte finns nagra sadana generella
lagar. Dessa slutsatser, liksom Giddens forsok att lanka flera
nivaer av samhallsanalys, gor att han ar mycket eklektisk i sitt satt
att tanka, dvs han hamtar och for samman tankar fran mango olika
teorier. Att gora det ar fullt acceptabelt, menar Giddens, som anser
att det snarare ar en slags bekvamlighet att halla sig Mom
etablerade teorier. Ideemas barkraft bor istallet vara avgorande. I
harts teori kan jag aterfinna flera av de teorier, begrepp och skar-
ningspunkter som jag i min teorigenomgang tidigare kommit in pa.

PA individniva stoder han sig t ex pA psykodynamisk teori,
Sigmund Freud och i fiirsta hand Erik H. Eriksson. Han anvander
begrepp som sjalvet och har som vi redan sett en teori om minnet
(se 3.4.1). PA en slags relations eller gruppniva anvander han
sociologen Goffman, pa Samhallsniva anvander han Parsons,
Foucault och Marx samtidigt som han kritiserar dessa. Intresset
for tid- rum variabeln gor att han som vi sett tar in tankar fran
historia och fran geografi, men aven filosofi liksom som namnts
frail sociologi och psykoanalys. Alit detta gor hares teori intressant
men omfattande. Hans teori tar till exempel ocksa upp hur man
skall avgransa sarnhallen och olika typer av samhallen. Detta rena
makroplan gar jag inte narmare in pa utan mitt framsta intresse ar
det manskliga subjektiva handlandet och hur det ar sammanlankat
med strukturer i samhallet.

Jag skall i den framstallning jag gor har to upp nagra viktiga
begrepp i Giddens teori och da borja med en modell som vicar hur
det individuella handlandet ar forbundet med samhallsutveck-
lingen i stort.

3.5.1 Aktoren , handlandet och olika medvetandenivaer

DA Giddens ser pA individen i det sociala sammanhanget gor han
det med hjalp av foljande figur:
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unacknowledged f A reflexive monitoring of action ---> unintended
conditions of

action rationalization of action

motivation of action

Figur 2. (Giddens,1984, s 5).

consequences

of action

Viktiga begrepp har ar aktoren,(the agent) och handlandet,(the
agency). Giddens betonar starkt manniskans reflexivitet, att av-
lyssna omgivningen och medvetet styra sina handlingar, vilket dock
ofta sker rutirunassigt. Det ar den oversta nivan i figuren. Om en
individ-aktOr tillfragas kan han mestadels forklara sina hand-
lingar, sina intentioner med dem. Detta är rationaliseringsnivan.
Han skiljer ut ytterligare en niva, motivationsnivan, som refererar
till de motiv, Onskningar och behov som styr handlandet, inte lika
direkt utan oftast som en overgripande plan eller handlingspoten-
tial. Motiven kan en person inte lika sjalvklart tala om, eftersom de
kan vara omedvetna. Figuren visar ocksa hur individens handlande
ar forbundet med samhallsutvecklingen i stort. Individens hand-
lande far ofta konsekvenser som individen inte aysett, unintended
consequences of action. Detta kan i sin tur skapa hinder eller ramar
som individen inte kanner till men som begransar hans handlande,
unacknowledged conditions of actions.

Den ena gransen for det medvetna intentionella handlandet
ar det omedvetna., Har refererar Giddens till Freud och diskuterar
hans tredelning i detet, jaget och overjaget, som han inte ser som
sarsIdlt anvandbar. Han vill istglet infora en annan tredelning:

discursive consciousness
practical consciousness
unconscious motives/cognition

Discursive ar individens resonerande, logiska plan dar man i
ord kan beskriva och forklara sitt handiande. Det praktiska medve-
tandet ar ett centralt begrepp i teorin och hanfor till alit det dagliga
handlande som sker"automatiskt" och som individen inte lika latt
kan beskriva och forklara, kanske det som andra kallat "den tysta
kunskapen".Den motsvarar narmast Freuds formedvetna plan.
Gransen mellan discursive och practical ar flytande. Det tredje
planet, det omedvetna kallar Giddens ibland ocksa for basic
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security system. Me llan discursive och unconscious firms sparrar,
huvudsakligen pga borttrangring, har firms alltsa martga omed-
vetna motiv, och har gar en av granserna for molligheten att med-
vetet styra det flode av intmtionell handling som det dagliga livet
bestar ay.

Andra granser satts av att de intentioner jag har kan fa
oaysedda och oforutsedda konsekvenser. Det kan galla en enskild
individ men ocksa att summan av minga individers handlande kan .
ge andra konsekvenser an de ursprungliga individuella, ett valiant
fenomen i t ex ekonomisk teori. Detta kan i sin tur skapa det som
Giddens kallar unacknowledged conditions of aLtions. Det firms
ramar och forhallanden som indidviden inte kanner och darfOr
inte kan vaga in i sitt handlande. Det omedvetna, okanda ramar
och oaysedda konsekvenser begransar alltsa individernas mojlig-
het att aysiktligt styra samhallsutvecklingen. Men alit manskligt liv
utgAr ands fran ett flode av daglig, reflexiv handling. Det finns
darfor inga generella, yttre lagar som Styr samhallsutvecklingen
och som sociologerna kan aysloja. Forskningens uppgift ar istallet
att utforska dessa griinser.

3.5.2 Vana och mine, tid och rum

Reflexiviteten ar alltsa bara delvis medveten och till stor del bars
den av det praktiska medvetandet eller rutinen som är ett grund-
laggande element i dagligt liv. Det galler naturligtvis handlande
med praktiska ting men ocksa vart satt att handla i interaktion, i
moten med andra manniskor, som i stora delar ar rutin och inte
direkt medvetet men innebar en kunskapsmassa som ar viktig for
var mojlighet att fungera i dagligt liv. Denna practical conscious-
ness ar fundamental for att skapa en kansla av tillit eller ontologisk
sakerhet, sager Giddens och hanvisar har till E.H.Erikssons psyko-
dynamiska stadieteori. Tryggheten eller tilliten som ar det centrala
temat eller krisen for barnet i det forsta stadiet byggs upp utifran
tillfredsstallande av kroppsliga behov och att "psykologiskt binda
tid och rum," som Giddens uttrycker det, sa att barnet forstar att
vardarens franvaro inte betyder overgivenhet. Rutiniseringens
betydelse ar stor och nyckeln till relationen mellan tillit och reflexi-
vitet. Som exempel tar han har Bettelhehns beskrivningar av hur
manniskor reagerar i koncentrationslager dar de berOvats alla sina
dagliga rutiner och den nedbrytning av personligheten som det
medfor. Rutinen ger alltsa en untologisk, existensiell sakerhet som
psykologiskt ar till for att dampa omedvetna angestkaLlor och ar
den dominerande formen for dagligt liv.

J Jr ,)
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I detta sammanhang har Giddens som vi sett en intressant teori om
minnet dar minnet inte bara kan ses som nagot i det forflutna, utan
att det finns ett nara forhallande mellan minne och perception.
Perception ar ett flode av aktivitet dA kroppen ror sig i tid och rum
och det man tar in organiseras i schemata som samtidigt bearbetar
"gammal" och nyinkommande information. De ar det medium
genom vilket det ftirflutria paverkar framtiden och ar identiskt med
de underliggande minnesmekanismerna.

Minnet kan dA inte bli nagot annat an ett satt att beskriva den
sammanlagda kunskapen och fardigheten hos en mansklig aktor,
menar Giddens. Medvetenhet blir dA en sinnesnarvaro, minne blir
medvetenhet konstituerad over tid och hagkomst (recall) blir med-
let att Aterkalla tidigare erfarenheter. SAdana psykologiska hag-
komstmekanismer, brukade i olika handlingskontexter, utgor da
det praktiska och det logiska (discursive) medvetandet. Det prak-
tiska har man tillgang till framst i handling medan det logiska
ocksa kan uttryckas i ord. Det omedvetna ar ocksa minne, men
hagkomstmekanismer till vilket individen inte har direkt tillgang
eftersom olika sparrar hindrar en direkt tillgang till handlandet och
sarskilt till det logiska medvetandet. Det beror dels pA, menar
Giddens, att formandet av den forsta tilliten, "the basic security
system" forsiggar innan bamet har ett sprak och den motivation
som harror ur delta system forblir darfor utanfor sprakets kontroll.
Har finns ocksa borttrangningar som hindrar verbal formulering.

All social interaktion ar situated och har alltsa en position i tid
och rum. En forskare som mycket agnat sig At det dagliga livets
maten mellan manniskor ar Goffman, som kallats "mikrosociolog".
Giddens betecknar hans teorier som en kartlaggning av skamings-
punktema mellan narvaro och franvaro i social interaktion. Varak-
tigheten over tid av institutioner i olika former kan inte existera
utan de dagliga motena i vardagslivet. Manniskor har ocksa en
relationell position som ordet social position anger. I den man
sadana vardagliga moten har drag av rutin representerar de
samtidigt institutionaliserade drag i sociala system. De utgor da
sociala identiteter eller roller med normativa rattigheter, skyldig-
heter och sanktioner knutna till sig och dessa paverkar naturligtvis
ocksa det manskliga handlandet. Det ar dock ingen naturlag att
den institutionaliserade sociala interaktionen och de sociala
rollema aterupprepas pa samma satt for evigt, de maste kontinu-
erligt arbetas fram i det dagliga livet av aktOrernas reflexiva
handlande pA olika medvetandenivaer. Aktorerna kan alltid handla
pA annat satt an de gjort tidigare.
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Tids- och rumsaspekterna kan inte, som sociologerna ofta gjort,
ignoreras eller betraktas som enbart omgivningsfaktorer, menar
Gidderi3. Den manskliga existensen ar begransad av den manskliga
kroppen. Den i sin tur begransas av att den ar odelbar, att
manniskan har ett av doden begransat livslopp, att man inte kan
vara pA tvA platser samtidigt eller vara pA exakt samma tid och
plats som en annan, och att rOrelse i rummet ocksa innebar rorelse i
tid. Dessa fern aspekter av tidens och rummets realitet har Giddens
hamtat fran den svenska geografen Torsten Hagerstrand vars
forskning han refererar till. Det som framst intresserar honour ar
Hagerstrands kartlaggning av manniskans rorelser, livsstigar,
under livet snm praglas av upprepning och rutin. En livsbiografi
sager Hagerstrand, utgors av inre mentala erfarenheter och, upple-
velser relaterade till ett samspel mellan kropp och omgivning.
Giddens infor har begreppet regionalization. Det innehAller inte
bara en rumsaspekt utan en kombination av lids- och rumsaspek-
ten. Man ror sig i livet langs "stigar" i olika interaktionssamman-
hang som har anknytning till olika lokaliteter.

DA det galler tid talar Giddens om tre tidsaspekter. Det dag-
liga livets upprepning ar ett flode som inte egentligen leder
nagonstans och som han kallar reversible time. Individens tid ar
den andra formen av tid, individens livslopp, som ar irreversible
och innebar ett varande pA vag mot d8den, begransat av kroppens
livstid. Genom individernas handlande i det dagliga livet Ater-
skapas den overindividuella langtidsexistensen av institutioner,
som ar den tredje formen av tid och ocksA reversible. PA sa satt kan
man forklara hur sociala relationer stracker sig i tid och rum
bortom de granser som finns for individen.

3.5.3 Individ och strukturer, makt och social forandring

I det som beskrivits ovan finns ants& en av de kopplingar som
Giddens i sin teori gor mellan individ och institution. Instihitionens
lAngsiktiga existens är bade villkor for och resultat av det dagliga
livets kontinuitet. Centrala begrepp cla Giddens ror sig pA "makro-
nivA" (han anvander inte sjalv det uttrycket) ar structures,
structuration, system och duality. Giddens pekar pA en rad
"dualities" i samhallet. Han valjer medvetet ordet duality istallet
for dualism. Nyansskillnaden innebar troligen att han inte ser det
som ett antingen eller utan som ett samspelande bade och.
Strukturer ar regler och resurser i samhallet. DA dessa anvands i
produktion och reproduktion av socialt agerande ar de pA samma
gang medlet for systemets reproduktion. Delta ar alltsA "the
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duality of structure". Samtidigt som manniskan i praktiskt
handlande aterskapar institutionerna i deras utstrackning over tid
och rum, skapar hon ocksa ramarna for c!etta handlande. Det ar
alltsa sa att de strukturella egenskaperna hos ett socialt system ar
bade medel for och resultat av den praxis som hela tiden skapas
och aterskapas. Denna process innehaller en niklvandig dubbelhet
och ar den process som kallas structuration. Den är alltsa central i
Giddens teori.

Strukturen är inte extern visavi individen. Genom minnes-
spar och kontinuerlig praxis ar den snarare intern. Strukturerna
innebar bade majligheter och hinder. Anda ar den sociala struk-
turen naturligtvis inte kontrollerbar av individen. Institutionernas
liv reproduceras av individens dagliga rutiner och handlande, men
individen begransas av sitt livslopp medan institutionens liv
stacker sig over en langre period. Det blir en otillborlig reducering,
menar Giddens, att tala om vare sig objektiva eller subjektiva skal
till hur samhallet ser ut och vill darfor alltsa varken ansluta sig till
funktionalism, strukturalism eller hermeneutik. Slutsatsen av
denna dubbelhet blir att den manskliga historien alltsa skapas av
aysiktliga handlingar, men ar inte som helhet aysedd. Den undflyr
hela tiden alla manskliga fOrsok att medvetet styra den. Sadana
fors& gars dock ideligen av manniskan under hotet och loftet att
vara den enda varelse som medvetet skapar sin historia.

I sin analys av begreppet makt pekar Giddens pa ytterligare
en duality, eller dubbelhet. Manskligt handlande (agency ) refererar .

till deras formaga att gora saker, vilket innebar en koppling till
begreppet makt. I varje situation finns ett val, en mojlighet for
individen att agera pa annat satt. Handlande innebar alltsa alltid
en form av makt eftersom det innebar en forandring, en formaga
att forverkliga beslut. Resurser ar medel genom vilka makt for-
verkligas. Resurser ar strukturella egenskaper i sociala system som
anvands och reproduceras av medvetna sociala agenter.

Makt far pa sa satt tva ansikten. Makt forknippas oftast med
oppen konflikt om resurser mellan olika sektoriella intressen i ett
samhalle eller en institution. Det ar en form av makten som da
uttrycks i oppen konflikt. Men makt är alltsa fOrbunden med all
handling. I sociala system finns instihitionaliserade relationer som
innebar olika grader av autonomi och beroende mellan enskilda
aktorer eller kollektiv. Men alit beroende erbjuder ocksa pa nagot
satt nagra resurser genom vilka de underordnade kan paverka sina
overordnades handlingar. Detta kallar Giddens kontrollens dialek-
tik i sociala system.
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De resurser som reproducerar maktstrukturer ar av tva slag,
allocative och authoritative, fritt oversatt materiella resurser och
manskliga resurser, hur det sociala livet ar organiserat. Att kunna
lagra resurser Over tid ar viktigt for maktexpansion, det ar ett salt
att "binds" tid och rum. De materiella resursernas betydelse har
lange betonats, t ex i den marxistiska teorin, men de manskliga ar
minst lika viktiga och mer varaktiga. Att kunna lagra och formed/a
information ar har en viktig maktresurs. Att ha tillgang till resurser
är an ha makt och mojlighet til handling och darmed viktigt for
social forandring.

Da det galler social forandring menar Giddens att man inte
kan stalla upp nagra generella lagar. Evolutionisterna forsaker att
for social utveckling dra en parallel med de biologiska utvecklings-:
lagar som Darwin stallde upp. Den marxistiska teorin har stallt
upp deterministiska lagar for hur samhallet skulle utvecklas pga
produktionsforhallanden och klasskillnader. Inget av detta har
visat sig fungera, anser Giddens. Overhuvudtaget uppvisar inte
historien nagra tydliga lagbundenheter i utvecklingen eller ens att
utvecklingen gar framat i nagra slags forutsagbara stadier. Antro-
pologiska studier visar att s k primitiva samhallen inte ar primitiva
i nagon annan aspekt an att deras teknologi ar mindre utvecklad.
Det gar belt enkelt inte att hitta en enda enkel formel for social
forandring.

Giddens staller inte Keller upp nagon sadan men gar en
analys av vad som paverkar social forandring som ar ganska
utforlig. I korthet sager han att varje social handelse ar episodisk
och maste studeras i sitt sammanhang med de omstandigheter som
rader i den aktuella tidsperioden. Han menar att man kan vara
generell sa tillvida att man kan identifiera olika typer av social
forandring, da det galler intensitet, omfattning, snabbhet och
riktning. Han talar ocksa om en slags kritiska trosklar da det galler
social forandring. Detta ar en mycket rapsodisk sammanfattning
av vad Giddens sager i detta sammanhang dar han ocksa analy-
serar hur olika slags samhallen uppstar.

Eftersom manniskan kan reflektera Over sitt eget handlande
innebar det ocksa en annan duality eller dubbelhet. Den kallar
Giddens for "den dubbla hermeneutiken" och den handlar om den
sociala forskningens roll for forandring i samhallet, som han
tillmater storre vikt an de fiesta. Han menar att det inte finns
nagon klar grans mellan lekmannen och forskaren. Forskaren gar
in och studerar ett fait som redan är meningsbarande for de
inblandade. Forskaren tar reda pa vad andra redan vet och maste
veta for sitt dagliga liv. De begrepp som forskaren hittar pa ar
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andrahandsbegrepp for deltagarna men kan bli forstahands-
begrepp om de tar till sig dessa som sina egna. Det blir cla en dubbel
hermeneutisk nrocess av oversattning och tolkning. Intressant och
slagkraftig fo; skning har of ta blivit en del av det allmanna med-
vetandet och paverkar pa sa vis den verldighet som beskrivit,
menar Giddens.

Den sociala forskningen och dess resultat ar alltsa ytterligare
en anledning till att det inte gar att formulera generella lagar och
teorier om socialt liv. Han tar har som ett exempel Machiavellis
teorier om makt, som han menar har paverkat makthavares tank-
ande under flera arhundraden. Man kunde sakert to en rad andra
exempel. Detta gar, menar Giddens, att det ar sa avert att testa
sociala teorier pa samma salt som naturvetenskapliga eftersom de
basta och intressantaste ideerna flatas samman med det reflexivt
medvetna som aktorer kan ge uttryck at i en undersokning.
Forskning som studerar manniskans verklighet paverkar alltsa
kontinuerligt denna verklighet.

Giddens ror sig, som jag visat, med bade inre och yttre
verklighet och med begrepp som minne, tid och rum, och han har en
modell for samspelet mellan aktorer pa olika nivaer och sam-

strukturer. Det gor att jag anser den anvandbar for att
analysera upplevd pedagogisk milio Over tid och i diskussions-
kapitlets aysnitt 8.4 provar jag att anvanda den som analysinstru-
ment pa forstudiens empiriska data. Pa samma sett prtivas sjalv-
bilds- och minnesteori da den individuella upplevelsen och effekter
av daghemsvistelse analyseras. (Avsnitt 8.1)
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4. Metodlitteratur

I detta kapitel tar jag upp metodlitteratur och later den forst
besvara samma fragor som minnesforskningen, om tillforlitlighet
och om barns minne. Darefter ser jag pa vad som sagts om life
history metodens potential att binds ihop skeenden pa olika nivaer.
I och med att det som brukar kallas kvalitativa forslcningsmetoder
vunnit terrang sa har ocksa retrospektiva intervjuer komrnit till
anvandning och deras tillforlitlighet diskuterats inom ganska olika
falt.

Som namrits inledningsvis finns en lang rad begrepp som
betecknar retrospektiv metod i nagon form, da manniskor ser till-
baka pa sitt liv och sina erfarenheter. Det ar t ex life history, life
story, oral history, case history, biography osv. Denzin (1989) ger
foljande definitioner: life story ar personens egen berattelse om sitt
liv, life history ar en livsberattelse som genom intervjuer bygger pA
personens egen och eventuellt andras berattelser, liksom forska-
rens tolkning och kan berora det kollektiva livet i en grupp eller
organisation. Oral history ar personliga minnen av handelser,
deras orsaker och effekter. Eftersom terminologin ar oklar och life
history ar ett vanligt begrepp anvander jag life history-metod som
en samlingsbeteckning pa dessa metoder.

Life history metoden har anvants Mom sociologi, etnografi,
forskning om litteratur och politik, Mom marxistisk och feministisk
forskning liksom Mom den psykoanalytiska traditionen. Inom histo-
ria kallas den oftast oral history. DA metoden anvands Mom dessa
discipliner kan man saga att man utan att ha det syftet studerar
minnet i naturlig miljo. Det ar erfarenheterna av detta som sedan
tas upp i metoddiskussioner. Har narmar sig denna litteratur
samma fragor som minnesforskningen fast utifran olika utgangs-
punkter och tar ocksa ibland stud i den.

4.1 Tillforlitlighet i retrospektiv rnetod

Den mangfald av tillampningsomraden som finns for retrospektiv
metod gor att den granskats fran manga hall och perspektiv ocli det
ger en tillforlitlighetsdiskussion som spanner Over ytterligheter,
fran att se metoden som ett medel till rent faktainhamtande till att
se t ex life history som ren fiktion och i ifragasatta om ett liv
overhuvudtaget kan beskrivas. Ruth Behar (1990), antropolog och
feminist, menar t ex att inom etnografisk metod kan life history-
genren fOras i tva riktningar, genom att antingen life eller history
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betonas. Da life fokuseras arbetar man med begreppet aktoren
som meningsfullt skapar sin livsvarld, da history fokuseras arbetar
man med relationen mellan historien och dess representation,
berattelsen. En liknande tvadelning talar de svenska forskarna
Bernier och Bjerkman (1990) om, Mom social forskning, da de tar
upp att levnadsberattelser har tva funktioner, den referentiella,
atergivandet av hur det var, och den evaluativa, ut- och omvarde-
ringen av hur det var. De prioriterar konstruktion frail-for rekon-
struktion.

Skiljelinjema i diskussionen skapas av hur starkt individen
och subjektiviteten betonas vid anvandandet av metoden och ocksa
om en person presenteras i helfigur eller ej. Har finns en skala fran
att en enda person presenteras till att manga personer far uttala
sig om en handelse, vilket ju ger olika typer av subjektivitet och
individinriktning. Med detta sanunanhanger en diskussion om
forskarens roll. Med Okad grad av subjektivitet kan bilden av fors-
karen som neutral, objektiv och utanforstaende inte uppratthallas.

Dekonstruktion Sr ett begrepp praglat av den franska sprak-
vetaren och filosofen Jacques Derrida. Det ar dekonstruktivismen
som star for den yttersta kritiken av biografisk metod och menar att
det är meningslost att beskriva levnad som en helhet, vilket den inte
ar, en levnadsberattelse ar en text som inte kan reduceras till nagon
egen sanning, den omtolkas av den som laser (Bernier, Bjerkman,
1990). Den amerikanska sociologen Denzin verkar ha tagit intryck
av ett sadant resonemang och att ha raft sig langs ett kontinuum i
sitt synsatt. Redan 1970 skriver han i sin metodbok att "A good life
history reads like a novel" (Denzin,1970, s.417), men ar fortfarande
inne pa att man skall testa sanningshalt, validitet och reliabilitet
hos det material man far fram genom life history. Detta angrepps-
satt dit han t ex raknar Chicagoskolan, kallar han objective natural
history approaches. Tjugo ar senare for han fram ett tolkande
perspektiv som ser biografiskt material "from within a literary,
fictional framework" (Denzin, 1989, s 49) och Or 1991 t ex ett in-
lagg vid en AERA-konferens benamnt "Deconstructing the biogra-
phical method " dar han gar ifran sitt tidigare satt att resonera.

Jag är intresserad av bada perspektiven, life och history. I
min forsta resultatdel med barnen som aktorer och i ett utveck-
lingsperspektiv ar life-pespektivet viktigast, i del tva da olika
pedagogiska miljoer sarskiljs blir perspektivet mer "historiskt" da
de olika personemas uppfattningar stalls mot varandra. Om man
som Mom dekonstruktivismen ser en levnadsberattelse som fiktion
utan anknytning till verkligheten blir det meningslost att talc om
validitet och reliabilitet, meningslost med forskning inom denna
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tradition overhuvudtaget. Det ar inget synsatt som jag ansluter
mig till. Jag atervander darfor till dem som ser retrospektiva inter-
vjuer som en meningsfull forskningsmetod och hur de ser pa den.

Paul Thompson for en ingaende diskussion om tillforlit-
ligheten i sin bok Det forgangnas rust (1980). Hans egen forskning
ligger inorn oral history traditionen °tar han skildrat den edwardi-
anska epoken i engelsk historia med hjalp av levnadsberattelser
fran ett representativt urval av manniskor fran olika samhalls-
Masser. I sin tillforlitlighetsdiskussion stoder han sig bl a pa en del
resultat fran minnesforskning.

Hans grundsyn ar, att med skid av Bartlett, betrakta minnet
som en aktiv social process. liar for han en polemik mot histo-
rikernas klassiska syn pa dokumentet som den enda kalla som har
status och ar tillfiirlitlig. Han menar att varken samtida eller histo-
riska dokument, vare sig det galler tidningsartiklar, statistik, ratts-
forhor eller protokoll, ar en direkt Aterspegling av fysiska fakta och
att de dessutom ar retrospektiva. Fakta och handelser Aterges pa
ett satt som ger dem en social innebord. Redan en samtida intervju
ligger nagonstans mellan faktiskt och socialt forvantat beteende
eftersom sociala fakta inte är ting.

Det som skiljer en muntlig retrospektiv intervju fran sadana
dokument ar det langre tidsperspektivet bakat samt att den of ta ar
inspelad pa band. Vi forvantar oss, sager han, att forvrang-
ningarna pga andrade varderingar m m. blir storre ju langre
tidsaystandet blir. Har tar Thompson stod av minnesforskning som
visar att utrensningar av minnesmaterial ar storst pa ett tidigt
stadium och darfor paverkar alla slag av vittnesbord, aven sam-
tida. Antalet fel forblir darefter ganska konstant over tid bade da
det galler attityder och fakta. Det blir andra saker som framhays,
men det ar anda graden av konsekvens som ar det mest fram-
tradande draget. Har tar han upp minnesforskning om hur man
minas klasskamraters namn med hjalp av bilder.(Bahrick, Bahrick
och Witt linger, 1975) som visar pa att mirmesforlusten de forsta
manadema ar lika stor som de foljande 47 wren. Lika viktigt, sager
Thompson, ar upptakten i denna undersolming, att ingen minnes-
forsamring kunde markas da det galler att erinra sig klasskamrater
som varit nara vanner, inte ens efter 50 ar. Sannolikheten att man
skall minnas exakt ar alltsa storre i samband med ett socialt
intresse eller behov, sager Thompson. Tillforlitligheten beror ocksa
pa delta, och gor formodligen att manga laboratorieprov kring
minnet kan vara osakra, menar han.
Thompson nojer sig inte bara med att fOrsvara den retrospektiva
intervjun, han ser ocksa fordelar. De forandringar och omtolk-
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ningar som sker kan vara betydelsefulla socialhistoriska vittnes-
bord, ocksa darfor att manniskor tror pa dem. Upptackten att vissa
forhallanden fOrvrangts eller hallits undan i en levnadsskildring
kan vara av betydelse for att forsta t ex en familjs psykologiska och
sociala attityder, menar Thompson (1980).

Tidsaystandet, retrospektionen, ar inte heller alltid till nack-
del. PerspektiVet dilater oss att bedoma den historiska inneborden
pa king sikt. Att andra manniskor ger oss de tolkningarna i efter-
hand, det menar han kan vi invanda mot "bara om vi har for aysikt
att utestanga dem som i sitt eget liv var med om denna historia
fran varje medverkan i bedomningen av dem" (Thompson, 1980, s
114.).

Retrospektion kan ocksa ha en positiv paverkan ju langre
tidsperspektivet ar i vissa fall. Thompson aberopar har en jamfOr-
else som gjorts mellan folkrakning och sociologisk undersokning.
En aldre man har mindre sociala skal an en yngre att beskriva sin
fars yrke pa ett felaktigt satt. Historikern far dar battre svar an
sociologen. En annan jamforelse mellan en retrospektiv sociologisk
undersokning och den vedertagna historiska bilden visar att retro-
spektiva uppgifter ar i stort sett tillforlitliga. Cavan, Hauser och
Stouffer (1970) gjorde redan 1930 en jainforelse mellan life history
och enkatdata, som visade att det gar att fa samma svar med bada
metoderna och de menar att det styrker life historymetodens
objektivitet.

Det man bast minns är processer som standigt upprepas i det
vardagliga livet och det man ar intresserad av, sager Thompson
(1980). Ett alltfor starkt intresse dar personlig stolthet films med
kan ge ett behov av att tillrattalagga. Det firms inga absoluta
regler for att garantera det muntliga vittnesbordets tillforlitlighet,
papekar Thompson. Det muntliga materialet ar battre pa vissa
omraden, som beteendemonster, t ex agans utbredning i skolan,
och relationer Mom familjen. En forskare har sagt att den ar till
storst nytta for att forklara vardagslivets sociala monster och
struktur, minst nytta for att fbrsta en kris, ett upplopp eller en tvist.

Framforallt ar den muntliga kallan en levande kalla, dar
forskaren kan inga i en tvavagskorrununikation, stalla fler fragor
och bli korrigerad. Forskaren kan fa hjalp med vad som ar viktigt i
all information. De minnen manniskor bar pa blir palitlig vag-
ledning. Thompson hanvisar till en utsaga som sager att det tack
vare en instinktiv urvalsprocess ar i manniskans minne som de
teman, de intresseomraden som ar livsviktiga for henne som en
varclse i ett utvecklingsforlopp, mest sannolikt lever kvar.
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TvAvagskommunikationen, att se intervjun som en helhet och ett
mote mellan forskare och informant och resultatet som en kulturell
text dr ett leclmotiv i diskussionen som betonar life-delen. Enligt
Denzin(1989) har diskussionen Mom den feministiska forskningen
varit ledande. Behar (1990) visar pa en tvarvetenskaplig diskussion
inom psykologi, fenomenologi och hermeneutik dar life histories
granskats som en kulturell text och dar man är overens om att
metoden har en outnyttjad potential, eftersom den tvingats in i
ko.aventionell social forskning, d dr det objektiva betonats och
levnacisberattelsen setts som en typifiering av kulturella monster.

En levnadsberattelse, menar Behar, behover tolkas pa sina
egna villkor. Hon betonar aktOrsperspektivet, att man ska se hur
den intervjuade skapar historia i handling och aktorens retro-
spektiva reflektioner kring detta. Det firms egentligen tre roster,
menar hon, den intervjuades, forskarens upplevelse av motet, och
och forskarens auktoritativa rust som etnograf.

En text kan sa smaningom bli seen for ett dubbelt berattande,
dar den intervjuade och antropologen sida vid sida fungerar som
berattare, lasare och kommentatorer. Hennes definition pa en life
history blir foljande:"The text is, in fact, not the person but a
version of the self constructed by a subject to present to the
anthropologist" (Behar, 1990,s 226-227).

Behars definition betonar motet mellan forskare och inter-
vjuad och hoa pekar sedan pa att man maste forsoka forsta hur
denna text kommer till, i relation till kulturella monster och regler
for samtal och kommunikation. Har sammanfattar Behar Hera
synpunkter pa intervjun som inte bara galler retrospektiva inter-
vjuer utan lyfts fram som viktigt cla det galler intervjuer inom
kvalitativ forskning overhuvudtaget. Intervjun som en kommu-
nikativ kulturbunden handelse problematiseras t ex hos Agar
(1980). Briggs (1986) betonar att intervjun maste ses som en helhet.
Det som yttras kan N,ara ett resultat av alla tidigare fragor och svar
i intervjun. Inom detta konstruktivistiska perspektiv pa intervjun
vill man ocicsa problematisera motet mellan forskare och informant
och tala om maktforhallandet mellan dem. Armstrong (1987) tycker
att maktbegreppet borde tas in i hogre grad, de fiesta t ex Briggs,
menar att ft5rhallandet är i obalans till forskarens fordel, Agar
(1980) menar att det atminstone i den forsta explorativa fasen är i
obalans till forskarens nackdel.

Det fines en stark tendens i metodlitteraturdiskussionen att
betona forskarens paverkan pa resultatet av intervjun. Billy rhn
(1989) sager t ex i sin artikel Livet som intervjukonstruktion
varje livshistoria är en version som kan bytas ut eller andras med
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tiden och infor annan publik. FOrutom av motet med forskaren
styrs berattelsen, menar han, av tidens gang, behovet av kausalitet,
av polemik, kritik, forsvar, filosoferande, besvikelser och upprat-
telsebegar. Att forskaren kan vara styrande genom sitt satt att
fraga eller inte fraga , sitt satt att etablera kontakt osv firms ju med
i varje metodbok som tar upp intervjuteknik. Briggs (1986) menar
att aven forskarens egna utsagor waste vara med och hans misstag
analyseras.

Hos Britt Jonsson (1990) som intervjuat f.d. Ska-pojkar har
jag hittat motsatt synpunkt. Hon instauuner i att en ny intervju med
en annan intervjuare sakert kan utvecklas annorlunda. "Det jag
arida vill pasta ar att grundmonstren for vara tankar och kanslor
och livserfarenheter ar sa stabila att de skulle aterkornma vid nasta
intervjutillfalle, om an beskrivna i andra ordalag men likval med
samma betydelser" (Jonsson, 1990, s 26). Hon tror i och for sig att
det ar viktigt att belysa ett sanunanhang fran olika hall av olika
forskare men om de narmar sig med ungefar samma syfte verkar
det rimligt att man hittar samma grundstrukturer "eftersom indi-
videns livsmonster inte ar nagra vindflojlar som andrar riktning i
forhallande till olika intervjuare" (Jonsson , 1990, s 26).

Detta handlar om dialogen mellan forskare och intervjuad
och hur den paverkar eller inte paverkar. Bruner (1987) tar i texten
Life as narrative upp en annan dialog, den mellan berattelsen och
livet. Han konstaterar forst att vi inte tycks ha nagot annat salt att
beskriva lewd rid' an i form av en berattelse. Han menar precis som
andra forskare att berattelsen styrs av kulturella och sprakliga
processer, men ocksa att dessa i sin tur har kraft att strukturera var
perception och vart mime, sa att vi blir de berattelser vi berattar
om vara liv. Han menar att ett liv inte ar hur det var utan hur det
tolkas och hanvisar till Freuds begrepp psykisk realitet. Han menar
att det inte firms nagot viktigare psykologiskt forskningsprojekt an
hur autobiografier utvecklas - hui vart satt att beratta om oss
sjalva andras, och hur dessa berattelser tar kontroll Over vart satt
att leva och paverkar aven framtiden (Bruner, 1987). Den har
diskuscionen kan man ocksa hitta t ex i feministisk forskning, ofta i
samba.,i med att de etiska principerna for hur livshistorier skall
hanteras, tas upp. DA diskuteras det utifran tankar om hur fors-
karen ingriper i informantens liv genom att gora sina intervjuer.
Den konstruktivistiska synen ger en annan slags urvalsprinciper
och validitetsdiskussion. Det urval som forordas och anvands är
det som kallas snObollsurval, att man efter hand i en kedja skaffar
sig nya informanter tills dess en "mattnad " i informationen intratt
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Det Or till exempel Bertaux (1981), en sociologisk forskare som
ocksa tillsammans med Koh li (Bertaux och Koh li, 1984) gjort en
genomgang av metoden som den anvants i Europa. Han for en
metoddiskussion i polemik mot positivistisk sociologisk forskning.
Han och Kohli ser tva huvudtrender, den som soker efter mening i
individens liv och de som liksom einografema ser manniskor som
informanter. Validitetsdiskussionen for retrospektiva data blir vik-
tigare for den sista gruppen, som soker historiska och kulturella
monster, menar de. Lat oss slappa kravet pa bevis, sager Bertaux
(1981). Vi skall istallet forsta och beskriva med hjalp av teoretiska
begrepp. Ar de teoretiska begreppen bra inforlivas de i den all-
manna kunskapen. Att sociologiska forskningsresultat lases och
diskuteras ar darfor viktigt, men sallan diskuterat, menar han, det
blir en slags ekologisk validitet. Ekologisk validitet ar ett begrepp
som ocksa diskuteras hos Kvale (1989) och hos Briggs (1986), en
ekolog,isk valid:Itet, som handlar om hela intervjusituationen och
hur den tolkas av de inblandade. Kvale talar aven om en diskurs-
validitet, som handlar mer om samstammighet om tolkningar i
forskarsamhallet. Bade Briggs, Bertaux och t ex Glaser och Strauss
(1967) talar cm att det into gar att skilja validitet, metod och teori
at.

Efter dessa utflykter till historia, antropologi och sociologi
kan det vara intressant att se hur retrospektiva intervjuer och life
history diskuteras Mom ontadet education. Armstrong, forskare
Mom vuxenpedagogik, har gjort en genomgang av life history-
metoden (1987) dock mer i egenskap av marxistisk an som peda-
gogisk forskare. En annan pedagogikforskare som intresserat sig
for metoden ar Goodson (1988), aven sociolog. Bada pekar pa
interaktionismen som metodens teoretiska bas. Det ar en teori som
enligt Blumer (1969) menar att manniskan agerar utifran en mening
och att derma uppstar i interaktionen mellan manniskor och han-
teras i en tolkningsprocess. Harur har ju sedan t ex stamplings-
teorin vuxit fram, som innebar att manniskan tar till sig andras
definitioner pa sig sjalv, sarskilt cla det galler avvikande beteende.
Bade Armstrong och Goodson pekar pa forhallandet att en persons
liv inte ar ratlinjigt utan rorligt och motsagelsefullt. Armstrong
lyfter fram motiven och processen och att det at' dessa som skall
tolkas, inte beteenden. Man skall forsOka se frail insidan, med en
slags psykologisk empati, sager han (Ask och erkanna kanslomas
plats i skeendet. Detta behtiver inte, sager han, som ofta gjorts clA
det galler life history, begransas till avvikande beteenden utan
metoden har en potential for bredare omraden av socialt liv och
utbildning. "Even routine, commonsense behaviour can be called
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into question" (Armstrong 1987, s 55). En kritik av metoden är dock
att den begransat sig till ganska triviala fragor pa mikroniva, och
en fundamental svaghet, menar Armstrong, ar att maktbegreppet
lamnats darhan (Armstrong, 1987).

Goodson(1988) menar att det interaktionistiska perspektivet
innebar att biografi och historisk bakgrund forsummats. Det har t
ex inneburit, som hos Jackson, att lararen blivit avpersonifierad och
tidlos, utbytbar. Materialet i life history kan inte bara ses som en
hop data, menar Goodson, utan det som hailer ihop materialet är
manruskans egen mening, roda trad eller teman i livet. Detta kan
inte bara ses som en funktion av alder, utan av teman som fostrats
in i barndomen. De problem han ser med metoden handlar far hans
del om representativitet och generaliserbarhet samt att den är
tidstidande.

Bade Armstrong och Goodson kommer fram till att metoden
har en god och outnyttjad potential och som hos manga andra
forskare handlar det om metodens potential att knyta ihop milcro-
och makrostrukturer. I ett foljande aysnitt aterkommer jag till
detta efter att farst ha sett pa hur metodlitteraturen ser pa barn
som informanter och pa barndomsminnen.

4.2 Barn och barndomsminnen

Har vill jag da se om metodlitteraturen har nagot att saga om
retrospektiva minnen som ligger sa langt tillbaka att det handlar
om barndomsminnen. Forst vill jag visa pa att en del av den metod-
litteratur som tagits upp sager nagot om att ha barn som infor-
manter. Inte sarskilt mycket dock. Paul Thompson (1980) tar upp
nagot om barns minne och konstaterar belt enkelt att sma barns
minne upp till fyra ar nastan inte har flagon rackvidd ails, att mer
an halften av alla barn har en slags fotografisk minnestyp som
eventuellt forsvinner kring elvaarsaldern da det logiska tankandet
utvecklas. Efter det avtar det omedelbara minnet. Det ar oklart vad
han grundar dessa pastaenden pa och resonemanget utvecklas till
en diskussion om alderdomens minnesproblem. I ett annat sam-
manhang pekar han pa att barnen sjalva (retrospektivt) ar den
tillforlitligaste kallan for att fa reda pa om agan forekom i skolan,
battre an uppgifter om nar aga forbjods eller tidskriftsdebatter.
Han saknar alltsa inte tilltro till barndomsminnen, men d;51;uterar
det inte mycket.
I ett kapitel om intervjuteknik (Thorsen och (Dstberg,1981) boken
Muntlige kilder skriver ostberg om metodproblem med a inter-
vjua barn. I muntlig insamling ar mart ute efter, menar fort. taren,
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fakta, foiktradition eller kanslor och subjektiva upplevelser. Da det
galler fakta, menar hon att barn absolut inte kan vara tillfred-
stallande informanter forran i tio-tolvarsaldern, tidigare blir
feikallorna dominerande. Bade da det gar barnkultur och kanslor
kan barn vara rika kallor, menar hon daremot, aven om de har
svarare an vuxna att formulera det i ord. For att komma at detta
maste man, menar hon, precis som med vuxna anvanda list och
lampor och inte stalla direkta fragor eftersom man dA far stereo-
typa, konventionella svar. I ovrigt far man anvanda talamod, egna
barndomsminnen och eget deltagande i barnens lek. En elimination
av felkallorna kan man fa genom att intervjua Hera barn, heist tva-
tre pA samma gang. Den osakra blir da tryggare och vagar prata
och den som fantiserar for mycket blir rattad. Fe Ikallor som kan
uppsta har diskuterar hon inte.

Om det är en allman mening hos etnografer, historiker och
folkminnesforskare att barn ar osakra informanter borde de som
anvander vuxnas barndomsminnen som kalla i hogre grad proble-
matisera detta. SA ar dock i allmanhet inte fallet. Thea Thompson
(1972), som skriver Morn oral historytraditionen, anvander t ex
barndornsininnen for att beskriva barns uppvaxtvillkor under den
edwardianska perioden i England. Artikeln behandlar temat sepa-
ration och beroende barn - foraldrar. Intervjuerna har gjorts med
500 manniskor mellan 67 och 102 ar genom en kombination av
spontana minnen och styrda fragor. Urvalet mojliggor ju i hog
grad triangulering vilket Thompson sjalv dock inte talar om.

Gjesdal Christensen t ex som ar etnolog och gjort en studie av
barns deltagande i arbete och socialt liv i Egersund kring sekel-
skiftet (1981) problematiserar inte pa nagot satt att det är barn-
domsminr(en det galler utan for diskussionen kring retrospektiva
minnen i allmanhet. Det ar dock intressant att se pA hennes
synpunkter. Hon foredrar en oppen intervjuform dar informanten
är medarbetare. Retrospektiviteten innebar att informanten be-
stammer vad som ar viktigt och ocksa valjer att utelamna vissa
saker. Intervjuarens betydelse ligger inte sA mycket i att hon
paverkar den intervjuade utan att hon forstar vad som är viktigt,
far fram saker som informanten inte tankt pa och ger henne en
kansla av forvaning Over att hor minns sA mycket. Mycket av kali-
kritiken forsiggAr pa sa satt under intervjun, menar hon. Gjesdal
Christensen anser att intervjumetoden är den basta for att
systematiskt fA insikt i barns forhallanden. Systematiken har for
hennes del inneburit ett urval dar personer fran olika delar av
staden och med foraldrar fran olika yrkesgrupper farms represen-
terade. Urvalet bestod av 20 personer och hon menar att det rackte
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eftersom materialet var mycket samstammigt och hon redan efter 7
- 10 informanter kande igen monstret med nagon av variationerna.
Eti stone urval skulle innebara overdokumentation, menar hon
(Gjesdal Christensen, 1981).

Inte heller Jonsson (1990) som intervjuat f.d. Ska-pojkar
problematiserar att det ar barndomsminnen hon lyfter fram. Hon
formedlar dock en absolut tilltro till sina informanter. Hon har kart
sig overtygad om aktheten i de intervjuades berattelser, sager hon.
Hon menar darmed inte att det skulle vara de enda sanna bilderna,
utan akta i den bemarkelsen aft de ar sanna for informanterna. Har
for hon ocksa den diskussion som refererats tidigare, att hon
kanner sig Overtygat om att en karna i berattelserna skulle finnas
kvar oaysett intervjuare.

I boken Barn i tid och rum tar Aronsson(1984) upp till diskus-
sion den metod som innebar att man fragar vuxna om det barn de
en gang var. Det är, sager hon, en niindre beprOvad metod att fa
kunskap om barn och barns villkor an de klassiska kardinal-
metoderna observation och experiment. Fragandet ar en naturlig
vag till vetande for historikem och historikems fragor skulle kunna
kasta nytt ljus Over tankandet om barns utveckling, sager hon. Hon
menar att det yore intressant att se vilka fenomen som lyfts fram
da en individ skall rekonstruera sin levnadsbana, och att det ar
sarskilt sallsynt da det galler 'normal' uppvaxt.

Aronsson gar ocksa in pa minnesteori och lyfter fram bety-
delsen av ledtradar da man skall mitmas och menar att man bar
anvanda bade fotografier och aterbesok pa kritiska platser for att
nysta fram gamla minnen som gatt forlorade. Hon hanvisar till
vittnespsykologi som visat att det firms generationer av utsagor
som paverkar varandra och att det darfor ocksa ar viktigt hur
mycket och hur ofta man talat om och bearbetat handelser.

Problemen med att anvanda barndomsbiografier ar betyd-
ande, sager Aronsson, men menar ocksa att tolkningsproblemen
inte i princip skiljer sig frail andra thorn beteende- och human-
vetenskaper eftersom verkligheten aldrig fraxntrader helt objektiv
och obeflackad. Hon menar att det ar viktigt att forena insatser
fran historia och beteendevetenskap: "Genom att forena historiskt
kallkritiskt tankande med psykologisk kunskap om minnets natur,
liksom med beteendevetenskaplig utsageanalys och intervjumeto-
dik kan man fa betydelsefulla forlopp i individens och i samhallets
liv att framtrada pa ett nytt och klarare satt".(Aronsson, 1984, s
183). Hon anser det alltsa svart men mojligt och vardefullt. Har tar
hon till skillnad frail manga ocksa in utvecklingspsykologiska
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aspekter och kommer in ph att binda samman mikro-och makro-
processer.

En forskare som bade anvant retrospektiva intervjuer cm
barndom och ocksA diskuterat dem som metod ar kanadensiskan
Jean Barman. Hon arbetar pA British Columbia universitetet med
ett projekt Canadian Childhood History Project som hon tagit upp i
ett arbetspapper till en AERA-konferens 1989 med titeln Construct-
ing the Historical Ethnography of Childhood through Oral History.
Titeln och att hon sjalv skrivit om hur pojkar upplevt engelsk inter-
natskola i Kanada visar att hon diskuterar utifrAn pedagogik,
etnografi och oral history.

Fran etnografi vill hon hamta begreppet deltagande obser-
vation och frAn historia begreppet kronologi och Ora en syntes,
historisk etnografi, som blir ett mojligt angreppssatt for att
konstruera barndomens historia. Detta gar det mojligt att skapa
nya data, menar hon. De kallor som finns ar ofta "sneda" pA olika
satt, de behandlar bamet som objekt, tar bara upp vissa sainhalls-
klasser och ar sallsynta overhuvudtaget. Aven oral history har west
anvants som meted for vuxna, sager hon, eftersom hAgkomster
frAn barndomen ansetts svAra att erhAlla och att tolka och ocksA
sketchartade och selektiva. Kvinnor och barn har ocksA bedomts
som mindre viktiga att studera.

Bade intervju och deltagande observation forutsatter en dia-
lektik mellan det subjektiva och det objektiva. Precis som etno-
grafen pA faltarbete maste en oral historian to kontakt med sin
informant, leva med subjektivt i dennes varld och delvis skapa den
som forskare. Den skapas genom texter som framkommer ur inter-
vjuprocessen och i en relation, eftersom att ininnas ar en aktiv pro-
cess, men ph aystAnd i tid och rum frAn de erfarenheter som disku-
teras. PA detta satt kan man skapa nya kallor av tvavagsmodell och
kompensera for bristen pa envagskallor, dokument.

Barman (1989) menar att deltagande observation lagger ton-
vikten pA upplevelsen av barndomen. Intervjuaren har en temalista
men sedan bestanuner situationen om det blir ett fritt flocle eller
frAgor och svar. Det finns mAnga lager av subjektivitet och man far
aldrig en bild av hur det var, rninnet Sr selektivt och ibland doljer
informanten nagot. Erfarenheterna frAn hennes egen forskning
som gallt man och privatskolor har visat henne att de sallan ljuger
medvetet, men vanskap med andra pojkar framstalls ofta
overdrivet. Det verkar, sager hon, fortfarande efter ett halvsekel
viktigt for de har mannen att overtyga sig sjalv och andra att han
horde till och var en i ganget. Detta blev iydligt eftersom hon i
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urvalet anvande kedjor av bekanta. Sarskilt bekantskap med pojkar
som senare blivit beromda, overdrevs av informanterna.

Rorlighet socialt paverkar ocksa minnets selektivitet. Har
hanvisar hon till Bertaux-Wiame (1981).Hon upptackte att de som
klarat sig bra i livet kunde tala fritt om en olycklig barndom, medan
ovriga var mycket ovilliga. For dem var det som att prata om
dagens olycka. Detta tycker Barman stammer med intrycken fran
henries egen studie. For de man som rOrt sig nedat socialt, kunde
hela intervjun bli som ett forsvarstal.

Pa sa satt uttrycks alltsa samtidigt nagot om and och nutid.
Man far manniskors tolkningar av levda erfarenheter. Denna
subjektivitet har oral historians haft svart att hantera, menar hon,
de har sett det som en brist som skall overvinnas och de har forsOkt
pressa in alit i en objektiv tolkning. Etnograferna har istallet av-
statt fran stora monster och kan inte hantera kulturell forandring.
De maste alltsa lara av varandra, sa att historikem ger ramar och
monster, kronologi och tidsram, medan etnografema genom delta-
gande observation bidrar med situationens skeende. Skarnings-
punkten mellan kronologi och deltagande kan mojliggora en
teoretisk integration, sager Barman (1989). Har kommer hon alltsa
som vi sett hos Hera andra, fram till att metoden kan ge just denna
skarningspunkt mellan mikro- och makroprocesser ocksa da det
galler barns villkor och barndomens historia.

4.3 Life history fOr att binda ihop mikro- och makronivaer

Begreppen mikro- och makroniva ar vanliga men inte oproble-
matiska och anvands ph olika salt. Hammers ley (1986) papekar att
det inte ar en dikotomi utan snarare en dimension som gar fran det
individuella till varldsomspannande system. Skrede och Tomes
(1983) menar att ett makroperspektiv omspanner bade fler indi-
vider och langre tidsperiod. Andy Hargreaves (1986) visar pa att
forskare Mom education oftast valjer antingen ett mikro eller ett
makroperspektiv i sina studier. Giddens (1993) anser inte att upp-
delningen i mikro-makro eller i individ-samhalle ar fruktbar. Det
som fOrbinder individ och samhalle ar aktioner och darfor kon-
centrerar han sig pa reproduced practices. Det som ar viktigt ar att
se pa bade fOrbindelser och icke-forbindelser mellan interak-
tionssituationer och fi5rmedlad forbindelse mellan individ och
kollektiv av olika slag. Det handlar om en hierarki och olikheter i
maktfordelning. Man *Kan likaval tala om makroaktion eftersom ett
fatal personer kan fatta beslut, medvetet eller rutiniserat, som ror
manga manniskor.
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Giddens struktureringsteori ar ju just ett forst& att lOsa denna
motsattning. Hammersleys losning ar att man bor prova samma
teorier bade pa ett mikro- och ett makroplan. David Hargreaves
(1986) vill att man ska forsoka sammanlanka analyser pa
interaktionistisk och pa strukturell niva och Andy Hargreaves
(1986) forordar en forskning dar man sa att saga kopplar ihop
studier av tva mikrosystem pa olika nivaer, t ex klassrurrunet och
skolnamndens satnmantraden. Han kallar detta linked empirical
studies men gar inte narmare in pA metod. Goodson (1988) betonar
starkt life history metodens potential att studera sambandet mellan
individ och struktur. Varken larare eller elever ar ju, sager han t ex,
passiva mottagare utav laroplaner. Laroplanshistoria maste
darfOr innefatta det satt pa vilket laroplaner tas emot och utfores,
och derma process kan undersOkas med hjalp av life history. Genom
att ta in tidsaspekten och koppla samman mikro- och makroper-
spektiv kan man komma ifran den anonyma utbytbara lararen.

Goodson har tillsanunans med Stephen Ball redigerat en bok
med titeln "Teachers lives and careers" (1985). Har beskriver olika
forfattare lararkarriaren bade som en funktion av alder och i
relation till politiska handelser. Nagra viktiga sadana i materialet
visar sig var depressionen 1930, expansionen 1960 och den nu
aktueila lagkonjunkturen. Dessa paverkar attityder och har lang-
siktigt inflytande pA karriaren. PA det individuella planet ar
identitet en nyckel till att forsta lararens arbete och en Atskillnad
gors mellan core self och situated self, alltsa en atskillnad mellan
personen och lararen, en skillnad som larare arbetar pa att kunna
minska. Boken vill forfattarna se som ett uttryck fOr nyare
forskning med en produktiv och dialektisk syn pa larares arbete.
Lararen ar engagerad i kreativa och strategiska responser pa
ramar och situationer dar varken det marxistiska eller det inter-
aktionistiska perspektivet racker till, sager de (Ball och Goodson,
1985).

Goodson (1988) vill ha en kombination av life history och
historisk kontext med laroplanshistoriska data som kan ge djup och
bredd. Problemet med tillforlitligheten hos life history data pga hur
minnet fungerar vill han komma ifran genom att samla flera life
histories som trianguleras mot varandra. Han menar att man
ocksa kan bredda metodens doman genom att se pa kollektivens liv.
Har lyfter han fram ett exempel pa pedagogisk sadan forskning i
Lois Smiths Kensington revisited.

Armstrong (1987)kommer i sitt resonemang fram till att life
history ar en utmarkt metod for marxistisk teori och det kan vara
intressant att ta del av hans argument. De handlar om att metoden
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har en potential att se under ytan och uppmuntra reflektioner kring
sociala strukturer genom att man forstar individens biografi. Och
genom sin betoning pa relationen mellan individ och samhalle kan
man undersOka den dialektiska relationen mellan dem. En annan
styrka hos life history dr att undvika fragmentariseringen av socialt
liv, menar han.

Bertaux (1981) for en metoddiskussion kring life history i
polemik mot positivistisk sociologisk tradition. Metoden kan,
menar han, forvandla sociologisk praxis och ge en direkt tillgang
till sociala relationer, som han menar dr essensen i sociologisk
kunskap. Han betonar alltsa , precis som Armstrong, det viktiga i
att studera relationer mellan grupper, inte grupper i sig. Det man
lyfter fram i life histories, menar han, Sr det som manniskor redan
vet om socialt liv, nagot de har stor kunskap om. Forskarens upp-
gift blir att sammanstalla olika manniskors kunskap till en bild av
helheten och den historiska rorelsen, menar han. Detta steg bor
mnefatta bade analys och syntes. Bertaux menar att man inte bara
ska studera life histories av manniskor utan av sociala grupper och
av institutioner, liksom \Tara egna liv som forskare (Bertaux, 1981).

En forskare som utvecklar derma ide Sr Ferrarotti (1981). Han
anvander begreppet biografisk metod. Han menar att varje individ
ayspeglar inte direkt ett helt samhalle, men ayspeglar det genom
formedling av sin omedelbara sociala kontext, de smagrupper
mdividen tar del i. Dessa grupper Sr i sin tur aktiva sociala agenter
som ayspeglar sin kontext. "By destructuring and restructuring the
context, group praxis mediates and actively retranslates the social
totality in its formal and informal microstructures" (Ferrarotti,
1981, s 24). Gruppen blir i sin tur fi5remal for en dialog med de
enskilda medlemmarna: "Each one of them 'reads'the group and
makes a particular interpretation of it from his own perspective;
each constructs a sense of self on the basis of his own reading of the
group of which he is a member. The primary group thus reveals
itself as the fundamental mediation between the social and the
individual "(Ferrarotti, 1981, s 24). Har blandas det allmanna och
det privata, sjalvet och de sociala strukturerna, det sociala och det
psykologiska, det universella och det enskilda, menar han. Hans
slutsats och forslag blir att den individuella biografin bor ersattas
av primargruppens biografi "as the basic heuristic unit of a
renewed method" (Ferrarotti, 1981, s 24). Detta är en intressant ide
som ants& Goodson fangat upp och rekommenderat for pedagogisk
forskning.

En genomgang av life history -meta den som gjordes pa 30-
talet av Dollard (1949) under metodens forra storhetsperiod, visar
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att han redan da betonar sambandet mellan individ och kultur.
Metodboken fran 30-talet visar tydligt pa metodens ratter i psyko-
analytisk forskning, nagot som inte framkommer sa starkt i dagens
diskussion. Samtida forskare Mom psykoanalytisk tradition som
diskuterar sadana samband ar t ex Rollo May och Alice Miller.
Miller (1982 och 1991) ar en forskare och skribent som anva.nt bio-
grafin for att se samband mellan inre och yttre stukturer. Med
biografier av diktatorer som Hitler och Ceausescu i Rumanien
visar hon med kuslig tydlighet hur strukturer eller teman infostrade
i barndomen kan forvandlas till yttre strukturer med konsekvenser
for miljontals manniskor. Eftersom det handlar om diktatorer med
oinskrankt makt blir det en direktoversattning fran individ till sam-
hallsregel utan nagon mildrande formedling av en primargrupp, sa
som Ferrarotti beskriver.

Minnesteori och metodlitteratur sammantaget har bidragit
till de fragor om metoden som jag stallt mig inledningsvis, som
handlar om infomiantemas folmaga att minnas, liksom metodens
majligheter att se samband mellan barrens tillvaro och olika nivaer
ovanfor dem. Dessa fragor vill jag ants& forsoka fa besvarade
genom min empiriska studie.
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5. Genomforande av empirisk studie

Jag gar nu Over till den empiriska delen i min forstudie och ska har
redovisa hur den lagts upp, genomforts och analyserats. Studiens
datainsamling genomfordes under en manad 1990, fran sista
dagarna i maj till borjan av juli manad innan daghemmet stangde
for sommaren. Sammanlagt tole daghemsbarn och tat forskol-
larare knutna till ett daghem har deltagit i studien. Ordet
informant anvands om samtliga deltagare. DA jag i den fortsatta
texten anvander ordet barn ayser jag informanter som varit
daghemsbarn men vid studien genomforande var i olika Mdrar
fran 8 Ar till 22 Ar. Forskollararna benanms fOrskolMrare omvax-
lande med pedagoger, en mer generell beteckning for larare. I
daghemsmiljon omfattar det aven annan pedagogisk personal.

Samtliga informanter deltog i en intervju. Barnen togs forst
med pA en rundvandring pa sitt gamla daghem. Har beskriver jag
forst hur deltagarna valts ut och vilka de ar, darefter hur .rund-
vandring och intervjuer genomforts samt hur de utformats. Sist
sager jag nagot om databearbetning och analys.

5.1 Daghemmet

For den har studien sakte jag en institution som funnits sedan
borjan av 70-talet och som haft en syskongrupp verksam i samma
lokaler sedan dess. Jag fick forslag pa institutioner och kontakt-
personer av metodiklarare pA forskollararutbildningen. Bland
institutioner som uppfyllde dessa krav valde jag sedan en utifran
praktiska skal. Den tid jag hade till forfogande var irate sa lang och
manga tider och lokaler skulle samordnas. Daghemmet jag valde
hade korta aystand till skolor och andra lokaler jag kunde behova
for studien.

Den institution jag valde ar ett daghem som byggdes i borjan
av 70-talet och ar av den modell som har en lang korridor som
sambandslinje och dar varje avdelning har en egen "stuga" i kon-
takt med den gemensamma korridoren. Daghemmet ar belaget vid
ett mindre centrum med bl.a affarer, apotek och bibliotek. Esostads-
omrddet byggdeo upp kring 1970 och har lagenheter av god kvalitet
i flerfamiljshus. Folkmangden har legat kring 5000 invanare bAcie
1970 och 1990 med ca tusen fler Ar 1975. Medelinkomsten ligger
ganska nara medelinkornsten for hela kommunen. Det verkar vary
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ett ganska "medelsvenskt" omrade. (Norrkopings kommun, Statis-
tisk Arsbok 1978 och 1991).
Den kontaktperson jag fatt namn pa visade sig most ha haft
smabarnsgrupp. Hon hanvisade mig darfor till en forskollarare
som hade syskongrupp och bade haft den sedan slutet av 1970-
talet. Jag kontaktade istallet henne. PA sa vis gjordes valet av
avdelning. Forskolan har ytterligare en syskongrupp, tva sma-
barnsavdelningar och ett fritidshem samt deltidsgrupp och sexars-
verksamhet. Den har forskollararen blev ocksa min huvudkontakt
som hjalpte.mig med namn och adresser pa barnen.

Avdeiningens lokaler bestar av en tambur, ett tvattrum och
ett mindre "mysrum". DarutOver farms fran borjan ett ends stort
rum som gar att avdela med en vikvagg och som kan sagas
motsvara lekhall. I mitten av Attiotalet har detta rum delats av med
en mellanvagg som gett ett mindre rum dar man snickrar, malar
m m. Rummens funktioner i ovrigt idag ar att man i det stora
rummet har samling, vila, samt organiserad och fri lek. En del av
rumm. et ar avdelad med laga hyllor och i den delen firms bord dar
man Ater, skrivbord for personal samt hyllor med pussel och spel
m m for barnen. Utgang direkt till garden firms i tvattrummet.
Garden ar relativt stor med gungor och sandlAdor och den ligger
bredvid parkeringsplats och centrum.

5.2 S6kning och urval av deltagare

Min utgangspunkt var att valja barn fran tre olika Argangar
syskongrupper pA samma avdelning for att kunna jamfora infor-
manter i olika aldrar som upplevt " samma" miljo, men med sa stort
tidsintervall att det var en ny barngrupp. Jag siktade in mig pa wren
1974, 1981 och 1988. I denna mindre forstudie valde jag att inter-
vjua fyra barn i varje bamgrupp, tva flickor och tva pojkar, som
var fern eller sex ar det aktuella aret och alltsa horde till de aldre.
Det var alltsa mitt tankta urval. Av olika skal, framforallt svarig-
heter att fa tag pA barren Mom den utsatta tiden, fick jag Ora en
del aysteg frAn detta.

Att fA fram vilka barn som varit inskrivna pa ett daghem ett
visst Ar är inte alldeles latt. Sedan mitten av Attiotalet finns
inskrivna barn pa dator, nagot som antagligen gor det mojligt att
genom det systemet fa fram alla barn pa en viss delning ett visst
Ar. For mig visade det sig enklast att fa uppgifter direkt genom
muntlig information av forskollarare som arbetat pa avdelningen.
PA sa satt fick jag alltsa fram namn pa barnen men pa lite olika satt.
Vilka barn skulle jag sedan valja? Jag vine inte lata forskollararen
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valja barn At mig. Urvalsprindpen blev da aven har praktisk sa att
jag tog de barn som gick pa intilliggande skolor eller bodde kvar i
omradet, det innebar alltsa barn och familjer som varit mer statio-
nara och inte flyttat under perioden.

For den yngsta gruppen hade forskollararen kvar adressbok
med namn, fodelsear, adress och foraldrars namn. Eftersom 1988
Ars argang hade ett sarskilt arrangemang med forlangd syskon-
grupp pga brist pa fritidshemsplatser valde jag istallet Argang 1987
for att fa en vanlig sykongrupp. Jag valde tva flickor i Arskurs tre
och tva pojkar i Arskurs tva i den narbelagna lAgstadieskolan. En
bror till en av pojkarna valde sig sjalv. Han vile bli intervjuad som
sin bror och da gjorde jag det. Alla tre pojkarna gick kvar pa insti-
tutionens fritidshem.

For Argang 1981 hade forskollararen ett gruppfoto bevarat
och kunde utifran detta ge .mig namnen pa samtliga barn. Med
hjalp av hagstadiets skolkatalog valde jag sedan tvA barn i Arskurs
nio och tvA i Arskurs Atta.

Argang 1974 visade sig svarast att fa tag pa. De forskollarare
som arbetade i gruppen trodde sig forst inte riktigt om att komina
ihag barnen, de hittade heller ingen gruppbild utan enstaka
amatorfoton. SA smaningom rekonstruerade en av forskollararna,
tillsammans med sin barnskotare, namn pa barn i deras forsta
barngrupp dA de borjade arbeta 1973. Det gav namn men inte
fodelsear eller adresser.

PA stadsarkivet firms bevarat journalblad dar man kan firma
namn, fodelsedatum och davarande adress pa barnet samt vilken
forskola de varit inskrivna vid. Bladen ar sorterade efter det ar
barnet skrevs ut fran barnomsorgen, fritidshemmet inbegripet.
Detta gjord sokandet efter en viss Argang nagot osakert. Jag gick
igenom ngarna 1974,1975 och 1976 och sokte fram de barn som
da skrevs ut frAn daghemmet.Jag valde namn som farms bade hos
forskollararen och i arkivet. Overensstammelsen var inte sa stor.
Adresser farms inte att tillga. FOrskollararen kande till ett par av
barrens nuvarande adresser. For dem som jag genom arkivet hade
fodelsedatum pa kunde jag a adress genom den moderna skatt-
skrivningen, namligen dataavdelningen pa Skatteforvaltningen i
Linkoping som har adressregister for hela riket. Manga barn,
sarskilt flickor, ar mitt intryck, visade sig ha flyttat till annan ort,
och principen maste aven har bli den "stationara", de som var kvar
i stan. Jag fick pa sa satt fram tva pojkar och en flicka, med vissa
aysteg fran Aldersprincipen. En flicka, fodd 1968, med adress i
grannstaden saknade telefon och gick inte att na per brev, en
ytterligare pojke som ocksa kontaktades hade just ryckt in i det
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militara och var inte antraffbar under den tidsperiod jag hade till
mitt forfogande. I denna aldersgrupp saknas alltsa en flicka, ett
bortfall pa en person.

Beskrivningen har visar vilka svarigheter man stoter pa da
man vill na aldre argAngar av daghemsbarn och ocksa vilka
mojligheter som finns. DA det galler urvalsprincipen att valja
informanter som bor kvar tror jag att den allmant kanske kan
paverka minuet positivt eftersom man finns kvar i samma miljo.
Jag tror ocksa att jag har kan ha fatt en sarskild effekt da det galler
den aldre argangen barn. For de yngre barnen galler att det
foraldrarnas beslut som de maste anpassa sig till. De vuxna
informantema har sjalva valt att bo kvar hemma. Det gor att man
har kan ha fatt personer som ar sarskilt familjebundna , forsiktiga
eller dylikt, vilket i sin tur kan paverka deras installning till dag-
hem. Man kan anta att alla h6rt till relativt vg etablerade familjer
eftersom de bade gAtt att na och sigh upp

Jag intervjuade ocksa tva forskollarare. Den ena var min
kontaktperson som arbetat i syskongruppen sedan slutet av 70-
talet. Genom henne fick jag ocksa namn pa en forskollarare som
arbetade pa avdelningen i bOrjan pa 70-talet.

5.3 Deltagare i studien; bakgrundsfakta

De barn som deltog i studien fick en blankett med sig hem dar de
sjalva eller foraldrama fick fylla i uppgifter om familj och dag-
hemstid (se bil.1).

Tabell 1. Uppgifter om deltagande barn

Namn FodelseAr Sysselsattning 1990 Nummer

Erik 1968 studier, frist. kurs P1
Sven 1968 ingen uppgift P2
Hanna 1970 vik. barnskotare Fl

Ylva 1974 Ak 9 F2
Tomas 1974 Ak 9 P3
Cecilia 1975 Ak 8 F3
Kalle 1975 Ak 8 P4

Anna 1980 Ak 3 F4
Rakel 1980 Ak 3 F5
Martin 1981 Ak 2 P5
Olof 1981 Ak 2 P6
Lars. 1982 ak 1 P7
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De data om deltagarna som jag har redovisar Sr forst ett fingerat
namn som jag sjalv valt, sa fodelsear och sysselsattning vid tiden
for intervjun. Jag har ocksh tilldelat varje pojke respektive flicka ett
nummer, Pl, Fl osv. De olika gruppema barn frAn olika tidpunkter
kallar jag i texten framover tildre barn, mellanbarn och yngre barn.
Uppgiftema i tabellen har inte kontrollerats mot nagra andra data
och kan naturligtvis innehalla felaktigheter pga minnesfel eller
annat.

Har foljer sa uppgifter om familjeforhallanden vid tiden for
daghemsvistelsen, antal syskon galler dock 1990.

Tabell 2. Uppgifter om deltagande barns familjefOrhdllanden

Foraldrars yrken
mamma pappa

Bor med bAda
ja/nej

Syskon 1990
antal Alders-

differens

sekreterare inkopschef nej inga
ritare ingen uppgift nej inga
kontorist TV-tekniker nej 3 +3,-8,-13

barnskotare ingenjor ja 1 -3
kontorist bagare ja 1 -4
studerande maskinskotare ja 1 -11
instruktor resemonten ja 2 +15, +13

sjukvardsbitr arbetsledare ja 1 +11
kontorist studerande ja 2 +3, -5
forskollarare serviceingenjor ja 1 -4
kontorist ekonom. planerare nej 2 +4, -1
kontorist ekonom. planerare nej 2 +5, +1

Kolumnen angst till hoger visar aldersskillnader mellan syskonen.
Ett plustecken betyder alltsa ett aldre syskon,minustecken ett yngre.
Man kart Rix. ovrigt bl a utlasa att foraldramas yrken, som ligger i
en "mellanidass" ar ungefar desamma i de olika Aldersgrupperna.
Materialet innehaller fern skilsmassobarn. Barnen lick ocksa uppge
om och hur ofta de samtalat med sins foraldrar om sin daghemstid.
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Foljande tabell visar vistelsetid varje dag for barnen under dag-
hemsvistelsen samt vilken annan barnomsorg de haft forutom
studiens syskonavdelning.

Tabell 3. Uppgifter om barnens vistelsetid och annan barnomsorg

Vistelsetiden
Klockslag Antal timmar,

Annan barnomsorg
daghem/dagm/fritids

1. 07.30 -17.00 9.5 annat daghem
2. 07.00 -18.00 11 mormor
3. 07.00 - 17.30 10.5 smabarns, fritids/dagm

4. 09.00 -16.00 7 fritids/dagm
5. 09.00 - 13.00 4 dagm/fritids
6. 08.00-14.00 eller smabarnsavd.

11.30-17.00 5 - 6
7. 07.30-15.00 7.5 smabarnsavd/fritidshem

8. Oregelbundna tider ? moster,smAbarns, fritids
9. 07.00-12.00, 07-14.30 5 resp 7.5 mormor, a. dagh.,fritids
10. 07.30-17.30 8 - 9 dagm,smabarns, fritids
11. 07.30-14 eller 16.00 5.5 resp 8.5 smAbarnsavd, fritids
12. 07.30-16.00 8.5 smabarnsavd, fritids

Den aldsta gruppen barn har de langsta vistelsetiderna. I medeltal
ar barnen ca 8 timmar pa daghemmet.

Samtliga barn bodde vid tiden for daghemsvistelsen i det
omkringliggande bostadsontradet med hyreshus, utom en flicka
som bodde i angransande villaomrade.

De bada forskollarama kallar jag Margit respektive Birgit.
Bada har gjort sin atildning pa samma ort och har arbetat i yrket
sedan borjan av 70-talet, Birgit som forestandare pa ett smabarns-
daghem sedan 1977. De ac i fyrtioarsaldern. Jag ger forst en
livslinje for bada forskollarama som visar viktiga handelser i deras
yrkes:,karriar. Studiens daghem kallas h5r Moberga.

vt
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Tabell 4. Hallpunkter i fOrskolitirarnas yrkesverksamma liv

Artal Forskollarare/Yrkesverksamhet/Sysselsattning
Birgit Margit

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

studentex
univ.studier
forskollararutbildning

syskongrupp, Moberga

syskongrupp, annan ort
syskongrupp, Moberga
smabarnsavdelning
forestandare

1/90 samma som ovan

forskollaranitbildning

5-7Arsavdelning

deltidsgrupp Moberga

syskongrupp,forestAndare

0 10 fir, halvtid, barnledig

syskongrupp, Moberga

sexArsgrupp
fritidshemsbarn

syskongrupp, Moberga

Borjan av sjuttiotalet var en brytningstid for barnomsorgen, i och
med barnstugeutredningen och den stora utbyggnaden av platser.

Moberga forskola oppnades i januari 1972 och var i sig slab/
ett resultat av den stora utbyggnaden. Margit var med och star-
tade upp deltidsgruppen. Da Birgit borjade sitt forsta arbete pa
syskongruppen hosten 1973 hade man dar just gatt over till syskon-
grupp enligt barnstugeutredningens modell,under motsta.nd fran
personalen och hon upplevde efterdyningarna i form av livliga
diskussioner och personalkonferenser med representanter Iran
forvaltningen.

Figur 3 (se bilaga 2) visar en oversikt over institutionen och de
olika barnens vistelsetider samt vilka perioder fOrskollararna
arbetat pa avdelningen. Den visar bla att barnens gemensamma
vistelsetider pa daghemsavdelningen ar 1973-75, 1979-81 och 1986-
88. De streckade linjema visar att de tva yngre flickorna (F4 och F5)
var kvar ett ar pa avdelningen som fritidshemsbarn.

5.4 Genomforande av rundvandring och intervjuer

Varje informant kontaktades genom ett brev (se bilaga 3), som var
riktat till bade barn och foraldrar men adresserat till barnet. Jag
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berattade dar nagot om mig sjalv, syftet med studien och
upplaggningen av intervjuerna samt att jag skulle ta ny kontakt.
Den gjordes per telefon. DA det galler de yngre barnen talade jag
cIA med foraldrama och kontaktade barnet senare i skola eller
fritidshem. Med &riga gjorde jag en direkt overenskorrunelse om
tid och plats i telefonen f6r ett mote. Eftersom det var en "anonym"
traff, vi hade aldrig setts tidigare, beskrev jag ocksa min kladsel.

Med varje deltagare gjordes forst en rundvandring pA
daghemmet. Den tog ca tjugo minuter till en halvtimme. Darefter
gjordes en intervju som tog radian 45 minuter och drygt tva
timmar. BAde rundvandring och intervju spelades in pa band. For
rundvandringen kom jag overen.s med daghemmet om en tid som
inte storde verksamheten for mycket. For intervjun behovde jag en
ostord lokal. Daghemmet hade ingen lamplig lokal. I personal-
rummet var det svArt att undvika storningar. Dessutom kandes det
battre att genomf6ra intervjun pa "neutral" mark eftersom det
eventuellt kan paverka att man har personer och verksamhet man
uttalar sig om runtornkring.

DA det galler de yngre barnen valde jag att genomfora
intervjuerna med dem pA skoltid i skollokater. Jag gjorde bedom-
ningen att det inte var bra att to med dem till en obekant lokal
samtidigt som jag var relativt obekant fOr dem. Jag kom overens
med deras respektive larare om lokal och tid som passade.
Handlingsutrymmet var inte sa stort eftersom tider som passade
bade hemmet, fritidshemmet, daghemmet, skolan och mig sjalv
skulle ordnas. For ovriga intervjuer med de aidr- bamen lanade
jag ett rum pd biblioteket nara daghemmet. Jag kunde disponera
det utan storningar efter terminsslutet. Bibliotek och daghem
sommarstangde samtidigt i borjan pA juli, sa jag hade tre veckor pa
mig att genomfora intervjuerna dar.

Samtliga vidtalade i alla Aldrar var positiva till att stalla upp,
mAnga tyckte att det kandes roligt och givande att delta. Det var,
som jag upplevt det, heller inga problem att fA tillrackligt god
kontakt, trots att vi i de fiesta fall traffades endast en gang.

Ordningsfoljden pa intervjuema sag ut sa att alla de yngsta
barnen intervjuades forst medan skolan annu pagick. Darefter
intervjuades mellanbarn och aldre barn blandat beroende pA nar de
kunde stalla upp.

DA en barnintervju Aterstod genomfordes intervjun med den
forsta forskollararen. Den agde rum pa det daghem dar hon nu
arbetade och tog ca en och en halv limn te. Intervjun med den andra
forskollararen som arbetade kvar pa studiens daghem harms inte
med fore starigning och semester, utan genomfordes i cktober 1990.
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Den gjordes i personalrurrunet pa daghemmet och varade drygt tva
timmar. Mitt intryck efter barnintervjuema var att alla var i stort
positiva och jag urskiljde inte da nagra skillnader mellan olika
tidpunkter. Det ends jag formedlade till forskollarama av vad
barnen sagt var det allmant positiva intrycket. Forskollarar- och
barnintervjuer genomfordes alltsa i allt vasentligt fristaende fran
varandra.

5.5 Utformning av rundvandring och intervjuer

Med varje informant genomfordes en runxivandring pa daghems-
avdelningen samt en efterfoljande intervju. Det framsta syftet med
rundvandringen pa daghemmet var att ge den intervjuade mojlig-
het att paminna sig sin daghernsvistelse genom att se de lokaler
som anvants. Rundvandringen genomfordes med alla barn genom
alla rum i nagot olika ordning och tanken var att den intervjuade
spontant skulle uttrycka vad man kom att tanka pa. Ett monster
utkristalliserades som innebar att informanten sade nagot om
lokalen, spontant eller som svar pa fragan t ex: Sag det ut sa har?
Kanner du igen dig har? Egna aktiviteter och andra minnen med
anknytning till de olika rummen samt vad dessa vackte for kiinslor
hos informanten togs ocksa upp. Beroende pa vad den intervjuade
kom in pa sjalv i sina kommentarer stallde jag ibland en del
foljdfragor som delvis "betade av" fragor i den efterfoljande inter-
vjun. Det rorde oftast aktiviteter och upplevelsen av dessa. I
intervjun anvandes ocksa gruppfoto pa personal och barn samt en
del amatorfoton som parninnelsemoment.

I min intervju bad jag forst om ett helhetsintryck av daghems-
vistelsen. Mitt intervjuunderlag tog sedan upp fern stora huvud-
omracien med en oppen inledningsfraga och fern till ca fendon
delfragor pa varje omrade (se bilaga 4) De forsta delomradena i
intervjun handlade om relationer med vuxna och relationer med
andra barn. Den fo:jande tar upp aktiviteter, former, sjalvstan-
dighet och hur de upplevts. Dessa tre delorruiden vill sa allsidigt
sc,.-n mojligt fanga upp olika aspekter i den pedagogiska miljon. I
den fjarde delen bad jag informanten att stalla daghem och hem i
relation till varandra och jamfora personer, aktiviteter och upple-
velser av de olika miljoerna. Forskolepedagogema fick ocksa
relateras till pedagoger i skolan. I den sista delen slutligen bad jag
informanten att uttala sig utifran slit nuvarande perspektiv, om sig
sjiilv, om den egna utvecklingen och uppfattning om daghemsvis-
telsens inverkan. Jag fragade aven om installningen till daghem,
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davarande, nuvarande och i framtiden cla det galler egna barn.
Har fangas langsiktiga aspekter och effekter in.
For att fa helheten och for att undvika att urvalet styrdes av en
sniiv vuxen forforstaelse, forsiikte jag tacka av det mesta av vad en
daghemsvistelse kan innebara i den har forstudien. Jag vile
undersoka vilka upplevelseomraden som kunde vara intressanta
for barren liksom barrens relation med de vuxna som jag utifran
min egen forforstAelse hade en inriktning mot. Jag vile ocksa fA
ungefar samma upplevelseomraden fan alla mina informanter
trots att de var en heterogen grupp i fraga om Alder och utveck-
lingsniva. Dessa ambitioner gjorde att det blev manga fragor och
att intervjun blev i langsta laget for de yngsta och med for dem
ganska svAra fragor att besvara. Det gjorde att jag inte alltid
gjorde uppfoljningsfrAgor med dem och heller inte envisades om
jag fick ett kortfattat svar. Det fick jag ofta av de yngsta, men mitt
intryck var att det ands var genamtankta svar. Deras intervjuer
fick darfor andA en acceptabel langd.

Grundtanken for varje delomrAde i intervjun var att infor-
manten forst skulle fA en stone, mer oppen frAga pA omriclet som
sedan skulle foljas upp av mer specifika och att det hela skulle bli ett
samtal. Jag tror att dessa fragor ibland blev anti& vida. Tvek-
samhet hos den intervjuade om vad han/hon skulle saga t ex pA
uppmaningen "Beratta om de vuxna", gjorde att jag inte alltid
kunde vanta ut ett svar utan fick gA vidare med specifika fragor.
Det handlar om att en intervju ar en samspelssituation och att det
ibland blev ohallbart att inte specificera fragan. Ont bamet sjalvt
tog upp nAgot forsokte jag vara flexibel och kastade om ordnings-
foljden pa fragorna. Fragorna i sig kan leda mot besiamda omrA-
den, utan att dad& leda mot bestamda meningar om dessa (Kvale,
1981). Fragoma har formodligen ocksa fungerat som pAminnelse-
moment.

Intervjun med forskollarama (se bilaga 5) ar inriktad pA deras
yrkesverksamma liv och hur de uppfattat sitt arbete. Jag forsokte i
mojligaste man be forskollarama uttala sig om samma saker som
barren. Olika omraden som togs upp i den life history-inspirerade
intervjun var att beratta om sin egen bakgrund och val av yrke
samt farnilj och fritid idag. Ifraga om yrket tog jag upp data om
olika anstallningar, arbetets utformning vid olika tidpunkter och
hur de upplevt att olika faktorer paverkat arbetet och deras egen
utveckling. Jag bad forskollarama beratta om sin upplevelse av de
aktuella barnen och barngrupperna samt att uttala sig om direktiv
uppifrAn och hur de mottagits.

)0 j
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Foljande betecicningar anvands i resultatkapitlen da citat gors. Fl:
5 innebar flicka nr 1 (se tabell 1), sida 5 i intervjun. P2rv:7 betyder
pojke nr 2 sidan 7 i rundvandringen. Forskollarama betecknas med
bokstaver, B och M, t ex M: 3, sida 3 i intervjun med Margit.

5.6 Bearbetning och analys av data

Bearbetningen av data gjordes sa att for varje informant skrevs
bade intervju och rundvandring ut som sammanhangande texter i
dialogform. De har skrivits ut ordagrant sa langt mojligt, mesta-
dels med skriftspralcsstavning. Alla rundvandringar utom tva,
foreligger endast som handskrivna. Intervjuema bestar av ca 265
sidor maskinskriven text, rundvandringarna av ca 155 sidor text,
totalt ca 425 sidor. I genomsnitt ar i den aldsta gruppen en intervju
drygt 28 sidor och en rundvandring 20 sidor, i mellangruppen ar
intervjun i genomsnitt drygt 23 sidor och rundvandringen 15 sidor, i
den yngsta gruppen informanter ar motsvarande siffror 18 sidor
per intervju och 7 per rundvandring. Eftersom mitt tal okade eller
minskade beroende pa hur tailor informanten var och eftersom
utskrifterna inte ar konsekvent gjorda da det galler radskifte, ar
dessa siffror ingot exakt matt pa hur mycket var och en av
informanterna har sagt sjalv, men de visar en tendens i materialet.
De individuella variationema är dock stora, den mest omfangsrika
intervjun i den yngsta gruppen har samma antal sidor som den
rninst omfangsrika i den aldsta gruppen. Forutom utskrift for varje
individ gjordes inledningsvis en traditionell databearbetning sa att
svaren for varje fraga eller tema sarnmanstallts for sig.

Min utgangspunkt da det galler analysen av data har varit
att gora en tolkande analys, dar man genom att vaxla fokus mellan
helheten och delarna kommer fram till en tolkning som forsoker
finna inneborden i materialet, ur de intervjuade aktoremas per-
spektiv. Utover detta kan forskaren, som ju sjalv ar en aktor, bidra
med att belysa fenomen som ocksa ligger utom den intervjuades
egen sjalvforstaelse. Detta sker genom att informanten uttrycker
nagot implicit genom sin berattelse eller genom att stalla Hera
informanters berattelser mot varandra.

I min analys har jag framst inspirerats av Strauss och Corbins
arbete Basics of Qualitative Research (1990) som beskriver en
grounded theory-analys. Deras kannetecken pa en grounded
theory ar att till utt borja med att den ska passa in pa data och ge
forstaelse. Det innebar t ex att eftersom den representerar en
realitet skall den vara begriplig bade for dem som studerats och for
dem som arbetar room omradet. Den skall ocksa vara sa generell
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eller abstrakt att den gar att applicera pa varierande kontexter, och
den ska kunna ge ett slags handlingsunderlag. Vid en analys av
forstudiens djupstudie av barn pa en avdelning kan de tva forsta
luiterierna uppnas medan de tva sista behOver ett stOrre underlag.

Strauss och Corbin anvander sig i sin analysmetod av flera
termer, concepts, categories och relations mellan dem. Man borjar
med att satta etiketter pa olika fenomen i materialet, som da ar
concepts eller begrepp. Fiera &Adana begrepp kan sedan grupperas
ihop till ett mer abstrakt begrepp av hogre ordning, som kallas
kategori. Begrepp och kategorier skall sedan kunna sattas i relation
till varandra. Begreppen och kategorierna aterfinns i regel inte
explicit i materialet. Den kreativitet som forskaren behover ar att
adekvat namnge kategorier och se relationer och sammanhang
tvars over olika fragor och svar. Det ar detta, menar Strauss och
Corbin, som skiljer denna analys fran en rent beskrivande, som ofta
nojer sig med att fOra ihop data i olika tema, som benamns med ord
tagna LI:rekt fran data. Kategorier kan sedan anta olika dimen-
sioner och egenskaper, frekvens, utstrackning, intensitet och varak-
tighet. Analysen bor utmynna i ett eller ett par centrala fenomen.
Jag har anvant mig av 'Ada slagen av analyser, en grounded-
theory-inspirerad och en mer beskrivande.

Strauss och Corbin beskriver ocksa att teorier och litteratur-
lasning kan paverka forforstaelsen och stimulera teoretisk sensiti-
vitet genom att ge en del begrepp och relationer. Min studie har
inte gjorts utifrart flagon bestamd teori men den forskning som
gjorts av Dencik m fl (1988) har bidragit pa detta satt bade vid
datainsamling och analys, liksom en del minnesteori, medan ovriga
teorier i min forstudie konunit in i analysskedet.

Ett annat inspirationsomrade for mig Mom kvalitativ forsk-
ning ar fenomenografin. Resultatet av en fenomenografisk analys
bestar av kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. Att soka
uppfattningar eller det and: a ordningens perspektiv i fenomeno-
grafisk terminologi har inspirerat studien som helhet. Uppfatt-
ningar i en fenomenografisk studie grundar sig pa en analys av
materialet som helhet,utan att sarskilja individers uppfatlningar.
Analysen blir pa sa satt har och nu-inriktad och inbegriper inte en
ftirstaelse fOr individens och gruppens historia vid tolkningen, den
ar anonym. Har skiljer sig min studie fran en regelratt fenomeno-
grafisk eftersom jag behallit individen som en analysenhet, olika
beskrivningar och upplevelser relateras till individen eller gruppen
och kopplas ibland till individuella bakgrundsfaktorer eller till en
tidskontext.
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Analys av data har skett utifran olika underlag och pa olika satt i de
olika resultataysnitten. Jag redovisar darfOr f8r varje aysnitt mina
utgangspunkter. I den allra forsta resultatdelen som svarar pa de
metodprovande fragestallningama problematiserar jag infcrman-
ternas formaga att minnas, sarskilt i relation till deras alder, att
diskutera metodens framkomlighet och tillforlitlighet. Minnesteori
och metodlitteratur i forsta hand, men ocksa utvecklingsteori har
har varit vagledande for vilka fragor jag stallt till mitt material.
Analysen sker utifra.n begreppen Alder och tid, rum och relation,
liksom sprak och metaminne. Har arbetar jag mera fritt och valjer
ur materialet som helhet det jag tycker ar belysande att lyfta fram
som svar och exempel pa mina fragestallningar.

I nasta resultatdel om hur barn upplever sin daghemsvistelse,
liar materialet fra.n samtliga baminformanter oaysett alder, samt
bade rundvandringar och intervjuer betraktats som en helhet och
representerande gruppen barn som varit pa daghem. Det ar har
jag i forsta hand utgatt fran Strauss och Corbin analysmetod och
latit begrepp och kategorier vaxa fram ur materialet som alltsa ar
grundade i detta. Kategorin kamratdefinierad barnkultur ar en
sadan central, core category, som de talar om. I denna analys har
jag lyft fram det gemensamma utan att darfor dolja variationerna
och avvikelserna som ibland kart bekrafta "regeln". Mitt forsta
intryck efter genomforda intervjuer var just detta, att oaysett
tidpunkt for vistelsen eller informantens alder var upplevelserna
likartade och gemensamma. Avsnittet om hur barn upplever rela-
tionen med de vuxna innehaller samma slags analys dar data ur
helheten fors samman till begrepp om hur barn uppfattar de
vuxnas forhallningssatt och funktioner. Avsnittet om kontakten
med de vuxna ar en mer beskrivande analys dar jag ocksa ser pa
dimensioner, intensitet och frekvens for de olika kategoriema. Det
viktigaste underlaget for bada aysnitten ar frageomradet om
barnens relation till de vuxna.

I den resultatdel som jarnfor olika miljoer sOker jag istallet
skillnader eftersom jag vill veta nagot om tid- och gruppkontext.
DA utgor alla informanter underlag for analysen och tidpunkten
for daghemsvistelsen och olika grupper av barn och pedagoger ar
centrala i analysen. Det ar da intressant hur olika dimensioner och
frekvenser av begrepp, kategorier, beskrivning och upplevelse
fOrdelar sig pa olika kontexter over tid. Det tillkonuner ocksa nya
kategorier som ar sarskiljande mellan miljoema. Barn och peda-
goger ar har representanter for en grupp och en pedagogisk miljo.
Det innebar ett mindre dataunderlag for varje kontext.
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Den sista resultatdelen slutligen, handlar om sjalvbild och lang-
siktiga effekter. Har ar det sista frAgeomradet i intervjun centralt,
och informantens egen sjalvanal) a, men ocksa den individuella
intervjun som helhet, t ex vad som kommer fram redan under
rundvandringen, liksom fOrskollaramas personbeskrivning. Att
stalla olika beskrivningar av en person mot varandra kraver etiska
overvaganden som lett till att jag har forsokt gora en avper-
sonifierad analys.
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6. Resultatdel 1; Retrospektiv metod

I detta kapitel betonas hur man minns medan nasta kapitel besva-
rar fragor om vad man minns. Svaret pA vad kan ibland ocksa
utgora svar och exempel pa hur man mines. DA gar jag han-
visningar till relevanta aysnitt. Har beskrivs forst olika infor-
manter, hur Alder och aystand till det upplevda pAverkat, darefter
beskrivs hur olika typer av minnesmaterial paverkat sattet att
minnas. Ett aysnitt tar upp hur barn och vuxnas minnen stammer
overens, bade dA det galley dynamiska och strukturella faktorer. PA
olika satt forsaker jag ocksA fA sear pA tillfarlitligheten i det man
minns och karnan eller meningen i minnena.

6.1 Informanter i olika aldrar

De erfarenheter som mina informanter formedlar har de gjort vid
ungefar samma Alder, men de Aterberattar dem vid olika Mdrar och
med olika tidsaystand till det skedda. Jag viii har beskriva skill-
nader och likheter i sattet att beskriva och minnas mellan olika
Aldersgrupper. Jag tar forst upp skillnader i svarens langd, darefter
ser jag pA hur informanterna sjalva behandlar tidsaspekten, om de
har kommentarer av metaminneskaraktar och alltsA kommenterar
sin egen formAga att minnas, samt om de sjalva skiljer pA datid och
nutid i sina svar.

6.1.1 Svarens langd och innehall

Jag anvande samma frAgor som underlag vid samtliga intervjuer.
Intervjuernas langd varierade frAn 40-45 minuter i den yngre
gruppen till en intervju pA over tvA timmar i den aldsta. Det firms
som man kan vanta sig en storre formAga att lagga ut texten hos de
aldre. Det kan illustreras med hjalp av svaren pa den inledande
frAgan i intervjun dar informanterna ombeds att med egna ord
beratta om sin upplevelse av daghem.

Den aldsta pojken, Erik(P1) ger dA ett svar, som med hjalp av
tre foljdfrAgor och en del stodkommentarer frail min sida upptar
tva hela sidor. Det kan jamforas med den yngste pojken Lars som
pa den frAgan helt kort svarar "Bra", och pa min foljdfrAga om det
gar att saga nAgot mer om detta svarar "Jag kommer inte pa nat",
och darmed ayslutar diskussionen. De fiesta svar eller samtal har
befinner sig nAgonstans emellan en kvarts till en halt' sida i den

V. 3
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yngsta gruppen, en halv till en sida hos de ovriga, bade mellanbarn
och aldre.

InnehAllsmassigt skiljer sig svaren at framforallt i formagan
till analys. Kaman i den aldsta pojken upplevelse fran daghems-
tiden ar att det var bra men att det var lite stokigt eller "raft"
mellan barnen. I svaret talar han ocksA om vad som var bra och
vad det lite valdsarnma innebar for honom. Har for han ett analy-
tiskt resonemang utifran upplevelser och kunskaper i nuet, om
Gandhi, icke-veld och pacifism, kopplat till daghernsiniljo, pedago-
gik och den egna personen bade i nutid och i dAtid.

Den yngsta pojken ger her en ensidigt posili.v bild pA en direkt
frAga. Senare i intervjun framkommer upplevelser och forhAl-
landen som nyanserar bilden. Att sjalva ge en nyanserad bild med
bade for- och nackdelar och ocksA exempel pA bAda delarna klarar
dock tre av de fern yngsta barnen. Det som saknas ar langre
analyser och -ilmanna principiella resonemang. SAdana är sall-
synta amen hos ovriga informanter. Sammantaget kan man kanna
att karnan i upplevelsen ar registrerad pA samma sett hos alla, att
de yngre har svArare att analysera denim och att de aldre A andra
sidan ibland kan fora ett alltfor allmant resonemang.

Mitt intryck ar att bade aldre och yngre informanter, oaysett
svarets langd, noga tanker efter och svarar efter inre bilder och
uppfattningar.

Detta galler aven de vuxna forskollarama. Ett verbalt flode
och analys utmarkte deras 'ntervjuer, som omfattade ett liknande
antal frAgeomrAden. med Birgit, som bade langst tids-
aystAnd till det upplevda, tog ca en och en halv timme. Intervjun
med Margit, om de tvA senaste barngupperna, tog drygt tvA
timmar.

6.1.2 Meta .mine, (Mid och nutid

Retrospektiva intervjuer innebar en slags dubbelexponering pA sA
sett att personen samtidigt ger en bild av sig sjaiv bade i nutid och i
dAtid. Minnet ar alitsA inte flagon fotostatkopia av verkligheten
utan ar en tolkning utifrAn positionen i nutid. Hur pass medvetna
ar mina informanter sjalva om detta, kommenterar de sitt minne,
kan de sjalva skilja ut dAtid frAn nutid, problematiserar de tids-
aspekten och minnet?

Jag har gjort enkla frekvensrakningar av repliker under rund-
vandringen, med syftning pa minnet. De verkar vara mer frekventa
dA an senare under intervjun. Enkla vanliga repliker som "Det
minns jag" respektive "Det minns jag inte" ar klart vanligast hos
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den aldsta gruppen med 12, 16 respektive 20 sadana repliker. Bar-
nen i mellangruppen har mellan en och fyra sadana repliker och
bland de yngsta forekommer de endast hos en pojke som tva ganger
sager "Jag mauls inte". Denna replik ar vanligast i den aldre grup-
pen och utgor 31 av de sammanlagt 48 replikerna. Eftersom infor-
manterna har of ta ger ett svar ands, tyder delta inte sakert pa att
man minns samre, men det tyder klart pa en storre medvetenhet om
minnet och dens funktioner.

Det blir annu tydligare da det galler mer utvecklade kommen-
tarer av metaminneskaraktar, att man kommenterar sin egen min-
nesformaga. De tva aldsta pojkama (P1 och P 2) har 8 respektive 9
sadana kommentarer, den aldsta flickan dock bara en. Bland de
ovriga barnen firms totalt en sedan kommentar.(P3). Exempel pa
Adana kommentarer är foljande:

Mm, som sagt va, jag kommer inte ihag sa her jattemycket hur det var
men man kommer ihag lite handelser och sa der. (P2:1)

Jag kanske har svagt minne sa der, jag vet inte. (P2:18)

Men i mitt fall tror jag inte det eftersom jag, jag kommer ands inte
itiag ndt direkt sa der jatte utan det ar bara jattelite.(P2:18)

Resonemanget i den sista repliken handlar om att pojken Sven, 22
ar, inte tror att han paverkats sa mycket av daghemsvistelsen
darfor att ban inte minns sa mycket av den. Vid den forsta kontak-
ten vill den har pojken forst inte stalla upp eftersom han ar
overtygad om eller medveten om all han inte minns mycket fran sin
daghemsvistelse. Nar han sedan gor det har hart manga metamin-
nesrepliker. Det har ocksa Erik, 22 ar :

...men det Sr bara sma sana har fragment som dyker upp i huvet.
(P1:rv3 -4)

...men det det har jag inget minne av alltsa det later som jag lider av
Alzheimers liar men ... det Sr faktiskt sa att jag inte har tankt pa det.
(Pl:rv11)

Foljande repliker visar pa en medvetenhet om senare omtolk-
ningar, att man reflekterar over skillnaden datid - nu tid:

Erik: ... men det är klart att det kan jag ha utvecklat nu i mina tankar sa
smaningom, sa tankte jag vat antagligen inte da, men jag vet att
lararna i stort sett dom bade ju naturligtvis blivit larda att gora sa har...
(P1:2)
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Resonemanget handlar om att pedagogerna inte uppfostrar till
klara monster och regler utan later nagot handa innan de gar in
med en reprimand. Han for alltsa ett allmant resonemang kring
olika slags pedagogik, och ar medveten om hur det var pa 70-talet
enligt allman mening, och refererar ocks5 till upplevelser i nutid
frail ett daghem han har i grannnskapet, dar han tycker det ar hog
ljudniva och att lararna bara star och Uttar. DA jag hailer fast vid
att forsoka fa honom att beratta hur han upplevt det da sager hart
att det var bra miljo och rattvisa larare. Han berattar ocksa om sig
sjalv, att han ar pacifist och mot vald och att han var det redan pA
den tiden. Jag fragar da hur det var att vara pa daghem da man
var som han och da svarar han:

Ja, det var nog lite livligare, i livligaste laget.
For dig rid?
Ja just det. (P1:2)

Den har pojken for mycket allmanna resonemang och man kan ju
tanka sig har att han helt rekonstruerar sin upplevelse efter kun-
skaper i nuet. Jag tror anda inte att det forhaller sig sa. Det
grundar jag pa att sjalva kaman i upplevelsen, att det var lite for
livligt, hetsigt for honom, kommer fram tidigt i vart samman-
traffande, redan under rundvandringen och da i annat samman-
hang, han berattar redan dar att han inte var ett sadant barn som
tyckte att det var kul att sibs, och jag passar da pa att fraga honom
om det betyder att man slogs mycket.

Nej slogs, men det var val just kanske, inte just handgemang, men det
var val lite hog ljudniva, skrikande xh kanske lite ratt ibland alltsa.
(P1:rv9-10)

Den har upplevelsen att det var lite for livligt for honom som var
en stillsam person tolkar jag som kaman i upplevelsen, som harror
sig fran Mt-id och som ar utgangspunkt for det allmanna resone-
manget som hamtar inspiration fran upplevelser och kunskaper
som tillkommit senare.

Sven, 22 ar, som ju frAn borjan deklarerat att han inte minns
mycket, verkar ofta ocksa ha raft i detta. Jag tar foljande samtal
som exempel. Han har fran borjan svart att komma ihag att de
overhuvudtaget haft nagot som kallades samling. Jag beskriver da
vad det ar, att personalen samlar barnen, kanske sjunger en sang,
pratar eller laser och frAgar sa om han minns nagot.

S. Det var viii att vi sjting lite grann, det tror jag.
I: Jaha.
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S: Det kommer jag ihig lite grann.
I: Det troy du. Sen brukar man ibland
S: Laste sagor gjorde dom val ...jaa det var nog spannande.
I: Och det har med att riva av almanacka brukar ocksd fiirekomma, dr

det nrIt som dyker upp att ni gjorde?
S: Ja, just det. Dom som hade namnsdag och sa dar kanske.(P2:11)

Har ar det fortfarande svart att vets om han ails minus nagon
samling. Ordvalen, val, nog, kanske och slutledningarna kan lika
garna tyda pa att han rekonstruerar sina "minnen " efter vad jag
sager. Det ar naturligtvis tankbart att en del dyker upp efter hand,
kanske minns han att de siting t ex. Det har sattet att uttrycka sig
och att fanga upp mina repliker ar inte en vanlig modell utan
tydligast just has den har pojken som ju ocksa sjalv sagt att han
minns daligt den har tiden.

Att minnen dyker upp under intervjuns gang visar foljande
exempel. Hanna har under rundvandringen sagt att frolcnarna
mest stod och tittade under fri lek ute. Under intervjun sager hon:

Ja, fast jag kom pa det, ute, ute nar vi lekte da var dom ju med. Lekte sa
... re ra re, sa dar ringlekar och grejer (F1:5).

Pedagogemas situation for att minnas skiljer sig fran barnens och
ocksa sinsemellan. DA det gallde pedagogerna anvandes inte meto-
den med paininnelsemoment. Birgit lamnade institutionen for ett
femtontal ar sedan och intervjun genomfors pa hennes nuvarande
institution. De paminnelsemoment hon haft ar att hon for min
rakning tillsammans med en annan personal rekonstruerat perso-
nerna i barngruppen fran mitten av sjuttiotalet samt plockat fram
gamla kort. Atta ganger under intervjun sager hon att hon inte
minus, tre ganger betonar hon att hon minns. Det hon inte minns
handlar om regler och rutiner, det hon minns mest om personer.

Margit arbetar kvar och har avdelningens miljo omkring sig.
Hon har med stor precision utifran kort atergett barngruppernas
sammansattrting. Margit tvekar om sitt minne sex ganger, betonar
en gang att hon minus. De ganger hon tvekar handlar det om
faktaminnen, som Artal eller antal, eller om fOrskjutningar i dags-
rutiner. Eftersom det tiara handlar om tva personer ar det svart att
saga om de skillnader som firms i minnesgodhet ar individuella,
beror pa aystandet till det upplevda eller olikheten i forut-
sattningar, eller en kombination av detta.

9 7
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6.2 Olika typer av minnesmaterial

6.2.1 Mt minas rummet

Mina informanter &lir en rundvandring i sina gamla daghems-
lokaler som de i de fiesta fall inte sett sedan de slutade pA dag-
hemmet och borjade skolan. Det galler framst de tvA grupperna
aldre barn. De tre yngsta pojkarna gar dock fortfarande kvar pA
fritidshemmet och befinner sig alltsci i huset dagligen, och ett par av
de yngre barren har smAsyskon pA avdelningen.

Daghemmet ar av modellen med en sambandskorridor
mellan fristAende "stugor" och har alltsA inte en gemensam lekhall
som barnstugeutredningen fOreslog, utan varje "stuga" eller avdel-
ning kan man saga bestAr av en enda stor lekhall, som skall
uppfylla de fiesta funktioner. Darutover firms en tambur, ett tvatt-
rum, samt tvA mindre rum med ingAng frAn lekhallen, ett
"mysrum" saint ett snickarrum. Den st6rsta forandringen av loka-
lerna har skett i mitten av Attiotalet, alitsA efter mellangruppens
vistelsetid dar. DA delades lekhallen av med en vagg sA att snickar-
rummet bildades. De tvA aldre gruppema hade ants& ba:a tillgang
till ett mindre rum. Det farms aven for dem en avdelad homa for
mAlning in m som ayskarmades med hjalp av hoga garderober.
Lokalerna har ocksA reparerats, mAlats om, fAtt nya mattor m m
Naturligtvis har det ocksA skett ommobleringar.

Vad ser nu barren utav detta, hur minns de lokalerna? Mar-
ker barren forandringarna? Ar minnet tillforlitligt? Kan man har se
skillnader beroende pA informantemas Alder? Det ar nAgra frAgor
jag vill forsoka besvara.

Det ar ju inte bara lokalerna som forandrats utan aven bar-
nen sjalva, de har blivit stone. Denna forandrade storleksrelation
mellan bamet och rummet ar ofta en forsta kansla som formedlas i
alla Aldersgrupper.Hanna, 20 Ar:

I: Kiinner du igen dig? H: "Jaa, fast det var mycket storre.

Tomas,16 Ar: "Ja det har kommit i lite fAgelperspektiv allting (P3:rv14)

Rakel, 10 Ar: " Ja, det sAg ut sA h5r, det tycker jag i alla fall att det A:
litet."(F5:rv1)

Huvudintrycket ar att varje barn har en egen karta av rummet
inbyggd i sig, som de kan jarnfora den nuvarande verkligheten med.
Denna karta hjalper dem till att borja med att hitta ratt. DA jag
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startar rundvandringen med de tva aldre grupperna av infor-
manter kommer vi utifran in i korridoren. Da vi gar framat her jag
dem att sjalva tala om vart vi ska. Alla de tre aldsta saint de tre i
mellangruppen som tillfragades om detta klarar av detta. De visar
ofta med handen och sager "har i mitten" eller "till hoger". Loka-
lerna verkar pa sa vis "inbyggda i kroppen." Det fines alltsa ingen
skillnad i grupperna och fOr de yngsta barren ar det sjalvklart att
hitta ratt. De kommer vid rundvandringen ibland "inifran", da jag
hamtat upp dem fran fritidshemsavdelningen.

Jag vill i den fortsatta texten Raja barnen genom ett rum i
taget och se pi deras reaktioner infor dem. Vad som hander i varje
rum da informanten far fragan om de kanner igen sig eller om det
sag ut sa har, ar att de borjar att moblera om rummet efter sin egen
minneskarta och flytta mobler eller tala om vad som inte stammer.
Detta intraffar oaysett om barnets f6rsta spontana replik ar aft de
inte kanner igen sig ails eller om de sager att det ar sig ungefar likt.

I tamburen har nagot hant med golvet och med skapen, anser
tre barn i bade aldsta och mellangrupp. Ett barn namner banken, ett
annat soffan. Vilken forandring som skett kan de daremot beskriva
pa olika satt. En aldre pojke (P1) minns da det galler golvet en
heltacicningsmatta i nalfilt, ett mellanbarn (F2) minns att golvet var
gront, ett annat (P4) tror att det var blatt. Flickan stoder sig har pa
ett tydligt episodiskt minne:

golvet var grunt kommer jag ihag for vi mala en massa kladd vad
heter det? Jaa, fingerfarger. Ja och da skulle jag mala papperet grant pa
botten for det skulle likna varat kapprtun, sa jag da, sa det kommer
jag ihag att det bar gulvet har varit grant en gang i tiden (F2:rv1)

Banken i mitten (att sitta pa da man ldar om) fanns inte ails sager
Sven, ett aldstabam (P2) medan Tomas i mellangruppen har tyd-
liga minnen av just den:

Jaa, samma gamla tragrej i mitten. Vi sprang runt ett antal vary det
var det man ;jade den till. Och sa sprang man och Oracle sig under och
nar man hade kurragonuna, och lite sant darn't. (P3:rv2 -3)

Har kanns det tilforlitligt att nagot hant med golv och skap. Vad
kan daremot inte utlasas med nagon tillforlitlighet. Det mesta av
vad barren sager kan vara riktigt. De enda uppgifter som ar direct
motstridiga ar att golvet ar grant respektive blatt. En uppgift som
backas upp av ett autobiografikskt episodiskt eller personligt minne
som de tva ovan kanns overtygande, men ar naturligtvis inget
bevis pa att det var sa.

9 9
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Stora hallen har alltsa genomgatt den forandringen att den blivit
mindre genom att ett nytt rum avgransats med en vagg. Vikvaggen
som gar att dra tvars over rummet finns kvar. En typ av
avgransning farms aven tidigare med hjalp av garderober, enligt
forskollararen. Samtliga sju barn som var pa daghemmet innan
derma forandring gjordes uppmarksammar den mer eller mindre
klart och uttalat. Fern av dem sager tydligt aft det inte farms nagot
sarskilt rum eller nagon vagg.

Cecilia: Det har ar sig likt, det ar nog det som ar sig mest likt, tror jag.
Fast det var ingen vagg har fOrut, det har dom byggt upp, det var val
liksom bara stora garderober, bla garderober vi hade som vaggar cla.
Det var ingen stor vagg. (F3:rv2)

Denna beskrivning stammer val med den som forskollararen gett.
Alla barn kan inte lika klart peka pa vad som hant men ar medvetna
om att det hant nagot.

Kalle, 15 ar: Jaa, har, har ar det omgjort cla helt, for har var det ju, det
var garderober forut och dar stod en garderob och sa en ribbstol fanns
det dar. (P4:rv7)

Tomas, 16 ar (P3) tycker att han kanner igen sig men..

Jaa, fast jag har for mig det var gangar in sa har... (P3:rv6)

Det finns ett litet rum, Mysrummet, som ar den enda aysldlda
platsen dar man kan stanga om sig och ett rum med olika funk-
tioner. Detta kommer klart fram i barnens minnesbilder, som
verkar styrda av den funktion rummet haft for barnet och vilken
kansla det gett. Rummet verkar i forsta hand ha fungerat som
dockvra for flickorna. Alla fern flickorna beskriver mycket tydligt
hur viktigt och roligt det var att fa vara for sig sjalv, leka rollekar,
to det lugnt, lasa bucker. De tyckte om att vara har, ofta ganska
mycket.

Pojkarnas forhallande till rummet ar mera kluvet. En kommer
inte ihag det ails (P2), en (P6) gar sjalv forbi utan att uppmar-
lcsamma det och hans bror (P7) sager pa fragan om ban brukar vara
dar:"Neej. Det var dockvran, har lekte tjejema med dockoma"(P7).
Kanske ibland, nyanserar han. Erik (P1) sager att det var ett
populart och spannande tillhall, men att han sjalv inte var dar
speciellt mycket. Det sager ocksa Ka lle (P4). Han har ett annat
minne, han kallar rummet f6r skrackruirunet. Dar fick han sitta tills
han bade Atli upp sin tomat, som han ayskydde. Tva pojkar (P3 och
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PS) sager att de var har en hel del och att de dA ocksa lekte med
flickor.

Den rekvisita barnen placerar i rummet ar mycket skiftande.
Nagot som kommer igen ar en soffa med mycket kuddar. Starka
kanslor av olika slag ar forknippade med rummet, hos mellan-
barnen firms t ex uttrycken mysigt, skrackrum, lugn och ro, av-
slappning, hemligt.

Pedagogema tar ocksa upp rummens funktioner. Birgit minas
hur de forsokte hitta goda funktioner for rummen:

... man forsokte pray a och flytta om matborden sA det skulle vi
moblerade om, far det skulle bli battre och, vi hade ju bara ett ends
stort rum dA Jaa, det var bokigt. Och sen bade vi Mysrummet,
kallade vi det val, och det va, ja det var mysrum ibland, ibland var det
nal: sorts dockvrA tror jag, ibland sa satte vi nAgra dar inne for och ata,
for och (skratt) for dom skulle bli lite lugnare da, ibland sA var det det
dar rummet dar man liksom hystade in dom som var lite extra stokiga
och satt dar inne och talade allvar med dom dA sA det anvandes
till mycket. %land vilade nagra dar inne for att vi skulle dela pa dom.
(13:5)

Margit beskriver att vaggar och mobler var malade i grundfarger,
gult, gront, blAtt och rott eftersom det skulle vara sA for barn pa
sjuttiotalet. Hon beskriver ocicsa ombyggnaden clA den stora lek-
hallen delas av sA att ett mindre rum for mAlning, lera och snickeri
bildas.

6.2.2 Att minnas manniskor, relationer och fOrhallningssatt

DA det galler att beskriva manniskor, bade sig sjalv och andra och
sarskilt att reflektera over dem finns en grans som innebar att de
tre yngsta, tva nioaringar och en Attaaring har svarare for detta.
Gransen ar formodligen Aldersbetingad, men kan kanske ocicsa ha
samband med kon, eftersom alla tre ar pojkar.

De fragor som innebar sjalvanalys, hur man var som dag-
hemsbam, hur man var hemma, hur man paverkats av daghems-
vistelsen svarar de kortfattat pa eller inte ails. De kan saga att de
Mr lika eller olika mot hemma men inte hur de ar, att de andrat sig
men inte hur. En av pojkarna ger en liten beskrivning av sig sjalv,
dA relativt ett yttre krav:

Jaa, jag tyckte dA att jag var lagom snail och sA. (P5:16)
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De tva tioariga flickorna ar battre pa att lagga ut texten i desa
fragor och svarar lika nyanserat som t ex den aldsta flic.kan pa 22
ar. Manniskobeskrivrdngen kan vary ganska enkel pa alla nivaer
da ord som snail och bra och rattvis forekommer. De aldsta poj-
karna sager tydligt att de Lite minns nagra vuxna, varken namn,
ansikten eller antal.

Att kunna beskriva ar inte samma sak som att uppfattta och
registrera andra manniskor, stamningar och annat. Jag menar att
barnen pa ett kansligt sat registrerar detta. Jag vill visa att barren
i forskoleildern kan uppfatta andra manniskors personlighet, sin
egen relation till en manniska samt forhallningsviittet i en hel
personalgrupp och att de ocksa kan hallo isar dessa toreteelser. En
av forskollarama, som jag intervjuat, fanns med i personalgruppen
hos bade de yngsta barnen och mellanbarnen. Det gar det mojligt
att lata bAde mellanbarn och yngstabarn ge en karaktaristik av
forskollararen, beskriva sin egen relation till henne samt beskriva
hur de uppfattar hela personalgruppens forhallningssatt.

Cecilia, 15 Ar: Hon var den som bestamde mer och sA das Jaa, hon var
lite mer, hon var hon lekte ju mycket och sA fast hon hall ofta pA
med andra saker ocksA ja och sA. (F3:3)

Tomas, 16 Ar: Jaa, hon var bestamd, fast an& ganska mild om man
sager i sattet dA. (P3:2).

Kalle, 15 Ar: ja, hon var raft strang ibland dA sA har, ibland kunde hon
va snail och juste. (P4:2)

Rakel, 10 Ar: Hon va snail men hon kunde va lite strang ibland. (F5:2)

Martin, 9 Ar.ger en karaktaristik samtidigt som han beskriver sin
egen relation:

Mm. Margit hon vart ratt sA arg ibland,... ibland var jag tjurig och inte
At rat mellanmAl. (P5:2)

"Inte kul. TrAldgt", sager han om det, men de brukade ocksA bli
sams och det kandes : "Kul. Skont".

Att Margit som person ar bestamd men ocksA snail och juste ar
barren Overens om i de tva aldersgruppema. Den egna relationen
till henne beskriver de dock pa olika vis:
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Cecilia, 15 Ar: Ja, hon var bra och sa,men jag var inte sA mycket med
henne direkt va, jag tyckte ju om alla dA men det var val nastan
(F3:3)

Hon beskriver sedan en annan froken som sin favorit. Ka lle har inte
sagt nagot om sin personliga relation men Tomas ,16 ar, sager:

Ja, jag tyckte att Margit var bra (P3)

Rakel, 10 ar , liksom de yngsta pojkarna, sager att hon tyckte bast
om Margit:

Hon var sA snail, men hon... hon frAgade alltid om man tyckte om
maten eller om man inte tyckte om maten och sA. (F5:2)

Martin, 9 ar har ju redan beskrivit sin relation. Han vet ocksa att
han hellre gar till en annan froken darfor att "hon vart inte iika
arg".

Den personliga relationen varierar alltsa fran basta frOken
till bra eller neutral relation eller att man kanske lite undviker
varandra.

Slutligen later jag barnen beskriva personalgruppens for-
hallningssatt. Cecilia, 15 ar sager sa har om personalen i borjan av
Attiotalet:

och tyckte om frbknarna som var dar, dom va jattesnalla ahihop sA
... jag tyckte att dom var bra och snalla och sA (F3:3)
I: Pratade man?,
C: Jaa, det gjorde man.
I: Jaha.
C: Det var nog mycket kontakt som var med dom vuxna och sA. (F3:4)

Kalle, 15 Ar: Jaa dom var ju trevliga dA for dom, dom tog hand om oss
dA Jaa, det var val, man var ju mycket med dom dA om jag sager sA,
dom var ju med jamt nastan. Eller farms i narheten (P4:1-2)

Man prata ibland dA sA har, satt och prata lite om vad som helst.(P4:2)

Rakel, 10 ar, sager om personalgruppen i slutet av attiotalet att de
var snalla froknar, men att de ibland, men bara ibiand, bestamde
for mycket. Hon sager ocksa:

Nej, frOknarna dom leker ju inte sA mvcket med barnen ... Dom var
aldrig liksom med och lekte, dom kamke satt och titta nar flan lekte
och sA har. (F5:5)

1 U 3



-103-

Nej, det var mest barnen som prata med varandra, vuxna prata med
vuxna, men om det kanske var ranting som dom prata om sã fick
dom ju prata med barnen. Det var inte si mycket man prata med dom
vuxna. (F5:3)

Martin, 9 Az, beskriver slutligen att man pratade med frolmar ph
mandagssamlingen om saker man gjort hemma, de lyssnade men
man fick inte vara med och bestittruna nAgot och han tycker inte de
var rattvisa. Det som var viktigt for fr6knar beskriver han som
praktiska vardag.sysslor, tvatta, plocka fram madrasser. Han
sate inte upp nAgon da han var ledsen.

Trots att en av "huvudpersonerna" i arbetslaget är den-
samma beskriver barnen ett ganska olika fOrhallningssatt fran
personalgruppen som helhet, sa att den yngre generationen dag-
hemsbarn upplever en storre distans. Jag upplever barren som
ganska kansliga avlasare av stamningar och forhallningssatt hos
personalgruppen. Att detta inte är skildringar enbart fargade av
barnets Alder som informant eller av den egna personen tycker jag
att ovanstAende citat visar. Ett bra exempel är Rakel, som ar helt
overens med 15-16 Aringarna i sin personbeskrivning av Margit,
som har Margit som sin basta froken darfor att det Ar en froken
som visar respekt fOr hemte, som tycker att frOknarna i allmhnhet
ar snalla, men ands beskriver ett forhallningssatt hos personalen
som ar ganska olika det som beskrivs av gruppen frAn borjan av 80-
tale t.

Pedagogema har, liksom barnen en fOrmaga att minims och
skildra personer, forhallningssatt och tidsanda och tycker ocksa
sjalva att de mines det. Pedagogema beskriver inte sin personliga
relation till barnen men de kan saga nagot om barngruppen och om
personalgruppens forhallningssatt i stort. Avsnittet om dynamiska
faktorer (6.3.1) ger exempel pa overensstammelse i barns och
pedagogers personbeskrivning, aysnittet om olika pedagogiska
miljoer (7.3) hur forhAllningssatt och stamningar kan skildras
likartat. Avsnittet om sjalvbild slutligen (7.4) visar pa bade overens-
stammelse och icke-overensstammelse mellan vuxnas och barns
personbeskrivning.

.3 Ovan liga och upprepade handelser

DA barnen skall berhtta om en dag pa daghemmet minns de mellan
fyra och tretton olika moment, de vanligast forekommande ar att
man lekte, lunchen och vilan. Mellanbarnen minns mest, i medeltal
9 moment medan ovriga grupper minns i medeltal 8. Att de hldsta
och de yngsta minns mindre har antagligen olika anledningar. DA
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det galler de Aldre handlar det formodligen om det langre
aystandet i tid medan det da det galler de yngsta handlar om att de
tre pojkarna ar overlag mer faordiga.

DA Birgit blir ombedd att beskriva hur man arbetade da (i
borjan pa sjuttiotalet), vad som var viktigt i arbetet, är hermes
forsta reaktion att hon tycker att det ar svart att minnas. Da jag ber
henne beratta om en vanlig dag sa sager hon efter en paus:

Jaa, (skratt) jag kommer inte ihag sa mycket maste jag saga. Jag
kommer ihag barnen, det Or jag, ... men det var val det har tradi-
tionella, man gick ut pa garden, eller man hade nan sysselsattning.
(B:5)

Da det galler ordningsregler for barren sager Birgit:

Jaa det var val det har traditionella ocksa, det, jag kommer inte ihag
nat (B6)

Bamen mindes hon eftersom det var hennes forsta, sager hon, men
inte arbetet sa mycket. Dessa citat illustrerar forskollaramas di-
lemma da det galler att minnas. Arbete, ruEner har varit mycket
desamma under wren och flyter darfor ihop till ett enda "schema",
det "traditionella". Det illustrerar ocksa principen att man minns
den forsta upplevelsen av nagot, innan det blivit ett schema. Man
kan saga att det ar svarare for dem att minnas den speciella tid-
punkten an det Kr for barnen, atminstone dá det galler det som
upprepas.

Att det inte ar omojligt visar arida en del av svarcn. Birgit kan
efter cn stund erinra sig ett par ordningsregler, Margit kan erinra
sig skillnader mellan tidigt och sent attiotal t ex dã det galler
oppningstider och var barren togs emot pa morgonen. Det ar andA
tydligt att de svarigheter de upplever i att minnas handlar om dels
faktauppgifter som antal och artal eller forskjutningar i rutinhand-
lingar som i stort sett är sig lika.

6.3 Samband mellan (Aka nivaer pa mikro-och makroplan

Jag har tidigare visat att barn fran olika tidpunkter kan ha en
samstammig beskrivning av personer och forhallningssatt men
ocksa att de kan skilja ut sin personliga uppfattning. Detta handlar
om dynamiska faktorer, relationer mellan manniskor. Barnen och
pedagogerna ingar i miljon pa olika villkor, barnen ar brukare och
paverkar genom sin familjehistoria och sift satt att vara, pedago-
gerna uttivar sitt yrke och utgor samtidigt den viktigaste delen av
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milyin. De paverkar de dynamiska faktorerna genom sitt forhall-
ningssatt och de strukturella faktorer dels genom att utgora
"ramfaktorer" sjalva, dels genom sitt satt att hantera och over-
satta strukturella faktorer utifran och uppifran. En overensstam-
melse mellan barnens och pedagogernas upplevelse och beskriv-
ning irmebar da, enligt detta synsatt, en lank mellan olika nivaer
och ocksa en grund fOr tillforlitlighet i resultaten, genom
triangulering.

6.3.1 Dynamiska faktorer bam-vuxna

Jag vill har to ett "tidlost" exempel om hur barn och vuxna beskri-
ver personer och forhallningssatt pa ett likartat satt, men ocksi kan

skilja ut sitt personliga stallningstagande. Detta exempel handlar
om hur barn och personal upplevt att ha manlig personal i relation
till kvinnlig.

Barnens bild av manlig personal ar markligt samstammig hos
bade pojkar och flickor och ocksa i olika tidsperioder. De beskriver
honom som en manniska som var pa daghemmet kort tid, eller som
kommer och gar efter som han behovs. De beskriver flagon som ar
pryoelev, varnpliktsvagrare, halter pa att utbilda sig eller ar
vikarie av nagot slag. Redan detta ger den manliga pedagogen en
sarstallning, han ar sparsamt forekommande och betraktas som
annorlunda, som en omvaxling.

Trots aft barnen ju talar om olika personer namner nagon i
alla aldersgrupper att han var yngre (an froknarria), nagot som
tydligen ar en gemensam upplevelse. Barren ar overens om att den
manlige pedagogen leker mer med barnen. Han beskrivs da som
roligare, mer som en kompis, mer engagerad, han busar mer och
gor andra saker an kvinnliga pedagoger. Det handlar dels om
vildare lekar som att braka, brottas, skoja, springa runt, kasta
varann pa madrasser m m. Att Ida ut sig och spela apa är en
sysselsattning som names. Att fa halla pa med slojd ar nagot som
ett par pojkar forknippar med en manlig personal, da han fOrsvann
blev det in get av slojden.

Mannen leker mer med pojkama, och pojkama tycker att man
kan spela fotboll med dem ph ett annat satt. Mannen skapar ocksa
spannande bygglekar, pojkama minns nar man tillsammans byggde
ett start slott i sandladan eller da man gravde en star grop dar,
djupt ner, med riktiga spadar och hittade en del spannande, saker.
De fiesta barnen, bade pojkar och flickor, beskriver mannen som
roligare, justa och snalla, mer spannande kanske.
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De vuxnas beskrivning innehaller samma komponenter. Mannen
ar tillfallig personal och annorlunda. Birgit beskriver att det blev en
lattsarcunare stamning, mannen star for de lustiga infallen, de
skojar upp barnen, de "spelar apa" t ex pa vilan sh aft barren blir
uppspelta, medan den kvinnliga personalen fick ta hand om det
som var besvarligt. Margit beskriver att de manliga pedagogerna
gar andra saker, de ar battre pa bollsport och pa att snickra. De
satter sig oftast och bygger med barren, medan den kvinnliga
personalen far gora "det andra".

Hon beskriver ocksa barnens forhalLningssatt, att de for-
vantar sig andra saker av den manliga personalen, att en del barn
tycker det ar jattekul, andra sarskilt sma flickor kan reagera
negativt och tycka mannen ar "farliga". De fiesta, bade pojkar och
flickor uppskattar mannen sarskilt de barn som "saknar pappabild"
hemma.

De bada forskollaramas beskrivning av de kvinnliga peda-
gogernas reaktioner ar ocksa likartade och blandade. Birgit
beskrivcr att de blev bade arga och "vansinniga" da mannen spelar
upn barren och later dem ta hand om det besvarliga. Margit sager
att ..yet ar inte siikert att den kvinnliga personalen vill ha det sa och
att hon reagerar negativt pa att mannen inte ska behova fOrsoka
alit som den kvinnliga, t ex lara sig sy och vava. Beskrivningen och
reaktionerna stammer alltsa val overens. De personliga stallnings-
tagandena blir dock olika for bade barn och vuxna.

DA barren skall beskriva sitt eget forhallande till den manliga
personal de upplevt blir bilden mer nyanserad. Ett par pojkar upp-
skattar inte personligen mannen mer, en motiverar det med att det
stojiga inte passade honom. Ettpar pojkar, som ar sklismassobam,
visar istallet pA olika satt att en manlig pedagog betytt sarskilt
mycket for dem och att de saknat honom dA han forsvann. Vid en
allman jamforelse mellan manlig och kvinnlig personal sager en av
dessa pojkar att froknar kan vara lika snalla om man far Ora lika
mycket for dem. En storre frihet, annorlunda mojligheter verkar
vara kontentan av det man uppskattar om det inte ligger pa ett mer
personligt plan.

Trots att de tva fOrskollarama haft en likartad reaktion pa
manlig personal blir deras personliga slutsatser rakt motsatta.
Birgit sager att "det gjorde inte sa mycket fOr vi hade sa roligt",
hon accepterar alltsa den manliga personalens satt att vara.
Margit konstaterar att hon foredrar att arbeta med kvinnlig
personal och berattar att hon nyss tackat nej till en tillfallig manlig
personal med motiveringen att det inte fungerar lika bra info'.
Lucia m m.
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Har har jag velat visa att dynamiska faktorer kan uppfattas pa
likartat satt av bade barn och vuxna, men att de skiljer ut sina
personliga stallningstaganden. Detta var ett "tidiest" exempel.
Avsnittet 7.3. som behandlar olika pedagogiska miljoer frail olika
tider visar att barn och vuxna aven da har likartade nyanser i sin
beskrivning.

Detta ar exempel pa Overensstiimmelse. Aven icke-overens-
stammelse ar viktig. Dynamiska faktorer som uppfattats olika av
barn och vuxna beskrivs framfor alit i aysnittet om sjalvbild. (7.4)

6.3.2 Strukfdrella faktorer bam-vuxna

Som strukturella faktorer kan raknas personalforhallanden som
personaltathet, omsattning bland personalen, antal barn i gruppen,
lokaler och resurser, personalens utbildning, centrala riktlinjer av
typ pedagogiskt program m m. I denna studie ingar inte nagon
"objektiv" matning av dessa faktorer, forutom en del bakgrunds-
faktorer for barn och personal. Persona len har berattat om bade
personliga och yrkesmassiga faktorer som kan tankas paverka
arbetet, sarskilt om riktlinjer for pedagogiken och har da kommit in
pa en del strukturella faktorer.

Barnen, som i forsta hand kan forvantas ha registrerat dyna-
miska faktorer, paverkas indirekt av strukturella faktorer genom
personalens satt att hantera dem och "oversatta" dem till dyna-
miska faktorer som kan uppfangas av barnen. Mestadels firms har
inte nagra explicita samband och de implicita sambanden blir en
tolicningsfraga. jag vill har to ett exempel, personalens fortbildning
som en strukturell faktor och hur den speglas hos bariiemosplicit
och implicit.

Det som Olof, rdo ar framst tyckte var roligt pa dagis var att
ga ut i skogen. Da han berattar om Margit och hur hon var sager
han:

Snail. Hon gick pa nan kurs om natur ocksa. (P6:2)

Hans bror Lars, 8 ar kommer in pa samma tema:

"Man fick va ute i skogen for henne, hon hade gatt i en sae d'ar'n kurs
i -d naturen,... och da hitta vi saker, da fraga vi henne vad det var och
da kunde hon det. (P7:2)

Bade Olof och Lars minns att forskollararen varit pa kurs om
natur. Detta har lett till naturpromenader som engagerat dem. Det
engagemang i naturen, som forskollararen fact genom att ga
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kurser och bli omradets resursperson understryker ocksa Margit
sjalv som viktigt i kontakten med barnen. Hon sager:

da tycker jag liksom att da ar det ju battre att t ex jag kanske, jag visar
barnen min gladje och vad jag tycker ar kul, kul, nar vi gar till skogen
och si vidare da, och fa med dom jattebra pa det. (M:31)

Hon beskriver ocksa ett engagemang pa det kreativa omradet,
redan i borjan pa attiotalet, da hon hade mellanbamen, gick hon
och en till i personalen pa lerkurser. Det gar att hitta ett barn i den
gruppen som beskriver ett starkt engagemang da det galler att
arbeta med lera:

... jag hall pa med n. Klellera eller ... lera och rita, det var Annika och
jag, vi gjorde dagis pa dom har grona brickorna som jag ser att dom har
kvar fortfarande, dar gjorde vi figurer, och det var sangar och det var
troll och det var alit mojligt och vi gay varandra paket..och vi satt och
pysslade med det har verkligen, det gjorde vi." (F2rv:3).

Oth hon aterkornmer till detta under intervjun da jag fragar vad
hon hall pa med mest:

Det ar leran just. Annika och jag, nar vi hall pa och gora leran, det
minns jag mest.(F2:8)

Engagemanget ar inte att to fel pa, men det finns heller ingen an-
tydan om nagon inspiration fran de vuxna. En inspiration av det
slag som pojkarna beskrivit ar inte omojlig aft tanka sig har. I bada
fallen iir det i sa fall just de har barnen som inspirerats, ovriga i
gruppen sager inget om det.

Det firms som sagt i stort sett inte de direkta, uttalade
sambanden. Exemplet ovan ar ett undantag. Sambanden far man
lasa mellan radema, eller en koppling i flera led dar strukturella
faktorer oversatts till dynamiska. Man kan t ex se aft Margit ansag
att de hann gt3ra mer i mellanbarnens grupp, eftersom de var en
samarbetad personalgrupp som inte behavde agna sa mycket tid till
planering. Hon pekar ocksa pa aft det i borjan av attiotalet farms
mer resurser. Barnen i mellangruppen namner fler aktiviteter i
genomsnitt och samtliga barn i denna grupp talar om utflykter till
lekpark, djurpark, badhus, bibliotek osv medan bara nagon enstaka
i pie andra tva grupperna namner detta. Dessa samband ar natur-
ligtvis vanskliga, sarskilt da det galler frekvensrakning, och det gar
att Mika sig andra orsaker som t ex att tonaringar liar stone
tillganglighet till sina minnen.
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Avsnittet som beskriver barns och vuxnas uppfattning om olika
pedagogiska miljoer (7.3) innehaller Hera sadana kedjesamband. I
en miljo som beskrivs som "stokig" beskrivs ocksa en stor osakerhet
fororsakad av nya pedagogiska riktlinjer. Da barren beskriver lite
och instrumentell kontakt med personalen, beskriver pedagogen ett
nytt arbetslag med splittrad arbetssituation som behOver mycket tid
for intern kommunikation. Dessa tecken ar sapass manga och
overensstammande att det gar att vaga ha arbetshypotesen att
barn fangar upp resultatet av skilda strukturella faktorer genom
personalens fOrmedling av dem. Detta sker pa olika satt hos
individuella barn beroende pa deras historia. Intressant i detta
sammanhang ar att det verkar ga att fanga upp sadana samband
med en retrospektiv muntlig metod. Sambanden mellan struk-
turella faktorer och barrens reaktioner ar dock de mest osakra och
behover utforskas vidare.

6.4 Helhetsbild av daghemsvistelsen

De viktigaste inneborderna i vad varje barn minns har stark
genomslagskraft. Manga av de viktiga innebOrderna i daghems-
vistelsen for varje barn kommer fram redan under rundvandringen
med informanten pi daghemsavdelningen och bekraftas sedan
under intervjun. Fragorna som stalls da och under intervjun ar ju
av olika karaktar. Under rundvandringen staller jag fragor av
typen Kanner du igen dig? Sag det ut sa har? Vad gav det fOr en
kansla? Vad gjorde ni har?, medan intervjun ju innehaller mer
direkta fragor pa olika omraden.

Trots fragornas olika karaktar formedlar informanten ofta en
karna som ar densamma oaysett hur man fragar, men kanske
uttryckt pa olika vis. Jag vill ge tre exempel pa detta, med hjalp av
en informant frail varje alderskategori.

Erik, 22 ar (P1) berattar redan under rundvandringen om sig
sjalv. Han beskriver sig som lite enstOrig, satt och fundera for sig
sjalv. Han tyckte inte om att braka och han tyckte det var lite for
hogljutt och ran mellan barren. Han minns inga sarskilda vuxna
och heller inga sarskilda kamrater, men minus vad han tyckte om
att Ora, lagga pussel, lasa backer, labyrintspel. Hans vuxenin-
riktning uttrycks inte i att han minns sarskilda vuxna som personer,
men att han sag fram emot vuxenstyrda aktiviteter som samling.
Alit detta kommer igen som svar pa olika fragor i den mer struktu-
rerade intervjun.

Tomas, 16 ar (I'3) sager inget om sig sjalv under rund-
vandringen men under intervjun beskriver han sig sjalv som livlig,

i J
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svart att sitta still, alltid. pa sprang. Hans minnen under
rundvandringen bekraftar denna sjalvbild. Han ar det enda av
barnen som redan da vi kommer in i korridoren ger en utforlig
karta, en beskrivning for mig hur olika lokaler som kok och
smAbamsavdelning ar belagna i huset och berattar minnen som
visar att han rort sig mycket i huset och korridoren (gransover-
skridande minnen som jag kallat dem). Han ar den ende av bamen i
mellangruppen som under intervjun inte miens att han suttit och
smapratat med froknarna utan hanvisar till samlingarna, som han
1 filcher med de fiesta barn, dock inte minns sa mycket ay. Allt ar
roligt, det betonar han under bade rundvandring och intervju. Han
mums mest aktiva lekar som BrOderna Cartwright, bilar, gray-
skopor, langdhoppstavlingar. Kamraterna framtrader starkt vid
bada tillfallena, han ar kamratinriktad, personalen kommer i
bakgrunden. En froken minns han med hatkarlek, och hon firms
med redan under rundvandringen som den som spelar gitarr.

Martin, 9 Ar (P5) blir overvaldigad da han i slutet av rund-
vandringen far se ett kort av daghemsgruppen och borjar rakna
upp alla barn som var "dumma i huvudet". Samma sak upprepas
under intervjun da han ser kort. Det framkommer da att manga
inte vill leka med honom. Lekkamraten KriStoffer som belt domi-
nerar intervjun som den viktiga person som gjorde dagis vart att
vara pa, finns dock inte med under rundvandringen. Har lyfts ett
par andra pojkar fram. Denna skillnad kan vara yard att uppmark-
samma. Hans kansla infor daghemmet at blandad, det uttrycker
han genomgAende. Forhallandet till kamraterna ar centralt ur hans
perspektiv, han ar barninriktad och eftersom det ar laddat och nara
for honom kan man har tanka sig att det paverkar hans beskrivning
sa att han ibland gar om verkligheten. Nagra vuxna namns inte
spontan t.



7. Daghemsvistelse i retrospektivt
perspektiv; preliminara resultat

Jag All till att borja med bortse Iran att mina tolv undersoknings-
barn dr i olika Mdrar och har varit ph daghem vid olika tidpunkter
och istallet behandla dem som en enhetlig grupp. De representerar
dh gruppen barn som varit ph daghem och jag vill lyfta fram de
gemensanuna uppievelser, beskrivningar och varderingar som
films i gruppen som heihet. Likheten var det forsta drag som slog
mig efter genomforda intervjuer. Jag hade dh kanslan av att ha
uppnatt det som man room kvalitativ forskning kallar matmad
urvalet. Det galler i sa fall den undersokta avdelningen. Om man
utokade urvalet till att omfatta flera avdelningar av olika karaktar
är det troligt att man skulle fa ytterligare kvalitativa variationer.

En del variationer kan hanfOras ill individ eller lain. Den
sociala bakgrunden da det galler foraldrarnas yrken bostadsort
ar enhetlig. Skillnader som handlar om familjebakgrund, framfor-
allt att vara skilsmtissobarn liksom vistelsetiden pa daghemmet kan
ocksh vara av intresse har.

Har foljer alltsh forst en skildring av fOreteelsen att vistas pa
Lt, sedd ur barnens eget perspektiv.

7.1 En kamratdefinierad bamkultur

Rubrikens tva begrepp bildar tilisammans en kategori som dr
aysedd att ge en beskrivning av hur daghemsvistelsen ser ut i bar-
nens ogon. Barnkultur darfor att det mega och det basta barnen
gor dr lek eller egna aktiviteter. Begreppet anvands har i en antro-
pologisk betydelse, bamkultur som livsform. Kamratdefinierad
darfor att upplevelsen av vistelsen bestams av forhtIllandet till
kamrater. Om det dr roligt att vara dar, om man ldngtar dit eller
om man langtar darifran beror pa tillgang till och relation till
kamrater, inte till de vuxna. Denna kamratdefinierade barnkultur
kan paradoxalt nog aven betecknas som vuxenstyrd. En stor del av
aktivitetema ar direkt vuxenstyrda. Denna styrning kan &liras ph
storre eller mindre aystand till barren beroende ph de vuxnas
forhaliningssatt och kontakt gentemot barnen. De tas upp i ett
sarskilt aysnitt. Jag skall i tur och ordning ga igenom begreppen
ovan och forsoka visa att de dr gnndade i mitt material.

11



-112-

7.1.1 Vad menas med bamkultur?

Det barnen tar upp som svar pa vad de gjorde mest och vad som
var roligast aft gora handlar i forsta hand om lek, i andra hand om
aktiviteter av olika slag. Leken som barnen namner kan indeias i
kategorierna rollek , konstruktionslek och utelek och Sr ungefar lika
stora. Rolleken innefattar klassiska lekar som mamma-pappa-
barn, leka doktor, leka afar, leka buss, eller TV-inspirerade som att
leka Broderna Cartwright eller He-man. Konstruktionsleken inne-
bar t ex aft med lego, kuddar eller plankor, bygga u-batar, bilar
eller bilbanor. Utelekar innebar att cykla, gunga, grava i sandladan
och aka kalke. Konstruktionsleken dr pojkarnas kategori och rol-
leken flickomas, liksom mer ovantat utelelcama.

Aktiviteter innebar att lasa, rita, skriva, vava, baka med lera ,
spela spel, ga till skogen eller spela fotboll. De har aktiviteterna
kan vara initierade bade av barn och av vuxna eller utforas med
deras stud och Sr den typ av verksamhet som traditionellt ingar i en
pedagogisk miljo. Mer tydligt lararledda aktiviteter som samling
eller lararstyrda lekar tar barnen inte upp spontant. Leken har
sammantaget det stOrsta utrymmet och nSmn.s dubbelt sa ofta som
aktiviteter.

En ytterligare kategori som forekommer har jag benamnt
granstestande aktiviteter, som innebar att barnet skapar eget
utrymme bade i rummet och till innehallet. En pojke beskriver till
exempel att de agnade sig at att "jaga flickor", de var i koket och
harjade och stal sockerbitar, sprang till lekis for att retas med
lekisbarnen.

Pa olika salt forsOker barnen skapa ett eget utrymme, ett
frirum dar egna intentioner kan levas ut. Det sker genom att som
ovan beskrivits testa granger pa olika satt, t ex genom att over-
skrida granser och gora det forbjudna, i hemlighet eller oppet. Det
kan ske genom att ha en hemlighet, att ha med godis och"gonuna
frail de andra, att leka broderna Cartwright fast man inte far, eller
att bokstavligt utvidga sitt utrymme genom att forflytta sig ut i
korridoren, ga Over till andra avdelningar eller till koket.

Det kan ocksa ske genom att skapa ayskildhet fran vuxna och
aven gentemot andra barn, t ex yngre barn som upplevs som star-
ningsmoment Det kart ske genom att anvanda det ayskilda
rummet eller att vara inne da andra är ute. Citat fran tva flickor
kan illustrera detta. Ylva sager foljande:

Och sa alskade vi att leka har for da fick vi vara lite mer i fred, liksom
vi gilla att ga in har och leka att har bodde vi och sa har. (F2rv:2)
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Hanna: Jag vet att vi var harinne, mycket vi vile garna stanga in os'
sA inga andra smAbarn kom in. (F1rv:3)

Ett overgripande intryck ar att det ar viktigt for barnen att fullfOlja
sina egna intentioner och intressen. Det uttrycker barnen pa olika
satt, bade direkt och indirekt. Rakel sager det tydligt, da hon pa
fragan vad som var bast av alltihopa svarar att det var nar man
fick leka vad man vllle. Det kan ocksa uttryckas negativt sa att det
som man tycker ilia om ar nar man inte far bestamma Over sig sjalv
och vad man skall Ora, som att vara tvungen att rita da man viii
fortsatta med leran, eller ga in da man vill spela fotboll.

DA barnen berattar om vad de heist gar berattar de samtidigt
om sig sjalva och ger en individuell profit. Tomas, 16 ar, ar som
dagisbarn standigt pa sprang tillsamn'ans med kompisen, vi var
"lite vilda av oss" sager han sjalv. Han star for samtliga exempel
ovan pa'gransutvidgande aktiviteter. Erik, 22 Ar, representerar en
annan ytterlighet:

Ja jag satt nog, jag satt nog mest och pysla med nAt sjalv och om jag
inte ... jag tog val sallan initiativet tror jag till att btirja med nAn sari dar
annan lek, utan dA hangde jag pa nAn annan ... men jag satt nog och
spela nAt spel eller laste eller nAt sant dar, tror jag. (P1:17)

Anna, 10 Ar, kan vara exempel pa en flicka som leker allsidigt:

Vad gjorde ni tillsammans mest?
A: Var ute och lekte. Sandlidan, cyklade och det och, jaa, vi lekte
mycket dA, spelade spel mycket ihop och laste och sA. (F4:4)

Barnens helhetsintryck av att vara pa daghem ar positivt. Halften
av barnen tycker att det ar roligt eller mycket roligt, halften tycker
att det ar roligt, men trakigt ibland.

7.1.2 Kamratrelationer

Innan jag gar in pa att motivera ordet kamratdefinierad viii jag
beskriva hur relationerna till kamrater till vardags uppfattas av
barnen.

Tio av de tolv barnen namner en eller tvA barn som Nista
kompisar eller barn man lekte mest med. De ovriga tvA sager att de
inte var med flagon speciell, de vaxlade, "stod pa ganska god fot
med alla", sager en av dem. Att ha en kompis forefaller vara en
intradesbiljett till dagisvarlden. Man kan t ex beskriva att det var
pirrigt forsta dan, innan man fick en kompis eller att det var trakigt
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en langre tid i borjan pa daghemmet innan man larde karma de
andra battre.

Barnen foredrar jiimmIriga barn av samma kon. Att leka med
aldre kunde vara roligt. De sma kan fa vara med och vara
accepterade, sarskilt om de passar in i leken. Annars kan de anses
vara arbetssamma, vara i vagen darfor att de springer omkring
eller forstor. Andra attityder som kommer fram ar att man kan
karma sig som en som bestammer gentemot de yngre eller karma sig
stor da man tar hand om dem. Det kan ocksa handa att man inte
bryr sig sa mycket am dem, man ar for sig sjalv eller dom "var pa
ett annat stalle" och lekte med sina kompisar.

Att leka med det motsatta kiinet forekommer och verkar mest
vara da man leker i stone grupp, t ex da man bygger kojor, da man
sitter tillsammans och ritar eller da man ar ute pa garden. Att leka
"i par" med nagon av motsatt Icon framstalls mer som en nodlos-
fling t ex sent pa dan da inga andra barn finns att 0ga.

SarsIdlt manga eller allvarliga konflikter med kamrater upp-
lever inte barnen att det var och dem klarar man ofta upp sjalv,
personalen ingriper vid stone konflikter.

Att saga att man beundrar eller tycker ilia om nagot annat
barn ar inte vanligt. Mojliga anledningar kan vara att nagon ar
duktig i fotboll eller att nagon flicka ar sot, eller att man vill borja
skolan som nagon aldre. Det kan ocksa vara nAgort som ar alltfor
brakig for att bli accepterad, darfor att man upplever att han traka-
serar de andra barne..t.

Lars, 8 &r: Han bakade sa mycket, bara kom till en, sa kunde han satta
snara och sen forsoka braka. (P7:8)

Barn som var annorlunda pa nagot vis har nagra barn erfarenhet
av, t ex ett barn som var utvecklingsstort. Det upplevdes inte som
sa konstigt, och for det mesta var han inte med de ovriga. Men en
pojke sager att "det var val nagra som hall pa och tracka honom
da". Annars talar inte barnen om mobbning men saker som
uppmarksammas hos andra barn kan vara att nagon ar lite
langsammare, att vara lite mullig, att "kaka snorgubbar" Eller att
vara radd far saker, lite "sjapig."

7.1.3 Vad menas med kamratdefinierad?

Barnen upplever att det ar mest roligt men ibland traldgt att vara
pa daghemmet. I ',Ada fallen handlar barrens motiv om kamrater
eller aktiviteter. Snalla froknar firms ocksa som motiv men ar inte

.1t,tigt.
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Det var ju roligt cla for man traffade kompisar dar och lekte. (P4:1)

sager Ka lle, 15 ar och Tomas, 16 Ai., talar om "det forsta kamrat-
skapet". Aft det ar trakigt om man inte lart kanna de andra barnen,
ar ett motiv, och ett annat motiv ar aft det ar trAldgt da det inte
firms sa ynanga barn. Nar alla barn gAtt hem och man gick hem
sent, sa var det "jattelAngtrakigt", tiden gick jattesakta, sager t ex
tioariga Anna, sarskilt om det inte fanns sa mycket tjejer. Nioariga
Martin sager:

Det var inte kul att vara ensammen precis, fOrst p4 morron nar man
kom. (P5:12)

Kamraterna bestammer om det ar roligt. Finns inga sa ar man
ensam. De vuxna verkar inte raknas som sallskap. DA barren
berattar om vad det ar som gor att man langtar till daghemmet
eller att man langtar hem fran daghemmet namns inte de vuxna pA
daghemmet som anledning. Barrens motiv ser ut sa har:

Tabell 5. Barnens motiv for att langta till daghemmet.

Motiv Antal

Kompisar 5
Gjorde ngt roligt pa daghemmet 3

Sjuk, ledig, trAkigt hemma 3
Mamma inte hemma 1

Totalt 12

Tabell 6: Barnens motiv for att Iiingta hem fran daghemmet

Motiv Antal

Brist pa kompisar 5
Trakigt, inget att gora 4
Sent pa dan, trott 4
Hem till mamma 4
Ledsen, sjuk 4

Totalt 21

i 1U
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Kompisar eller brist pa kompisar ar den storsta.kategorin. Att man
langtar till daghemmet for att det hander nagot roligt dar eller for
att man har trakigt hemma innebar val ocksa att man langtar efter
kamrater och aktiviteter tillsammans med dem. DA man ar trott
eller ledsen eller sjuk sA kan det nog istallet handa aft man ocksa ar
trOtt pa kamraterna. Den enda vuxna person som man pekar ut
som nagon man langtar efter ar mamma.

Fler barn langtar hem fan an till daghemmet. Skillnaden kan
antagligen delvis forklaras av barnens vistelsetider. De aldsta
barnen, som vistas mer an 10 timmar pa daghemmet varje dag
uppger inte aft de langtar dit, och har knappast nagot utrymme i tid
f6r att gora det. Det kan naturligtvis tankas att man i ett stone
urval ocksa skulle fa barn som langtar efter vuxna pa daghemmet.
Bra och snalla froknar ar ocksa ett motiv for trivsel, men inte sa
vanligt, kamrater och aktiviteter namns tre ganger sa ofta.

Kamrater kan ocksa definiera tillvaron negativt som ett
potentiellt hot. Att ingen vill leka med mig, att man ar lite radd for
de andra barnen, att det ar lite fOr livligt ockhetsigt, eller att barn
pa andra avdelningar kan kannas farliga. Aven froknar uppges
som orsak till att daghemsvistelsen kunde upplevas samre, i tva
fall, men da inte personligt utan for att de gripit in och styrt for
mycket eller ftir litet. Aven da det galler negativa motiv Sr kamra-
tema den storsta kategorin.

Slutligen ber jag ocksa barnen sjalva att to stallning till om
det ar de vuxna eller barnen som ar viktigast for dem. De: ar en
svar fraga att besvara men alla barn gor det. Sex barn ser de andra
barnen som viktigast, tre svarar bade barnen och de vuxna och tre
valjer de vuxna i forsta hand. Barnens motiveringar ar viktiga har
och gor att intrycket av kamratdefinierad tillvaro forstarks. Tio-
ariga Anna sager:

Jag tror barnen, for det viktigaste var nog att man hade ran och leka
med ocksA .. For det var inte sA roligt att vara sjalv heller. (F4:6)

De tre barn som valjer bada har inte motiverat sitt stallnings-
tagande. Det har daremot de som valjer de vuxna i forsta hand.
Sven, 22 ar, beskriver att han inte har sa mycket kontakt med
barnen i bi5rjan:

Liksom dA ville man inte bekanta sig med dom nya barnen for det var
val dom som va orosmomentet dA ..som man var lite skraj for...Men
sen sA ,jaa, larde jag karma barnen lite mer ..ocksA, kompisarna, sa man
lekte lite ihop och sA dar, man forsokte val...SA dA i barjan fOrsokte
man val hitta lite trygghet hos dom aldre. (P2:9)
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Eller som, Hanna uttrycker det:

...nar man inte fick va med sa var det ju sa farms det ju aLltid dom
och gi till i varje fall .... Man vine ju va med barnen, och si tyckte man
aft det var skont aft froknarna finns dar nar man inte far va med, tor
jag nog. (F1:12-13)

De vuxna tilldelas har funktionen som raddare i ?Wen, en nod som
uppstatt eller kan uppsta pga kamrater. Det tredje bamet som
valjer vuxna menar att utan de vuxna hade det inte blivit bra. Utan
de vuxna bade det blivit meningslost, trams utav alltihop sager han
och fortsatter:

Om det var ran trevlig larare som man vile, som hade sagt att nu ska
vi Ora det och det i morron, di sag man fram emot att hon eller han
skulle leda det. Det var en rolig grej som skulle komma, och i och med
att hon eller han skulle leda det sa var det annu roligare, det var det
man sag fram emot, just det art hon eller han skulle to hand om det
sen att barnen var med det var ju sjalvklart, men dom farms dar
liksom ands. (P1: 20-21)

Den har pojken ar undantaget som bekraftar regeln, han definierar
mer utifran de vuxna. Har pekar han ut vuxna i tva andra funk-
tioner, som skapare av struktur och som skapare av mojligheter.
De vuxnas funktioner i barrens ogon skall jag aterkomma till.

7.1.4 Vuxenstyrda aktiviteter

De vuxenstyrda aktiviteterna utgor ju en stor del av tillvaron pa
daghemmet men lyfts inte fram i barnen beskrivning, med undan-
tag for ovanliga aktiviteter som lite storre utflykter t ex till badhus
och djurparker.Har vill jag nu beskriva hur barnen upplever nagra
vanliga vardagliga moment som styrs av de vuxna. Det är
matsituationerna, vilan och samlingen. Jag vii i samband med den
sistnamnda ocksa redovisa hur barnen ser pa begeppen trygghet
och att liira sig i samband med daghemsvistelse.

En majoritet av barren har uppfattat maten och matsitua-
tionerna positivt, som trevlig samvaro och god mat. Nagra har
tydliga minnen av matratter de inte tyckt om och som de ibland
tvingats ata upp. Erik (P1) berattar om champinjonsoppan, som
han fortfarande inte kan ata, Ylva (F2) berattar om groten hon inte
tyckte om, och Kalle (P4) berattar om mysrummet som skrack-
rununet, eftersom hart var tvungen att sitta dar med sin tomat tills
han atit upp den. Detta ar undantag, huvudintrycket ar positivt.

1 1
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Vilan ar daremot ett moment som mina barn upplever negativt,
det ends som generellt pekas ut som traldgt. Fern av barnen tycker
den ar enbart traldg, ytterligare tre tycker den ar traldg ibland eller
"sadar". Bland dessa Alta barn firms lika mariga pojkar som flickor
och barn fran alla tidpunkter. De anledningar som uttalas i mitt
material. ar sv&righeter att koppla av, svart att somna, det var
stokigt. Rakel beskriver malande bade barnen och de vuxnas
problem:

Man var tvungen att ligga still ... Jo det kanske va om man legat raft
lange och vart sa har och da korde vi med sa har att den som hade legat
tystast fick ga upp forst. ... Dom satt och lyssna(skratt) och den som
hade vart brakigast fick ga upp sist, for alla tyckte det var sa trakigt med
vilan och ville forst ga upp med sin madrass och leka. (F5:12)

Tre barn sager att det ar skont och bra med vilan, en vet inte. Det
som ar skont ar att ligga och lyssna pa band eller pa saga. Sex av
barnen upplever att de aldrig somnade, ovriga ibland eller vet ej.
Samtliga barn upplever all de kande trygghet pa daghemmet, de
farms inget de var radda for.

Samlingen har gett olika upplevelser for barnen. Halften av
barnen kommer under rundvandringen sjalvmant pa att de haft
samling. Fern av barnen tycker att samlingen var jattekul eller kul
och bra. Fyra barn tycker den var ganska rolig eller halvtraldg, tva
vet inte och en beskriver samlingen som en riktpunkt i den langa
dagen. De fiesta barnen kan ange nagon slags innehall, det som
namns oftast ar almanacka, arstider och stinger men aven lekar,
vad man skulle Ora eller ha till mat same konflikter mellan barnen
ar samtalsamnen bamen kommer ihag liksom att man laste eller
oppnade paket. Inget barn kan ange nagot mer specifikt innehall.

Barnen far ocksa fragan vad de larde sig pa daghemmet. Som
kan vantas toikar de ordet lara sig pa olika satt. Den vanligaste
tolkningen ar att de lar sig att gora ntlgot med handerna, skapande
verksamhet som att vava, mala eller snickra eller praktiska fardig-
heter som att klippa, hoppa hopprep eller bre smorgas. Derma
grupp namns tio ganger eller av sju barn.

Skolkunskap ar en annan huvudkategori, som att lara sig
lasa, skriva eller siffror men ocksa name pa blommor. Barren
associerar da .oftast till sexarsverksamheten. Denna kategori
namns atta ganger eller av sju barn.

En tredje kategori tar upp socialt umgeinge, att lara sig vara
med kamrater och to hansyn (sju ganger eller felt barn) och en sista
kategori tar upp ordning nch hygien, som att 1,.ra sig vara tyst och
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inte skrika och braka, att lara sig bordsskick eller att borsta
tanderna (sex ganger, feral barn).

Sammanstallningen vicar att barnen har en allsidig tolkning
av begreppet inlarning och att de inte i sarskilt kopplar ihop sam-
ling och att lara sig utan kopplar det till varierande aktiviteter
under dagen och att de lar sig av bade barn och vuxna. Jag gar nu
over till aft beskriva barnens relation med de vuxna..

7.2 Barns upplevelse av relationen med de vuxna

De vuxna utgor en vasentlig del av den pedagogiska miljon genom
sitt forhalliiingssatt och sitt salt att agera. Hur barnen upplever de
vuxna blir da en viktig del i deras upplevelse av den pedagogiska
miljan, som informanterna med hjalp av forskarens fragor har
reflekterat Over. Har aterger jag forst hur de upplevt pedagogerna
som personer, darefter deras funktioner och sedan relationen med
de vuxna, typen av kontakt och maktforhallandet.

7.2.1 TrOknar" jamfOrt med andra vuxna

Ett sett att belysa en relation eller uppfattning ar att stalla den i
kontrast till en annan. Barnen har fatt kontrastera daghems-
personalen dels mot egna foraldrar, dels mot andra pedagoger .
man matt. Det blir da ett sett att avgtansa upplevelsen och rela-
tionen genteinot andra relationer man haft, med andra vuxna.

Elva av de tolv barnen ar sakra pa att det ar skillnad pa
froknar och foraldrar, inte alls samma sak, som nagon sager. Det
ar svart att beskriva eller motivera skillnaden, tycker de, men
manga forsaker och gar det forbluffande bra. Jag tycker det ar
viktigt att deras egna formuleringar kommer fram har. Sven, 22 At.

sager:

Neej, man tors val inte lika mycket prata med dom om lika viktiga
saker kanske. Man tordes val slappna av mer med mamma och sh dar
och va sig sjalv och prata, ja just det, prata grejer och sa dar. (P2:16)

Ylva, 16 Ar uttrycker det sa har:

I: Om du jamflir dagisfroknar med fdrdldrar, ar dom p4 samma sett?

Y: (Skratt) Neej, verkligen inte, det ar inte alls samma sak Det blir
inte det, mamma ar anda mamma och pappa ar Ana pappa och det
blir lite annorlunda ... till mamma och pappa kan man saga alit
liksom, dar kunde man prata verkligen, men pa dagis ville man inte
det, det kandes franunande Ana, liksom... (F 2:12)
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Anna, 10 ar: "Nej, det Sr nog annorlunda, lite for man traffar ju
mammorna mer och dem Sr man mer van vid, mammorna, dom Sr
som vet jag nog inte vad det Sr som ar annorlunda men att det ar
sak samma. Eftersom det Sr ju sA manga frokriar och det Sr ju sa aft
man ar ju mest hemma. (F4:11)

Har finns flera saker uttryckta som barnen ar overens om. Det
finns stone kanslomassig narhet med foralcirar, mamma talas mest
om, man ar mer ayslappnad och tors prata om allt. Man kanner
foraldrama batte, mamma Sr mamma och pappa ar pappa, de ar
inte utbytbara. Eller som Anna , 10 ar, sager att det ar ju sa manga
frolcnar. Cecilia, 15 ar, som ocksa beskrivit att hon pratade mycket
med froknarna, beskriver kontakten sa har jamfort med fOraldrar:

Mera ytlig, fast inte riktigt ytlig Ana, men &Ida sA var det inte samma
kontakt. (F3:23)

Att det inte ar samma slags forhallande man har till foraldrarna
som till personal pa dagis ar barnen helt pa det klara med, det ar
inget konkurrerande forhallande for dem, aven am de kan saga aft
det ar ganska likt. Fiera uttrycker ju ocksa att de sjalva hailer dis-
tansen och vill gora det.

Sedan finns det ett par barn som utrycker sig pa annat satt,
att dagisfroknar liknar eller rentav ar snallare an foraldrar. Bade
Kalle och Tomas ar pojkar som beskriver sig sa att de slapper loss
och ar lite mer busiga pa dagis an hemma. Kalle, 15 ar, som ocksa
tycker det Sr skillrtad sager "Ja, dom var val lite snallare da" och
menar dagisfroknarna. Det motiverar han sa har:

...dom visste vat inte riktigt cia hur mycket man aide och hur stark
inombords man va. (P4:18)

Han hailer med mig da jag fragar om det var mer konflikter och
kanslor hemma. Tomas, 16 ar Sr den enda som direkt betonar en
likhet. Han menar da en jamforelse med sir. mamma, pappa anser
han into jamforbar med dagisfroknar:

Jaa, jag tyckte det, ja det var nog, dom var nog ganska lika faktiskt...
Dom kunde ju bAde va arga och snalla och sA dar, glada och... (P3:24)

Barnen staller ocksa sina daghemsfroknar i relation till andra
pedagoger de matt. Nar daghemspersonalen ja.mfors med mellan-
stadie- eller hogstadielarare narmar de sig foraldrama igen. De ar
mer foraldraliknande, sa aft de ar mer omhandertagande, ger trost
och kramar, och ocksa en narmare personlig kontakt. Det ar ocksa
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friare och inte sa strangt eller formellt pA daghemmet. Ett par barn
lyfter fram sina frOlmar pA smAbarnsavdelning som dem som de
har haft den allra narmaste kontakten med, ett par talar om mycket
unga vwma, tillfallig personal, soli!. viktiga.

7.2.2 FOthallningssatt och funktioner

DA barnen skall ge ett allmant omdome om hur froknarna var
anvander de orden snail och bra. Alla barn i mitt material tycker att
froknarna ar snalla och bra. Denna kategori kan anta olika
dimensioner i en tregradig skala, da froknama beteclatas som
-jattesnalla, valdigt bra kontakt
-snalla, bra, trevliga
-jag tror eller de var nog snalla och bra.

Modifieringen i den sista kategorin kan eventuellt hanforas till
osakerhet pa hur man minns och alltsa uttala en forhoppning om
att man minns ratt. Detta kan exemplifieras med Hanna, 22 A:

Ja, jag tror dom var bra. Jag minns inget dumt for det ... Dom var inte
elaka i alla fall sA dar direkt...(F1:4)

Inget barn uttalar nagot allmant negativt om pedagogerna. Det
kan man naturligtvis tanka sig att det skulle kunna finnas om man
hade ett storm material fran Hera daghem och avdelningar. De
negativa omdomen som firms ar tre stycken och handlar om
enskilda personer. En ldagade jamt, en var hatad av alla och en var
arg. Detta ar personliga omdiimen fran barrens sida och grundar
sig formodligen i "personkemi" eller ett personligt forhAllande. Det
grundar jag pa att andra barn tycker tvartom. Den froken som en
pojke har betecknar som hatad av alla utpekas t ex av ett annat
barn som hennes alsklingsfroken, den froken som betecknas som
arg tycker ett annat barn bast om. De fiesta barn kan inte minims
nagon sarskild favoritfroken och motivet att ha en ar inte alltid
personligt utan t ex att hon brukade finnas till hands. Pedagogema
framstar alltsa som utbytbara. Det firms ocksa enstaka exempel pa
att en pedagog varit personligt betydelsefull for ett barn.

Pedagogema som grupp betecknas alltsa av barnen som
snalla och bra. Vad det star for kan man fA klart for sig da de talar
om ph vilka grunder de tycker att nagon pedagog är sarskilt bra.
Det som i forsta hand kommer fram kan betecknas som olika
aspekter av de vuxnas ftirh5 llningssatt. Det kan innebara att vara
tilleltande, att fa gora saker.
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Jaa, hon var bra, man fick Ora saker. (F4:1)

Mm, hon va snail. Fick gora lite mer for henne (P5:2)

Det kan innebdra att visa respekt for barnet:

...hon frAgade alltid om man tyckte om maten eller om man inte tyckte
om maten och sa.(F5:2)

Att visa kanslor, det kan handla om att vara glad, rolig, inte sd arg.

Hon var jattesnall och snail mot alla och sA (F3:3) det var nAn man
drog sig till for hon va alltid glad och sA (F3:4)

Slutligen kan det handla om god kontakt, att kontakten upplevdes
som valdigt bra eller att den vuxne var med mer. Barnen upp-
skattar ocksa och mutts om den vuxne klivit ur sin professionella
roll och t ex bjudit hem barnen. Den vuxnes forhallningssatt ar
alltsa nagot som upplevs och registreras av bamen som viktigt
eftersom det i storst utstrackning anfors som skal till att nagon dr
uppskattad. En annan grund for uppskattning som framkommer ar
funktionen som hjalpare, att to hand om och hjalpa bamen:

Jaa dom va ju trevliga dA for dom, dom tog hand om oss dA. (P4:1)

hon va sA snail liksom, hon hjalpte till med allting och var aldrig lat.
(F5:6)

Jag har tidigare namnt eller gett exempel pa funktioner som barnen
upplever behov av och som alltsa dr funktioner i direkt relation till
barnen. Hjalpare dr en sadan funktion som getts exempel pa och
som barnen uppskattar. Att bli omhandertagen t ex da man dr
ledsen, att ffi hjalp med nagot man vill gora dr viktigt. En annan ar
funktionen som raddare i ;laden da relationen till kamraterna inte
fungerar och som ocksa getts exempel pa. Tv& andra som ocksa
framskymtat och som jag skall utveckla nagot ar funktionerna som
skapare av mojligheter och skapare av struktur.

Skapare av mojligheter kan innebara att den vuxne for-
medlar en kontakt, aktivitet, spanning eller kunskap som barnet
uppskattar. Erik berattar t ex att han kan se fram emot aktiviteter
som en vuxen planerat. Lars, 8 fir, berattar om skogspromenader
tillsammans med en pedagog.:

Man fick va ute i skogen for henne, hon bade gAtt i en san darn kurs
med naturen, och dA hitta vi saker, dA frAga vi henne v ad det var och
dA kunde hon det. (P7:2)
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Har framstar for Lars pedagogen som en kalla till inspiration och
kunskap, ett levande mote. Samma intresse och intryck formedlar
hans bror, detta ar nagot broderna uppskattat.

Pedagogen som skapare av struktur ligger nara uttrycken
pedagogen som granssattare, som polis, som skapare av ordning.
De speglar den balansgAng som pedagogen mAste klara av i detta
sammanhang. Det galley att skapa en tillracklig struktur sa att det
inte blir kaos, men Keller inte tvAng eller ordning for ordningens
egen skull. Att undga kaos, talar Erik, 22 ar, om dA han menar aft
det utan frOknama blivit bara trams och dA han ocksA efterlyser
mer ingripanden frAn pedagogernas sida. Ylva, 16 Ar,tycker att det
ar svirt att beskriva en speciell pedagog, hon vet inte hur hon ska
saga, hon tycksr det ar svart att forldara hur en froken ar:

hon var som en froken liksom, froknar var friiknar liksom. det Jaa,
det ar sa svart att forklara ocksa Ja, vi var ofta ute och gick
promenader och gick till lekparken och sa dar och man uppfattade cla
att det var dom som bestamde, frolcnarna, overhuvudtaget, det var
dom som bestamde, liksom sa skulle man gora,(suck, skratt) ... man sag
dom nog som poliser pa nat satt liksom. (F2:1)

DA jag ber henne utveckla begreppet poliser forklarar hon:

Jaa, dom liksom om nan gjorde nat fel sa var det liksom dom som
tog tag i det hela liksom flat satt (F2:2)

Ylva uppskattar ocksA ordning:

Och sen liksom nar man spela spel och sa tyckte jag i varje fall om nar
en vuxen var med for da blev det ordning, for annars sa blev det ofta
stoldgt och sa dar nar man skulle spela spel, det vart ingen eller
nanting. (F2:3)

SA det var bra ibland att de vuxna boll ordning, frAgar jag da, och
hon svarar:

Ja, dom var bra jamt tycker jag

och fortsatter

Ja, men jag tror att det behovdes ocksa, det kande vi att det behiivdes
ran som sa till. (F2:3)

Det sammantagna intrycket ar att Ylva upplever att pedagogerna
lyckats hAlla balansen mellan kaos och tvAng ganska bra. Ylva
sjalv, som beskriver sig som en ledartyp, ar den sortens barn som
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ror sig vid gransema och vill testa dem och kanske darfor i hogre
grad upplever pedagogerna i deras roll som ordningens uppratt-
hallare.

Att skapa sysselsattning at bamen genom aktiviteter, kontakt
och lek ar vad barnen upplevt att pedagogerna sysslade med. Men
barnen har ocicsa registrerat andra mer vuxeninriktade verksam-
heter. De vuxna pratar med varandra om vuxensaker, de sitter vid
skrivbordet och t ex planerar, och de utfor andra sysslor som att
tvatta eller plocka fram madrasser.

7.2.3 Kontakten med de vuxna

Det har aysnittet skall handla om relationen mellan barn och
vuxna da det galler den kontakt man har. Kontakt kan till att bola
med vara samtalskontakt, instrumentell kontakt, kroppskontakt
och lekkontakt. Dessa begrepp kan i sin tur anta Hera dimensioner.
Upplever man narhet eller distans i kontakten, vad talar man om,
nar och hur ofta och sa vidare.

Samtalskontakten ar av tva slag, vardagssamtal och sam-
lingskontakt. Vardagssamtal innebar har att kunna sitta och prata
om lite vad som heist, t ex spontant beratta vad man gjort hemma.
I foljande utdrag ur en intervju beskriver 15-ariga Kalle delta.

Vilken slags kontakt hade man med dom vuxna?
K: Jaa, det var val, man va ju mycket med dom oda om jag sager sa,
dom var ju med jamt nastan. Eller farms i narheten.

Jaa, dom fanns diir ja. Pratade man med dom mycket eller litet?
K: Man prata Nand clA sA har, sat och prata lite om vad som heist.
I: Jaha, vad kunde det va?
K: Jaa, om man hade sett nAt pd TV t ex, jaha, film eller nAt. (P4:2)

I ett samtal med Cecilia, 16 ar beskrivs det sa har:

I: Vad bade man for slags kontakt med dom vuxna, pratade man t ex
eller?
C: Jaa, det gjorde man..
1: Jaha
Det var nog mycket kontakt som var med dom vuxna och sA.
I: Vad pratade man am?
C: Jaa, man beratta val vad man hade gjort och man ... om man hade
gjort nAt hemma eller nAt, det gick man ju alltid och beratta alit for
dagis och...
I: Jaha, det gjorde man.
C: sA det gjorde man ju (F3:4)
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Det samtal som beskrivs ovan verkar fOrsigga spontant, War som
heist, utan knytning till nan speciell situation. Den andra tidsan-
givelsen ar just att man sager att man talades vid vid gemensamma
aktiviteter, i rutinsituationer, da man satt och at, da barn och
vuxna spelade nat spel tillsammans eller da man var ute. Da det
galler innehdllet i samtalet handlar det om allt mojligt, det kan
ocicsa vara tankar om livet,enligt barnen men de har inga exernpel
pa sadant innehall.

Samlingskontakt ar en mer formaliserad form for samtal.
Den narnns av en del barn i forsta hand , tex av Anna, 10 ar:

I: Vilken slags kontakt hade ni pa dagfs (barn och vuxna)?
A: Jaa, det var ju att dom taste ju for oss, vi hade ju samling och prata
om olika saker och (F4:1)

Eller Lars, 8 ar:

I: Prata ni med varann? Mycket eller lite eller?
L: Ganska mycket for vi hade san dar samling.(P7:2)

Aven i denna mer formaliserade form forekommer att man prdtar
om vad man gjort hemma, sarskilt i InAndagssamling enligt barren.

Den instrumentella kontakten har ocksa tva former, rutin-
kontakt och kontakt dt1 nagot !dint.

Rutinkontakter. Vuxna som talar om for barnen att nu ar det
snart lunch, nu far ni plocka ihop, eller nu ska vi ga ut, nu ma.ste ni
Ida pa er ar den typ av kontakt som Dencik m fl kallar instrumentell
kontakt. Den namner barnen inte spontant men de fragas om den
och instammer de fiesta i att den forekommer, en del tycker det ar
mest sant, andra inte sa mycket.

Kontakt dd nagot Mint. Denna kategori är inte fOranledd av rutin-
situationer utan är istallet en kontakt som uppstar i vissa situa-
tioner som kanske istallet avviker fern det vanliga, da nagot hant
eller da barnen behaver hjalp. Det ar barnen som tar initativ till
den och den kan ju ocicsa betecknas som instrumentell eftersom det
ar nagot som barnen inte anser sig klara sjalva utan behover hjalp
med. Det kan vara flagon som ar ledsen, nagon som slagit sig, det
har varit slagsmal eller brak, da nagon grater eller varit dum.
l3arnen beskriver har att de sjalva tar kontakt, men naturligtvis far
man formoda att aven de vuxna pa eget initiativ ingriper ibland.

Vardagssamtalen talar flickorna mer om, pojkarna mer om
kontakt i samling och da nagot hant. Hur upplever barnen fre-
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kvensen av kontakt med personalen? Om man forsoker gradera det
allmanna intryck som lever kvar och dar kvalitet och frekvens
hanger ihop, kan man fa en fyrgradig skala: Kontakten är bra och
ofta, ganska mycket och bra kontakt, kontakt ibland, och slutligen
inte mycket kontakt eller knappast ails. Sex barn, fler flickor har
uppgett de forsta tva kategorierna om mer kontakt, sex barn de
andra tva om mindre kontakt. Den hAr graderingen ar naturligtvis
vansklig att gora och kan v.Ara missvisande. Initiativet till kontakt
forlagger de fiesta barn hos bade barn och vuxna, fyra barn enbart
hos de vuxna och tva hos barren.

Ett specialfall av kontakt ar vad som hander om barnet ar
ledset. Barnen har tillfragats sarskilt om vad som hande da och
svaren kan delas in i tre I.ategorier. Den forsta innebar att frok-
nama sate upp barnet och gav frost.

DA tog dom val upp en i knat om man var ledsen. (P4:2)

Det andra alternativt Sr att barnet sjalv gick till en froken, oftast
den som var narmast till hands. Det tredje alternativet ar att bar-
net soker ensamhet:

Jaa, nar jag var riktigt ledsen brukade jag bara sitta i ett horn eller gA in
i sruckarrummet eller gora nAt. (P5:2)

Barnen fordelar sig pa de har kategoriema 4-6-2. Att barnen sager
att de sjalva soker upp en froken ar alltsa vanligast. Intressant att
notera i r att det enbart finns pojkar i den forsta kategorin, att
froknarna sate upp barnet och gav triSst. Den tredje innehaller en
av varje kon. Har kommer barnen sjalva in pa kroppskontakt och
harnast skall jag beratta vad de, sager om det.

Att kroppskontakt och visa kanslor ar en annan del av en
relation. DA det galler kroppskontakt har barnen fragats dels om
det forekom, dels om barnet sjalvt uppskattade det. Kropps-
kontakten i olika graderingar kunde innebara att sitta i Icnat och
kramas, att nagon satt och klappade en, halla handen eller dylikt.
Barrens bekraftelse pa att det forekom Sr olika stark i en tredelad
skala, att det visst fOrekom, att det nog forekom och att det inte
forekom sa mycket. Totalt sju barn tycker att det forekom, fern att
det into var mycket. Nagon tydlig skillnad mellan konen finns inte.

Fyra av barnen, tvA av varje ken, uttrycker att de personligen
uppskattade detta, att det var tryggt och bra, skOnt och trevligt. De
ovriga Atta menar att just de inte var sa intresserade av detta.

Lekkontakt. Forskningen kring lek under slutet av Attiotalet
har aktualiserat fragan om de vuxna skall delta i leken eller ej.
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Lipp lever barnen att de gar det och vad tycker de i sa fall om detta?
Det firms en del roster kring detta i mitt material. Tre av barnen
anser att de vuxna ibland deltog i leken pA sA salt att man kan tolka
det som att de deltog i barnens egna lekar. Foljande samtal
utspelas med Ylva, 16 Ar. DA jag fragar henne om hon hade velat
att de vuxna var med mer sager hon:

Nej, jag tyckte det var bra som det var for jag gilla nar vi var sjalva,
allra heist inne i Mysan, det var darfar vi ofta gick in dit och lekte.

DA jag frdgar om det innebar att de vile komma ifrAn de vuxna lite
hailer hon med mig:

Jaa, precis, for dom hade inte samma fantasi som vi hade dd direkt
utan
nehej
...(Skratt) Dorn fattade ju inte, dom gick igenom en vagg dar.
Om de velat vara med dd, frdgar jag, hade det varit bra eller ddligt?
Jaa, ibland var det bra, nar dom skulle leka busschauffor, kom jag ihag,

var det bra.
Jaha.
Di skulle det va en vuxen. (F2:4)

Hon hailer med om att de alltsa var med i leken ibland men sager
att det inte var sa dar jatteofta. Har beskriver Ylva den kansliga
balansakt som de vuxna maste klara av vid deltagande i leken. I
den intensiva fantasi- och rollek som hon beskriver forst kan de
vuxna vara storande, men hon beskriver ocksa att deras med-
verkan i andra leksammanhang kan vara ett uppskattat inslag.

Det deltagande fran de vuxnas sida som de fiesta barn (totalt
nio) beskriver ar att de ar med och spelar spel med barnen samt att
de deltar i organiserade lekar som Bjornen sover eller aktiviteter
som att baka med lera (sju barn). Det har deltagandet beskrivs mer
eller mindre intensivt av barnen, det sker ofta eller bara ibland.Tre
barn beskriver att de velat ha mer av de vuxna, tre att de ar najda.
Ovriga har inte uttalat sig om detta.

7. 2.4 Maktforhallandat barn - vuxna

Forhallandet mellan barn och vuxna ar ett ojamlikt forhallande sa
tillvida att de vuxna har makten. Aven i ett ojamlikt forhallande
kan man uppleva att man blir respekterad och lyssnad pa, att de
vuxna ar rattvisa och aven att man kan fa ha ett medinflytande.
Barnens upplevelse av detta skall jag beskriva har. Fragan stalldes
pa lite olika satt i olika kombinationer, lyssnade de vuxna ph dig,
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fragade efter vad du tyckte, respekterade dig. Den kan ha upp-
fattats pa olika salt och ar ocksa en ganska abstrakt, svar fraga.

Barnen anser att personalen ar lyhord for dem, nio barn
svarar ett klart ,det tycker jag," eller "ja, det tror jag". Ovriga
barn har reservationer av nagot slag. En svarar att de fiesta av
personalen gjorde det. En pojke svarar att han var tillbakadragen
och darfor inte ville vara med och bestamma. Erik, 22 ar sager att
man i stort sett blev respekterad, bade av barnen och de vuxna, om
man hall pa vad man ville, det thdde inte nagot "pobelvalde", men
att det ofta var gruppen som lick avgora.

Barnen upplever ocksa att personalen ar rtittvis, att de blivit
rattvist behandlade. Fern svarar ett klart ja eller utryckt som "det
hoppas jag, det tror jag, det tycker jag nog." Tre barn pekar pa
positiva undantag, det finns "gullebarn"som favoriseras for sitt
utseende eller for att de ar yngre eller nagot. Det finns ett negativt
undantag, att nagra var sa brakiga att de behandlades pa annat
sad pa grund av det. En pojke svarar att personalen inte ar rattvis.
Han upplever aft froknarna inte tror pa honom da han berdttar att
ett par barn varit dumma mot honom.

Upplever barnen att de har mojlighet att vara med och
pdverka? Barnen ar pa det. klara med att det är froknarna som
bestanuner men pekar ut nagra omthden ddr de far vara med och
paverka. Barnen beskriver att de far to stallning till alternativ i
olika sammanhang, som kan galla lite storre utflykter t ex om man
skall resa till Kolmardens djurpark eller till Valla i Linkoping, om
man skall aka till badhuset eller ej, ga till skogen eller ej. De beskri-
ver ocksa att de kan fa mojlighet att paverka ink5p av leksaker eller
ommobleringar pa daghemmet. Detta medinflytande verkar
barnen nojda med.

Det som en del barn, mest pojkar har svarare att forlika sig
med, ar att inte fa bestamma Over sig sjalv och vad man skall gora,
t ex att vara ute eller inne, fotboll eller sandlada, rita eller baka
med lera.

7.3 Barns och forskollarares beskrivning av olika pedagogiska
kontexter

Det som beskrivits i foregaende aysnitt, en barnkultur inriktad pa
lek och egna aktiviteter, definierad utifran kanvater och med en
avervagande positiv vardering av daghemsvistels-n ar huvud-
intrycket av studien. Ndr jag hade genomfort de tolv barn-
intervjuema, forst de yngsta barnen, sedan de tva dldre grupperna
blandat, var mitt huvudintryck att det inte farms nagra storm
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skillnader mellan olika tidpunkter -fan att skillnadema var incii-
viduella eller mojligen Aldersbeti Ade. Sa smAningom framstod
andA monster SOW gav kvalitativa variationer i den pedagogiska
miljon vid olika tidpunkter. Det jag da gjort ar att sortera barnen i
tidsgrupper och stalla deras upplevelser i relation till de tva
forskollararnas beskrivningar. Deras fordelning kan visas pa
foljande schematiska vis:

INFORMANTER TIDPUN1CTER

1974-75 1930-81 1987-88 1990

Forskollarare 1
Forskollarare 2

Barngrupp 1
Bamgrupp 2
Barngrupp 3

Antal barn 3 barn 4 barn 5 barn

Figur 4. Informanternas fordelning pd olika pedagogiska miljder
i tid

DA jag redovisar barnens upplevelser av de olika pedagogiska
miljoema i detta aysnitt lyfter jag fram det speciella for varje miljo,
vilket betyder att skillnadema mellan dem betonas, liksom i i form
aysnittet likhetema betonades. Det innebar t ex att jag Merger den
av barnen oftast namnda aktiviteten, den oftast fOrekonunande
varderingskategorin eller uttalanden som bara firms i en tids-
kontext. FOr varje tidskontext redovisas forst barnens sedan peda-
gogens beskrivning av den pedagogiska miljon.

7.3.1 Den "stokiga" miljon.

Denna milio har i studien upplevts och beskrivits av tre barn, tvA
pojkar och en flicka som befann sig samtidigt pd avdelningen i
samma syskongrupp mellan ken 1973 och 1975.

Barnens helhetsintryck av miljon var blandat. Roligt mest
men ibland ocksA traldgt. Tva barn betecknar den som stOkig. Erik,
20 sager t ex att det gick livligt och hetsigt till och sager ocksa:
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Nej slogs, men det var val just kanske, inte just handgemang, men det
var val lite hog ljudniva, skrikande och kanske lite raft ibland ants&
(Plrv9-10)

Den andra pojken talar om "det vanliga stojet." Flickan gar dar-
emot inte med pa aft det var stokigt. Ifraga om innehallet i verk-
samheten talar barnen mest om pedagogiska aktiviteter av olika
slag. Pojkar och flickor lekte tillsamxnans ibland.

Personalen beskrivs som snalla och trevliga. Barnen ar oense
om hur mycket kontakt som farms, ganska mycket kontra inte alls.
Personal och barn talades vid under olika aktiviteter, pedagogen
tog initiativ till kontakt och till trust da det behovdes, kropps-
kontakt forekom en del, personalen var inte med och lekte i fri lek
men kunde leka organiserat ute. Pedagogerna var rattvisa, de
tyckte det var viktigast att sysselsatta barren och deras framsta
krav pa barren var att de skulle vara lydiga.

De regler som barnen kunde erinra sig handlar om rorelse-
frihet, om mat och ordning samt om relationer. Rorelsefriheten
handlade om att inte springa ut fra.n avdelningen eller springa i
korridoren, regler kring maten innebar att inte to for mycket mat,
att smaka pa alit och att ata upp det man tagit. Ordningsregler var
att tvatta sig och borsta tanderna. Relationerna slutligen handlar
framst om att lyda och att inte slass.

I den analys som informanterna Or tar de bada pojkarna upp
personliga egenskaper for att forldara hur de upplevt daghems-
vistelsen. De menar alltsa att deras upplevelse beror pa deras
personlighet och inte pa t ex pedagogiken. De ar ensamma om att
tala om for lite struktur och de ar ocksa ensamma om att anvanda
metakognitiva uttryck i sin analys. Ett citat av Erik, 22 ar, sam-
manfattar:

Jo, jag tyckte nog att det var ganska sA ... eh det var alltsA en bra miljo,
eh, bra larare ph det viset, dom var rattvisa mot alla och det
uppskattade jag. Sen ar det klart att det firms ju alltid tillfallen di man
tycker att en Ware bar gripa in lite mer och kanske saga At en som har
gjort nAt fel lite mera, sA har far du inte era, sA har accepterar vi inte.
(P1: 1)

Alla tre barnen var skilsmassobarn och de hade langa vistelsetider
pa daghemmet, i genomsnitt drygt do timmar.

Forskollararens huvudintryck av miljon kommer hon in pa
spontant utan att vara tillfragad om det:
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Gan.ska livligt har jag en kansla av det var, sa har ... lite ... jaa, stokigt.
(B5)

Ordet stokig kommer igen da hon senare beskriver vilan. Da det
galler innehallet i verksamheten lyfter pedagogen fram tva tids-
typiska drag, det fria skapandet och anvandandet av "vardelost
material", som aggkartonger och dylikt, men hon namner ocksa
sarskilt parlplattor och Lego. Samlingen sag hon som viktig, de
hade korta, traditionella teman som foljdes av nagon aktivitet.

Kontakten med barnen handlade mest om det praktiska, hon
tror att det forekom kroppskontakt,och personalen deltog i lek ute.
De efterstravade att vara rattvisa och de regler hon erinrar sig
handlar om stadning och mat. De ringde i en klocka da barnen
skulle stada och barnen skulle smaka pa all mat, det var hardare
med det da, anser hon.

I sin analys tar hon in flera strukturella faktorer. Hon tror att
det var stokigt for att det var ett stort stale med flera syskon-
grupper. Hon berattar att personallaget bestod av tre personer, tva
forskollarare pa heltid och en barnskotare pa halvtid. Hon
beskriver sig sjalv som ny och osaker i gruppen, detta ar hennes
forsta arbete efter utbildningen.

Neej, jag kande mig nog valdigt osaker, det tror jag, jag tyckte dom
andra var mycket bathe som bade jobbat ett tag och sa men. (B7)

Avdelningen hade bytt organisation och just gatt over till syskon-
grupp enligt barnstugeutredningens modell, under protest fran
personalen och upplevde efterdyningarna i form av livliga diskus-
sioner och personalkonferenser med representanter frail forvalt-
ningen. Sjalv hade hon inga synpunkter eftersom hon var si ny.
Hon talar om lokalernas betydeLse. Det fauns ett enda stort rum
och det var " bokigt" som hon uttryckte det. De verkar arum inte ha
funnit en form for hur rummet kunde anvandas pa basta satt, det
var svart att fd det att fungera bra. Hon berattar om spring i
korridoren f8r att hamta saker t ex ga efter matvagn och att man
forsokte prova att flytta om matborden. Vikvaggen fOr att dela av,
anvandes vid vilan utan storre framgang. Det enda ayskilda lilla
rummet, Mysrummet fick manga funktioner. Hon berattar om det
som lekrum, som stroffrum for extra stokiga barn, som samtalsrum
och som vilrum. Detta illustrerar de oppna lokalernas problem.

De riktlinjer som var aktuella vid derma tidpunkt var barn -
stugeutredningens intentioner. Dels innebar de en organisations-
fOrandring, den beskrivna overgangen till syskongrupper, dels
innebar det genomforande av den s.k. dialogpedagogiken. BAda
forskollararna beskriver dialogpedagogiken da som nagot man
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tillampade i samling. Margit beskriver konkret att hennes deltids-
grupp delades i tre och samma samling upprepades tre ganger for
att astadkomma dialog. Bada har en minnesbild av att dialogpeda-
gogiken diskuterades mycket, pa studiecirklar, personalmoten och
utbildningsdagar. De beskriver att det fanns delade meningar, att
det inte blev som tankt och en stor osdkerhet. Tva citat far illustrera
detta. Birgit sager.

Fast jag tror, jag tror vi hade ganska styrda samlingar i alla fall, jag tror
vi jaa, man var nog anda ratt sa man om att fa igenom det man hade
planerat. (812)

Margit beskriver osakerheten. Da jag fragar om det blev som hon
sagt att alla skulle vara mera "mittemot" varandra svarar hon:

Ja, det, jag tror att det var, det var manga, det blev nog i alla fall, det
blev nog i alla fall sa har att mAnga visste inte hur dom skulle va, va,
det var valdigt, ett valdigt snack och valdig diskussion och liksom den
har forskollararen dA som hpde vart mer formedlings-, ja det var ju
skit i princip dA va. (M36)

Bada forskollararna ar ocksA overens om att det finns mer av
dialogpedagogik idag an det fanns da, om man ser det som ett for-
hallningssatt, det framkonuner bade explicit och implicit.

...dialogpedagogik fAr man val hoppas att man anvander sig jamt utay.
(M14)

7.3.2 Den iyatterolige miljan

Fyra barn, tva flickor och tva pojkar, har upplevt den har daghems-
miljon i borjan av attiotalet. "Jatteroligt" dr deras vanligaste
omdtime, det var till och med roligare an hemma, varderingar som
inte finns i de andra tva miljoerna. Det positiva kamratskapet
lyfter de sarsidlt fram. De lekte mycket rollekar och hade mycket
aktiviteter, lera, gymnastik, utflykter. De lekte i stone grupp och
flickor och pojkar tilLsanunans.

De vuxna upplevdes som jattesnalla, barn och vuxna pratade
kontinuerligt med varandra i vardagen, froken gay nest, barnen
sate upp dem for att berAtta, det var en hel del kroppskontakt och
pedagogerna var ibland med i leken. Pedagogerna var rattvisa men
med positiva undantag. Det innebar att de hade en del "gullgrisar".
Barnen upplevde att det som var viktigast for froknarna var att
vara med barnen och att de vile att barnen skulle vara lydiga inom
granser.
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Reglema barnen kunde erinra sig handlade om rorelsefrihet, mat
och ordning. De har barnen visste att de inte skulle ga. in pa annan
avdelning eller ga utanfOr dagisstaketet. De skulle inte ta for
mycket, smaka pa alit och ata upp. Flickorna mines alla ord-
ningsreglerna som handlade om att tvatta sig. borsta tandema,
skolja tallrik, ta av skorna, vara tyst under vilan. Det firms inga
regler som reglerar relationerna med andra barn eller vuxna.
Kanske de helt enkelt inte behovdes.Ylva, 16 ar, far illustrera derma

Jaa, jag tyckte det var jattekul att va pA dagis, jag har alltid gillat
kompisarna och anda sen den forsta dan jag kom dit sA ja, sA har jag
dyrkat dagis nastan (skratt), jag alskade att vara dar. Det var mycket
battre an aft vara hemma tyckte jag till och med. (F2:1)

Inget av de har fyra barnen var skilsmassobam, ett var tva-
spralcigt. De var pa daghemmet mellan fyra och nio timmar eller i
medeltal 6-7 timmar.

Fi3rskollararen beskriver ocksa. den har miljon mycket posi-
tivt. Hon beskriver ett val samarbetat arbetslag som fungerade bra
och trivdes ihop. Barngruppen beskriver hen som pigga och glada
ungar att arbeta med, initiativrika och pAhittiga, med bra
hemforhAllanden. Foraldrama var positiva till korltakt och att
traffa varandra och blev som personliga vanner och hon vet att en
del fortfarande umgAs.

Innehallet i verksamheten beskriver hon som allsidigt och
varierat, skogen, mulleverksamhet, gymnastik, malning, lera. Tva i
personalen gick pA lerkurser vid den har tiden. Material stod ofta
framme och barren fick valja sjalva.

Hon beskriver sin egen arbetstrivsel som mycket god. Inga
stora reformer var aktuella, det hade Atergatt mer till det tradi-
tionella efter barnstugeutredningen, Vanja Karlssons bok Metodik
var aktueli, en metodik som forskollararen kande sig helt i linje
med.

7.3.3 Den "distanserade"

Distanserad innebar har att det beskrivs ett aystAnd mellan barn
och personal, var och en holl pA med sitt. Fern barn hade upplevt
den har miljan tillsammans under 1986 och 1987, tre pojkar, varav
tvA broder, och tvA flickor.

De upplevde det som mest roligt och trAkigt ibland. Det kunde
bero pA att det farms for mycket stniktur, att into fA gOra vad man
vile eller pA att det kunde bli lAngtrAkigt ibland. Att ha kanirater
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var viktigt. Pojkar och flickor lekte mest var for sig. Konstruk-
tionslek och utelek agnade sig barren mycket At, att ga i skogen
tillsaznmans med Margit var roligt.

Pedagogerna var snalla och trevliga. Barnen hade inte sa
mycket kontakt med dem ibland, mest i samling och da nagot hant.
Barnet fick soka upp personalen for trost, det var inte mycket
kroppskontakt, personalen deltog inte i fri lek. Pedagogema var
rattvisa, tyckte barnen, men med negativa undantag, en del barn
var brakiga pa ett salt som gjorde aft de inte kunde behandlas som
andra.

De regler barnen kommer ihag handlar om rorelsefrihet, mat,
ordning och relationer. Rorelsebegransningarna handlar om att
inte ga utanfor dagisstaketet och att inte ga hem. Ifraga om maten
handlar det har om att inte slanga i sig maten och inte ha tavlingar
vid matbordet. Born ordningsregler pekar barnen pa att man inte
fick skvatta vatten, inte spotta inomhus, inte skrika rakt ut, att man
skulle racka upp handen och att man skulle be am lov for att fa
snickra eller ha kuddkrig. Relationsreglerna handlar om att inte
slass, inte bralca, vara snalla mot varandra.

Det som barnen upplevde var det viktigaste f6r de vuxna var
att halla barnen sysselsatta och det krav de framst stallde pa
barnen var att de skulle vara hansynsfulla mot varandra. SA har
sager Rakel, 10 Ar:

Jag tyckte att det var roligt, att det var snalla froknar och att jag tyckte
inte det var sA roligt nar nar vi nar vi vad heter det? Nar
froknarna bestamde vad man skulle Ora, liksom liksom bestamde,
liksom sa har ifall man va inne och bestamde sA har mAste du go ...
mAste rita det och det (skratt) mAste rita det liksom.- Hall ifall man
hall pA med lera eller gjorde flat sant darnt jatteroligt och sA kom dom
och sa att man skulle gara nAn helt annan sak. (F5:1)

Har fanns tva skilsmassobarn, de tva brodema och barnen var i
genomsnitt 6-7 timmar pA daghenrunmet. Rakel var en flicka som
borjat som sexaring.

Forskollararen har ar densamma som i forra millon. Hon
beskriver barngruppen som mer splittrad med stone Alders-
spridning eftersom gruppen under 1987 beholl sina sexatingar som
fritidshemsbam. En del barn har borjat som sexaringar och darfor
inte riktigt blivit invanda pa daghemmet. Det farms en handi-
kappad pojke som tog mycket tid. Det har blivit fler foraldrar att ha
kontakt med. SA beskriver hon utvecklingen allmant da skiismasso-
barnen blivit fler.

j ;),



fa

-135-

Arbetslaget var inte det gamla invanda, det hade bytts ut helt.
Forskollararen, Margit, stod ensam for kontinuiteten och upplevde
att hon drog ett tungt lass. En av pedagogerna var upptagen med
sexArsgruppen, hon sjalv hade verksamhet,.n med fritidshems-
barnen och agnade mycket tid At den handikappade pojken, det blev

inget "over" for syskongruppen. Mycket tid agnades At inbCrdes
kommurdkation och At planering. Det fauns inga vikarier att fa och
mindre resurser.

En effekt av indragrta mojligheter till resor och att gA pA
verksamhet med barnen som kostade pengar, som Mu Ile och fat-
bollsskola, gjorde att hon vid den har tiden gick en fortbildning i
natur. Denna fortbildning engagerade henne. Sin egen arbets-
tillfredstalIelse vid den har tiden fick hon i fritidshemsverk-
samheten. Hon och kollegor i samma Alder hade vid tiden for inter-
vjun bOrjat fundera Over om de vile stanna i yrket till pensionen
och hon sjalv pA om hon kunde fA ut mer av arbetet som det var
eller om hon behdvde en fOrnyelse.

De nya riktlinjerna, socialstyrelsens pedagogiska program,
associerar bAda forskollarama till de kommunala riktlinjer som
genomfordes samtidigt genom en forestAndarutbikining som ocksA
engagerade personalen, dA arbetsplaner och egna lokala mAl togs
from. Margits upplevelse ar att de blivit mer styrda i arbetet.
Denna upplevelse handlar framst om att alla, hela institutionen,
skall arbeta med samma tema under ett helt Ar. Detta provades
under ett Ar, darefter hanterades det sA att hela fOrskolan hade ett
Overgripande tema och varje avdelning sin underrubrik, saint att
antalet dagar per vecka for delta drogs ned. Aret darpa drogs tiden
ytterligare ned, starten skjots upp for temat, som verkar finnas
mest pa papperet.

7.3.4 FOrskollarama - egen utveckling och fOrandring i arbetet

Det finns mAnga faktorer av bade personligt och professionellt slag
som har betydelse for arbetet och hur det utformas. Det som vi
samtalar om ar fortbildning, egen bamdom, familj och uppfostran,
egna barn, familj och intressen nu, barren pA daghemmet, arbets-
kamrater, chefer och egen grundutbildning.

Den egna bamdomen och fortbildning ar de tvA faktorer som
starkest kommer i forgrunden som betydelsefulla. DA forskol-
larama far valja explicit namner Birgit i fOrsta hand fortbildning,
Margit valjer de attityder och varderingar man har med sig hem-
ifrAn. Det ar det som finns "langst kvar" och som ar "djupast
nedlagda". De citerade uttrycken ar Margits egna (M48). Att bAda
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omrAdena ar viktiga for bada framkommer aven implicit pa olika
satt.

Den egna barndomen har till att borja med paverkat yrkes-
valet men ocksa grundinstallningen, forhallningssattet i arbetet
med barnen och den viktigaste personen verkar vara forskol-
lararens mor och/eller mormor, men aven slat och bekanta kan
pAverka. Margit hade heist velat bli lagstadielarare men ansAg sig
inte kunna uppfylla de krav pA matematik som fanns. Lstallei valde
hon att bli forskollarare, som en bekant till familjen var. Margit
berattar om sin mamma och mormor i samband med fragan om sitt
yrksal.:

Och sen, sen har jag alltid, min mamma var mycket for och nar vi
var sma min bror och jag, sa fick vi Ora valdigt mycket hemma,
valdigt valdigt mycket pyssel och sant, om man tanker dA, och sA,
mycket mer an vad andra barn fick, och det ... jag tror att min mamma
har berattat aft hon fick inte &Ora nat nar hon vat liten, for hennes
mamma -..ar sjuk sa mycket och dog raft sA ung och da skulle val hon
liksom forsoka och ge alit som inte hon hade fait gjort dA. SA jag
vet,mycket sant dar'nt, ja nastan som en forskollarares jobb da. (M8)

Senare berattar hon just att hon alltid varit mest road av aldre
barn, for att hon tycker det ar roligt da man kan "gora grejer". Den
fortbildning hon senare berattar om vittnar ocksa om detta
intresse.

DA Birgit tidigt i intervjun svarar pA fragan vad hon tycker ar
viktigt i arbetet med barnen, sager hon att hon inte ar pysslig av
sig, hon ar inte den som hittar pa en massa aktiviteter men just
samvaron med barnen tycker hon ar valdigt rolig.

Utan det jag tycker ar roligt, det Sr ja, sjalva samvaron med
barnen, att, nar man, ja nar man pratar med dom, och jag tycker
mycket om att sitta och lasa med barnen och... (B2)

DA jag lAngt senare i intervjun fragar henne om hon tycker att
hennes egen uppfostran paverkat hennes satt att vara med barnen
sager hon:

Jaa, det tror jag. Eh, just det har att, jaa det har att prata med barnen och
det upplevde jag ocksa att mina foraldrar pratade med mig, och
mormor och dom Taste mycket sagor och backer for mig och ... jag har
alltid fatt vara med och jag tycker ocksa barnen ska va med nar man ...
ja posten och banken och sand darna olika som, jag menar mamma
var ju hemma da sa man fick folja med overallt och sa gick man hem
och lekte det har som att man jobbade pa posten eller var
sjukskoterska eller vad det nu var man hade varit nanstans. (B22)
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Sjalva samvaron, att prata, lasa. Det stammer sa uppenbart med
vad hon tidigare sagt i intervjun att jag papekar det och dA
bekraftar hon detta.

Birgit ville sjalv forst bli bibliotekarie och bOrjade ocksa lasa
pa universitetet med detta syfte, men andrade sig. Att arbeta med
barn ar ett yrke som firms i slakten, hennes mamma hade tankt bli
barntradgArdslararizma men det stupade pa att hon inte kunde
spela nagot instrument.

Det verkar alltsa som om den djupaste grunden till yrket och
inriktningen i arbetet firms i hemmiljon. Den egna familjen nu
tillmats inte samma vikt.

Den egna familjen eller privatlivet vill Birgit som ar fore-
standare halla strikt Atskilt frAn yrkeslivet. Hon har inga egna
barn. Mojligen tar hon med sitt intresse for bocker till arbetet,
anser hon. For Margit, som beskriver sig sorn en person som satsat
pa arbetet till hundra procent, är det narmast sA att den egna
familjen pAverkas av hennes yrke och inte alltid positivt tror hon,
eftersom hon tar med arbetet hem. Det kan vara svart att hitta pa
roliga saker At egna barn, att tAla mycket ljud eller manga
kamrater till barren hemma. DA familjen gar och shoppar handlar
hon garna till daghemmet samtidigt.

En annan faktor som skapar den grundlaggande yrkesiden-
titeten ar grundutbildningen. Den blir inte mycket diskuterat med
Margit, hon svarar bara ja pA frAgan om den har betydelse. I annat
sammanhang beskriver hon att de som hade "sjuttiotalsutbildning"
arbetade annorlunda an de som utexaminerats tidigare. Birgit
beskriver grundutbildningen som en slags bakgrund som man hade
med sig dA man gick ut, men hon tycker inte att den var nAgot
omvalvande i livet. Det tog lAng tid innan hon forstatt vad hon gett
sig in pA.

Det som framforallt verkar viktigt for att utvecklas i arbetet
ar fortbildning av olika slag. BAda namner det i forsta hand. For
Birgits del ar det framst en arbetsledarutbildning som varit mest
vardefull for henne och gett henne storre sakerhet pa Hera plan.
Den har hjalpt henne att gora forestandarrollen tydligare, att vAga
vara och kalla sig forestAndare. Hon upplever ocksA en storre
sakerhet i arbetet i barngruppen. Under den tid som kursen pAgick
var hennes arbetsstillfredsstallelse hog.

Margit berattar ocksA forst om fortbildning dA hon far frAgan
om vad som pAverkat hennes utveckling i arbetet. Hon har gAtt en
kurs i Barn och natur som innebar att hon ar omrAdets pilotut-
bildade resursperson pa detta amnesomrade. Hon har gatt kom-
pletterande kurser och byggt upp ett forrAd av lAnematerial.
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Margit ger Hera anledningar till att hon gatt kursen. Hon har
personligen alltid varit intresserad av vilda vaxter och djur, men
inte precis nagon friluftsmanniska. Den aldre personal som
tidigare varit ute mycket med barnen pa avdelningen slutade, ingeit
gick ut med barnen, det uppstod ett tomrum. Det framsta incita-
mentet verkar dock vara att kommunen satte upp en bestiimmelse
att man inte lick ta upp pengar fran barnen. Det omojliggjorde att
ga med barnen i Mulleskola, fotbollskola, simskola och kyrkans
barntimme som man tidigare gjort.

Daremot ar det inget som hindrar att man gar till skogen, det kan ju
ingen forbjuda en i alla fall (skratt), men det far inte heta, det Mr inte
va precis som Mulie da. (M42)

Friheten i arbetet ar viktig for Margit det har hon betonat tidigare,i
sambaed med temaarbete.

Oth sa är det ju svart, nar man liksom blir forelagd, att sa har ska man
Ora, va. For att det ar ju raft sa fritt jobb vi har ands. Sen kan man ju
utforma det som man vill, men, jaa det ar inte sa positivt. (M 41).

Margit tycker att personalen ska kunna ge barren det mesta oav-
sett egna inriktningar. Hon gick kursen dels for att kringga en
bestammelse och skapa ett frirum at sig dar, dels for att fylla ett
tomrum som uppstatt. Hon menar arida att det blir stone utbyte
om man ar intresserad och det framgar att hon sjalv ar eller blivit
av naturdelen. Hon sager:

da tycker jag liksom att da Sr det ju battre att t ex jag kanske, jag visar
barnen min gladje, och vad jag tycker ar kul, kul, nar vi gar till skogen
och sa vidare da, och fa med dom jattebra pa det Jag tycker man ska ta
dom bitar som var och en ar bra pa va. (M31)

Det galler t ex, menar hon att leka med barnen. Hon har blivit med-
veten om att det ar viktigt att vara med barnen och leka, bl a darfor
att hon Wirt en forelasning av forskaren Birgitta Knutsdotter
Olofsson. Anda lekte hon mer med barnen forr, hon tycker inte det
ar lika roligt nu och da blir det heller inte lika naturligt for barnen
tror hon. Kroppen klarar.inte heller pa sanuna satt langre av tex
att Aka kalke och pulka. Anc la tror Margit inte att det ar framst en
aldersfraga utan om man tycker det ar roligt och att det ar viktigt
att kunna formedla en gladje till barnen.

Hon anser ocksa att hon utvecklats mycket pa det kreativa
omradet, dar hon Ott en rad kurser. Redan i borjan pa attotalet
Rick ett par i personalgruppen pa lerkurser och hon har gatt form-
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verkstad. Hon har ocksa gatt berattarverkstad och kurs om Barn
och sprak som gjort henne medveten om att det ofta blir west
rutinprat med bathen. Hon kanner nu att hon inte kan utvecklas
mer dar hon ar och har darfor sokt nytt arbete som innebar att hon
fortbildar andra pa dessa ornraden.

Barnen som de matt i arbetet har i viss tartan hjalpt dem att
utvecklas, anser fOrskollararna. Birgit tycker att de hjalpt henne
att vara mer sig sjalv, Margit har lart sig att umgas med sma
barn.Eftersom de nu bar Hera yngre barn har hon lart sig beratta
for dem pa ett nytt satt och hon har ocksa fOrmedlat sina kunskaper
till ovriga i personalgruppen.

Da det galler arbetskamrater sager bada forskollarama att
man lar sig av varandra bade det som ar bra och det som ar daligt.
De beskriver ocksa en utveckling som handlar om generations-
motsattningar och tar regler kring maten som exempel. Aldre
arbetskamrater hall hardare pa att smaka pa all mat i borjan pa
sjuttiotalet. Margit som opponerat sig da, beskriver att hon hailer
mer sjalv pa det nu, Birgit att hon blivit mer tillatande. For-
modligen ar det inte sa stor sldllnad pa deras installning idag, det
har skett en omsesidig anpassning gentemot arbetskamrater.

Chefer beskrivs pa samma satt sa att de kan vara bade
positiva och negativa forebilder. Birgit beskriver en fOrestandare
som t ex drack kaffe ayskilt frail personalen och att hon kite vile bli
sadan. Margit beskriver istallet en forestandare som haft stort
inflytande pa studiens daghem och som hon beskriver som en
underbar manniska och som en mamma for allihopa.

SA hon paverka val oss, och henries anda firms kvar an alltsa, pa varat
dagis, alltsa vi driver det ungefar sa, sen har vi sen har vi forsokt och
EAU med dom. (M 47)

Arbetslagets betydelse for arbetet har bada forskollarama under-
strukit, arbetslaget som grupp. Birgit beskriver sitt arbetslag nu pa
smabarnsavdelningen att de i och for sig ar olika personer med
olika bakgrund, men att de har arbetat ihop lange och "slipat av
kanterna pa varann" sa att de fungerar bra tillsammans och det
tror hon ayspeglar sig bade i barngruppen och hos foraldrama.
Margit har beskrivit samma saker, hur mycket lattare det ar da
man har en stabil samarbetad personal. Det ger mer lugn och ro,
mer tid till barnarbete och kraver inte sa lang tid till planering,
diskussion och samordning. Hon beskriver arbetslagen 1981 och
1987 som belt skilda ur dessa aspekter.
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7.4 Sjalvbild och langsiktiga effekter av daghemsvistelse

DA barnet korruner till daghemmet har det redan en historia och en
sjalvbild. Hemmiljo och daghemsmiljo paverkar barnet i vaxel-
verkan och gar det svArt att tala om orsak och verkan. Har vill jag
forst lyfta frarn tecken pa sadan vaxelverkan mellan hemmiljo och
daghemsmiljo, darefter se pa hur informantema beskriver sig som
daghemsbarn och stalla denna beskrivning i relation till peda-
gogens beskrivning, liksom till informantens beskrivning av sig
sjalv idag. Slutligen tar jag upp det som verkar vara langsiktiga
effekter av daghemsvistelse.

7. 4.1 Vuxeninriktade och baminriktade barn

Som jag redan nanint far barren to stallning till om de vuxna eller
barnen var viktigast for dem och de hanfor sig pa sa vis ants&
sjalva till de kategorier som jag kallat vuxeninriktade och barnin-
riktade barn. Sex barn ar helt barninriktade, sex ar vuxeninriktade.

Det ar alltsA halften av barnen som valjer vuxna, tre ser
vuxna som viktigare an barnen, tre valjer bade barn och vuxna.
Min arbetshypotes ar att dessa barn av nagot skal har stone behov
eller utbyte av vuxna an andra barn och att detta speglar de
erfarenheter som de bar med sig fran sin familj. Ett skal till detta
antagande ar att materialets samtliga fern skilsmassobam finns i
denna vuxeninriktade grupp. Det skulle kunna tyda pa att det ar
forhallandet till foraldrarna som spelar in, att relationen till for-
aldrarna kunde tankas vara belastad pa nagot salt, att den Sr for
stark, for svag eller i akuta pafrestningar. Tva av pojkarna
beskriver sjalva en stark bindning till modern med inslag av
overbeskydd, ovriga sIdIsmassobarn beskriver inte ails sin relation.
Det sista av de sex vuxeninriktade barnen har tvaspraldg bak-
grund. DA hon kom till daghemmets smabamsavdelning talade hon
bara engelska. Det kan ha gjort henne mer inriktad mot de vuxna
som kunde tala med henne. Hon har ocksa en egen hernspraks-
larare. Hon ar det barn som beskriver det mest omsesidiga for-
hallandet med de vuxna, att man ar som konpisar, pratar om
samma saker. Hon verkar vara ett barn som tycker om och hay
utbyte av att umgas med vuxna.

En annat skal till att vara vuxeninriktad kunde vara att
barnet har kamratproblem och behbver den vuxne som riiddare i
ridden. De tva aldsta pojkarna beskriver sjalva vissa problem med
kamrater, den aldsta flickan potentiella kamratproblem, att en
ibland blir utfrusen i det flickgang pa tre som hon leker i. Dessa tre
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som bade ar skilsmassobarn och beskriver kamratproblem valjer
enbart vuxna, fore andra barn, som viktigast for dem. Dessa tre
informanter ar alltsa sjalva vuxna men deras motiveringar tyder
pa att det inte ar skalet till deras val. Motiveringarna har ett
tydligt barnperspektiv (se sid 116 -117) och bekraftar att de vuxna
behovdes som raddare i nOden. De ovriga tre vuxeninriktade
barnen har inga kamratproblem. De valjer alltsa bade barn och
vuxna.

Utav de sex barn som ar barninrikfade finns det tva barn som
verkar ha kamratproblem men som alltsa arida inte valjer vuxna
utan barn. De barren borde ocksa ha behov av en raddare i Widen.
Av deras svar kan man fOrstA att det ar sa men att fOr dem
fungerar andra barn som rdddare i Widen, och att de inte riktigt
tror pA att de vuxna kan vara det for dem. Den ena, en pojke ar ett
tydligt exempel. Han beskriver konflikter med bade vuxna och
barn. Han pekar ut manga barn som var "knappa" eller "korda i
huvet" darfOr att de inte vine leka med honom. PA fragan om
barnen eller de vuxna ar viktigast for honom svarar han:

Jaa, ja, det var Christoffer Aft inte han skulle komma. (P5:10)

Det far tolkas sa att det viktigaste for honom var att Christoffer
farms ph daghemmet. Han lagger ocksa till:"For dom andra bruka
ju inte leka med mig precis". GenomgAende i hela intervjun kopplar
han det positiva i daghemsvistelsen till att Christoffer farms dar.
Han var mest juste, att leka med honom var det som gjorde honom
glad och fick honom att langta till daghemmet. Han beskriver ocksa
att han har konflikter med de vuxna. PA fragan om de vuxna
behandlade alla lika, svarar han att han inte tycker det. Det moti-
verar han med ett exempel fran ett tillfalle dA ban blivit trakas-
serad av tva barn som inte later honom vara i fred pa toaletten. DA
han berattat det for froknama har rt upplevt att han inte blivit
trodd och att de inte sagt till eller 6 ,rt nagot At det. Har har de
vuxna alltsa inte fungerat som rtiddare i ridden for honom och han
verkar inte riktigt ha tilltro till att kunna fa stud av vuxna aven om
han ocksA hailer med om att de brukade saga att alla skulle fa vara
med och leka och att det var bra. Det andra bamet, en flicka,
motiverar att hon valjer barnen sa har:

Jo det var att man tyckte att dom var sA snalla att man ibland om det
hade hant nAt sa kunde man ju fA medhall av dom och sA dar. Om det
ar en &Wren liksom, sa hailer den ju den inte med en utan den taller
ju med bAda for den vet ju inte vem som ljuger och vem som talar
sanning. (F5:10)

14,2
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De fyra ovriga barninriktade barnen verkar istallet vara de som
har melt kamrater och har roligast pa daghemmet, de klarar sig
bra sjalva och behover ingen Kiddare i

Barnen har ju ocksa ha ett behov av positiva kontakter med
vuxna, inte bara som raddare i noden.Tva av skilsmassopojkarna
ar broder och har bade varandra och kamrater att leka med. Sada
framhaller en manlig personal som nagon de tycker om och gar
saker tilisammans med och som de saknar ndr han slutar. De
beskriver ocksa positiva kontakter med en froken. Det starker in-
trycket av vuxeninriktning.

Grunden till vuxeninriktningen verkar alltsa finnas i hem-
miljon och forstarkas om man har kamratproblerr . Om enbart
kamratproblem ger vuxeninriktning verkar ocksa paverkas av den
pedagogiska miljon, sarskilt de vuxnas forhallningssatt. Sammart-
fattningsvis dr alltsa alla barn i den "stokiga" miljon helt vuxen-
inriktade, alla utom ett i den "Jatteroliga" miljbn är barninriktade
medan den "distanserade" har tva vuxeninriktade och tre barnin-
riktade barn.

En annan vaxelverkan mellan hem och daghemsmiljo som
kan vara yard att namna ar om barnet beter sig olika hemma eller
pa daghemmet. Av materialets tolv barn sager sig fern barn ha
varit livligare hemma, fyra barn livligare pa daghemmet och tre
betedde sig likadant. De fordelar sig pa miljoerna sa att det finns
ett barn av varje sort i den "stokiga" miljon, tre av fyra barn i den
"jatteroliga" var livligare pa daghemmet, medan barnen i den
"distanserade" miljon var livligare hemma eller likadana.
Alla de relationer mellan olika foreteelser som redovisats ovan kan
vara tillfdlliga och behover darfor prows ytterligare.

7.4.2 Sjalvbild dá och nu

Informanterna i min studie far beskriva sig sjalva som daghems-
barn och ocksa sig sjalva idag och om det finns sIdllnader. En av
deras forskollarare har ocksa med nagra ord beskrivit de inter-
vjuade barnen. Staller man de har svaren mot varandra visar det
sig att de ibland stammer overens, ibland inte stammer overens.
Vilken som har "ratt" gar naturligtvis inte att avena men feno-
menet med clang overensstdmmelse dr intressant i sig .

De tva slag av sjalvbilder som da uppstar skulle jag vilja ge
arbetsnamnen en accepterande sjalvbild kontra sjalvbild som far-
svarstal. En accepterande sjalvbild innebar da att barnet sjalv
acceperar den bild av sig sjalv som det har i bade datid och nutid.
En sjalvbild som ar ett forsvarstal innebar att barnet inte kunnat

i43
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acceptera den bild eller delar av den bild som andra har haft av det
utan gor om den till dess motsats for sig sjalv, formodligen utan att
vara medveten om detta. Jag skall ge olika exempel som visar hur
det kan se ut. Jag anvander har inga beteckningar pa barren.

Sjalvbilden som daghemsbarn innehaller ofta beskrivande
komponenter i relation till miljons karaktar och normer men aven
personliga egenskaper. En accepterande sjalvbild kan vara av olika
slag. Den kan vara helt positiv och overensstammande med for-
skollararens uppfattning , den kan innehalla bade positiva och
mindre positiva komponenter och stammer da ocksa overens med
den vuxnes utsagor helt eller delvis.

En pojke kan t ex beskriva sig som dagisbarn sa att han aldrig
var speciellt livlig, han var langsam och tankande, hetsighet pas-
sade inte honom. Han hade ingen sarskild kompis utan var lite
kompis med alla. Manga av de har dragen finns kvar idag, sager
han, t ex det har lugna. han tycker ocksA att han blivit mer sjalv-
medveten, vet mer om sig sjalv och ar lite av personkannare.

FOrskollararens beskrivning av dagisbarnet da, som han var,
stammer val overens, da hon sager att den har pojken var den har
som gick lite for sig sjalv och funderade, tyckte om att diskutera
med froken och stallde fragor. Lite bilgammal, lite ordentlig och
mycket valuppfostrad. Det gjorde val kanske att han inte riktigt var
med i gruppen, anser hon. Hdr finns en balans och en acceptans
mellan nutid och datid. Om det ar nAgot som utvecklats genom att
just sjalvkar_rtedomen okat ar svart att svara pa. Man kan ju t ex
tanka sig att han inte tagit med vissa drag i den har sjalvbilden om
han fragats tidigare i livet.

Sjalvbilden kan vara mycket positiv t ex flickan som beskriver
sig som daghernsbam, som en ledartyp, ganska glad, ville vara
sjalvstandig och hade latt for att to kontakt med andra. Forskol-
lararens bild ar lika positiv, flickan beskrivs som en positiv och
harmonisk tjej, valdigt glad At dagis, positiv till alla aktiviteter.

Den bilden ser flickan sjalv tillbaka pa med ett visst vemod
och tycker inte att hon kan leva upp till den idag. Man liar ju
andrats, man ar inte ails lika sjalvsaker, sager hon, men menar att
hon and& gillar att vara med och bestamma och diskutera. De
djarva yrkesplaner hon berattar om visar att hon har en positiv
sjalvbild att leva upp till som paverkar tankarna oaysett om hon
sedan kommer att forverkliga dessa planer.

Exempel pa en sjalvbild som blir ett forsvarstal ar om barnet
t ex sager att jag var lugn, inte sa skrikig och brakig, grat inte sa
ofta, var nastan aldrig olydig. Det ar bilden fran daghemmet. Idag
beskriver hon sig som stOrre och tuffare, men kan ibland bli lite

n
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tjurig, hailer inte pa och brAkar och retas. En del av de har order
finns hos forskollararen t ex grat och retades, kanslig, hade lite
svart. Man kan frAga sig hurpass medvetet detta ar och om
informanten riktar sitt forsvarstal mer mot intervjuaren som ju inte
vet hur det forhaller sig, men att informanten ar val medvetet om
detta. Det kan ocksa vara en slags forsvarsmekanism, som t ex
borttrangning eller reaktionsbildning, i syfte att bevara en god
sjalvbild. Det utmarkande for informanternas sjalvbilder bAde dA
och nu ar just att de tar upp begrepp i relation till hur man skall
vara pa daghem, och vid sjalvbild som forsvarstal negativa
begrepp fast da vanda i sin motsats. Jag grat inte sa ofta, jag var
lagom snall, aldrig olydig osv.

Om man ser till vilket samband de olika typerna av sjalvbild
har med variationer i miljon kan man finna att i den "jatteroliga"
miljon finns tre av fyra barn som beskriver sig sor glada och
positiva, bade dA och nu. Samtliga i denna miljo har en accep-
terande sjalvbild. Tva eller tre exempel pa sjalvbild som forsvarstal
finns i de bada andra miljoerna.

Oaysett om sjalvbilden dA ar mer eller mindre accepterande
och i overensstammelse med forskollararens bild, beskrivs sjalv-
bilden nu i relation till den tidigare och beskrivningen visar att
bilden hela tiden bearbetas och att det ar sarskilt de negativa dra-
gen, det man inte klarade dA, som man talar om nu. Exempel ar att
man tycker sig blivit lite tuffare, inte brakar och retas langre, att
man lart sig vara tyst da andra talar, att man blivit lite lugnare osv.
Det visar att sadana "negativa" drag satter spar och behover
bearbetas antingen genom att de fornekas eller genom att de
accepteras och bearbetas.

Man maste naturligtvis fundera Over vad det innebar for ett
barn att ha en sjalvbild som maste forsvaras. Mycket kraft maste
ga. At for att hAlla kvar den positiva bilden for sig sjalv. Sjalvbilden
bestar sakert av olika delar och sa smaningom tillkommer andra
bilder, som jag som skolbarn, jag som idrottare osv. De har
preliminara resultaten visar att sjalvbilden kan vara ett cenlralt
begrepp att granska dA man viii se langsiktiga effekter av en
verksamhet.

7. 4.3 Langsiktiga effekter av daghemsvistelse

Barnen gor en beclornning av sin egen utveckling i relation till
daghemsvistelsen da de far fragan om de tror att de pa nagot satt
skulk ha varit annorlunda idag om de inte varit pA daghem. Det ar
ju en svar bedomning och de tre yngsta pojkarna har inte gjort

4 A
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nagon reflektion kring detta. Men de ovriga ar ganska overens om
att den viktiga effekten ar att de blivit mer sociala, de har lart sig
att umgas med folk, ta kontakt, fa kompisar. Jag illustrerar med ett
citat fra.n varje aldersgrupp.

Erik, 22 ar, sager: Jag bade nog varit, jag bade haft svarare aft ta kontakt
med andra, det tror jag. (P1:34)

Barnen ger ofta exempel fran sin egen erfarenhetsvarld, vilket gor
att svaren kanns genuina, inte overtagna av vuxna eller en slags
schablon. Ylva, 16 ar, svarar pa fragan om hon skulle varit armor-
lunda

Ja, det tror jag. Mycket."... Ja, jag tror att om inte jag bade borjat pa
dagis, sA skulle jag inte ja, jag bar andra klasskamrater som inte bar
Ott pA dagis, kan jag saga, som var hemma och dom ar valdigt
ensamma, bar jag markt. Jag har en tjej i min klass, hon gar inte ut,
hon har bar absolut inga kompisar fOrutom dom i kiassen, hon är
aldrig med oss efter skolan, hon vill kite ta kontakt utAt och jag tror det
ar en osakerhet som finns dar, sA hon vet inte hur hon ska bete sig
bland folk... Och det tycker jag ar ganska hemskt, for vi fiirsoker fa med
henne ut ocksA liksom, men hon vill inte, och jag tror att det ar mycket
aft vAga dA.(F 2:13)

och da jag &agar om hon tankt pa det har forut svarar hon

Det har jag faktiskt tankt pA, for man marker, likasA dom som har gAtt
hos dagmamma, dom har ju anda traffat andra barn och sA hon har
alltid vart hemma med sin mamma ensam... och dA tror jag man blir
osaker liksom, man vet inte hur man ska bete sig bland folk, liksom
sager jag ratt saker nu och sA dar liksom. (F2:13)

Anna, 10 ar filosoferar sa har:

Ja, det bade jag sakert, men kanske inte, kanske inte lika roligt och va
hemma hela ti'n, man kanske blev lite ensam, sA att man gick ensam

sen i skolan. Tank om alla andra gick pA dagis, och inte jag liksom,
dA skulle jag inte ha 'Ian och leka med pA dagarna, om man sager sA, dA
hade jag varit ensam hela ti'n, och dA hade det inte, dA hade man
nastan blivit annorlunda och va ensam sen nar man blev storre da.
(F4:12)

E'amens svar visar att i deras uppfattning är den "normala" barn-
domen att vara pa daghem. Och att de skulle varit annorlunda sa
tillvida att 'de varit mer ensamma om de inte gjort det. Denna
uppfattning, som alltsa finns uttalat hos sju av barnen i mitt
material visar ocksa att denna uppfattning ar en langsiktig effekt
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av daghemsvistelse. Uppfattningen understryker igen karnraternas
betydelse. Det gar ocksa det svar som ocksa tar upp kamrater men
gar at motsatt hall. Sven, 22 ar, menar:

Men nat man inte larde sig det var val kanske och prata med kompisar
och sa dar, titan det ar det vanliga stojet ar det. (P2:13)

Ytterligare ett barn har uttalat sig pa annat satt. Hon menar ocksa
att hon skulle varit annorlunda, mer bortskamd och braldg om hon
inte gait pa daghem. Hon har alltsa Tart sig att lagga band pa sig.
Alla svaren visar att barnens sjalvbild paverkats.

Jag kan slutligen peka pa ytterligare en effekt som verkar ha
stark genomslagskraft. Har man sjalv varit pa daghem vill och
tanker man sig att ens egna barn skall vara pa daghem. Detta
galler samtliga mina informanter, aven de som inte tror att de
sjalva skulle varit pa daghem om de fatt valja.

4
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8. Analys och diskussion

I den diskussionsdel som foljer har viii jag fOrst fora en diskussion
om informanters mojlighet och formaga att ge information fan en
sa tidig period i livet som fOrskolealdern innebar, om man minns
och vad man mines. Jag ser sedan pa hur alder och aystand till det
upplevda yid erinringstillfallet liksom olika typer av minnes-
material paverkar hur informanterna minns. Derma diskussion fors
i anslutning till forstudiens metodprovande syfte och med stod av
bade utvecklingspsykologisk forskning och minnesiorskning saint
vad som sags inom metodlitteratur.

Darefter ser jag pa mina preliminara resultat om bamdom i
daghemsmiljo och satter dem i relation till tidigare daghems-
forskning och lyfter fram det som verkar vara generella tenderiser i
barns upplevelse av sin daghemsvistelse. Jag prOvar de valda teori-
erna i en fordjupad diskussion da jag ser pa barns upplevelse i ett
utvecklingsperspektiv, och sarsIdlt effekter pa sjalvbilden. Darefter
ser jag pa hur barn och vuxna uppfattat pedagogisk miljo och
forandring och skillnader mellan olika tidsperioder med hjalp av
Giddens struktureringsteori. Denna diskussion hor alItsa ihop med
forstudiens teoriprovande syfte.

I det sista aysnittet atervander jag till en metoddiskussion och
drar slutsatser om hur metoden och dess utformning som heihet
paverkat framkomlighet och tillforlitlighet och mojlighet att se
samband mellan upplevelser och strukturer pa olika nivaer. Jag for
da en diskussion som galler mitt overgripande kunskapsintresse
och drar slutsatser om teori, metod och ansats som utmynnar i en
plan for fortsatta studier.

8.1 Aft informera om sin bamdom och fOrfluten tid

I min teorigenomgang har jag fort samman vad som inorn vitt
skilda forskningsomraden sags om minnets satt att fungera, om
barns minne och om att minnas sin bamdom. Detta kan vara
utgangspunkt fOr en slags "teoritriangulering". Minnets funk-
tionssatt dr viktigt. Forskning om minne i naturlig miljo betonar
minnets konstruktiva funktionssatt, att skapa mening i det man
erfarit (Bartlett, 1964, Giddens, 1984, Conway 19E3). Vittnespsyko-
logi visar att manniskor har svarigheter och ar lattpaverkade da
det galler att komma ihag detaljer, att minuet inte fungerar som en
kamera (Loftus och Palmer, 1982). Neissers studie av John Deans

14&
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minne (1981) visar att aven om det mesta av vad informanten sager
ar fel i forhallande till t ex bandupptagningar, sa ar det ands i
grunden ratt, det finns en i huvudsak riktig framstallning av ett
skeende, sjalva irmeborden i det. De studier som firms om barns
minne visar inte pa nagra avgorande skillnader mellan barn och
vuxna da det galler innebord och tillforlitlighet, men att barns
beskrivningar kan.vara mindre utforliga eller omfattande (Turtle
och Wells, 1988). Aven metodlitteratur betonar det konstruktiva i
minnet. Att metodlitteraturen i liten utstrackning problematiserat
att informanter ger just barndomsminnen kan mojligen tolkas som
ett instammande i de slutsatser som kommit fram Mom minnes-
forskning, att det inte firms nagon avgorande slcillnad pa funktion
och tillforlitlighet hos barns satt att minnas jainfort med vuxnas
minne. Barnens formaga bekraftas av utvecklingspsykologisk teori.

Den nyare spadbarnsforskning som Stern (1991) bygger sin
teori pa visar att barn tidigare an man f6rut tankt har ett val
utvecklat minne som gor det mojligt for dem att med hjalp av
perceptionsintryck som lukt eller horsel minnas och skilja ut sin
egen mor eller andra intressanta foreteelser. Forskningen ger en
bild av det kompetenta spadbarnet. Stern beskriver en tidigt
utvecklad social fOrmaga liksom formaga till kanslointonation. Allt
detta visar pa att barn har en god fOrmaga att uppfatta och minnas
foreteelser tidigt i livet. Det firms darfor liten anledning att tro att
barn inte skulle kunna uppfatta och minnas det de upplever under
forskolealdern. Den glomska av tidiga barndomsminnen som
Freud kallade bamdornsafasi kan i ljuset av Sterns teori forklaras
med att det verbala sjalvet vaxer fram och tar over och att de
tidigare utvecklingsomradena da inte blir lika lattillgangliga i
minnet. Upplevelsen av daghemstiden gors dock efter att det
verbala och det berattande sjalvet i Sterns terminologi borjat
utvecklas och daghemsminnena ar darfor inte heller, som min
studie ocksa visar, omojliga att vinna tilltrade till.

Min studie visar att barn har minnen fran sin daghemstid.
Den visar att formagan att se, karma, uppleva och registrera pa ett
nyanserat satt firms hos barn i forskolealdern sa som teorin ocksa
visar, men att mojligheterna att formedla och uttrycka det man
erfarit ar mindre hos yngre informanter, nagot som framkommit i
minnesforskning (Turtle och Wells, 1988) och i utvecklingspsykologi
forklaras med en inriktning mot yttre, konkreta faktorer i beskriv-
ningen (Rosenberg, 1979), men aven verbal formaga. Minuets satt
att fungera gor att det finns anledning att tro att det ar en
helhetsbild av daghemsvistelsen som ges med tyngpunkt pa de sist
gjorda erfarenheterna i sexarsaldern.

i 4
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Min studie visar framforallt pA fOrmAga att lass av manniskor och
stamningar, nagot som kan hanga samman bade med den tidigt
utvecklade sociala kompetensen och kanslointonationsbegreppet
hos Stem. Det stammer ocksa med en vardagsuppfattning om
barn, att aven om de inte forstar alit de vuxna gar sa registererar
de deras sir.nesstamningar. Denna fOrmAga has barnen ar ett
viktigt res1111.7i: som jag inte sett nagon studie om i minnes-
forskningen. Derma forrnAga hade aven de vuxna informanterna
visavi barnen.

Fragan om informanternas formAga att minnas over tid ar
nasta viktiga fraga att stalla. Minnesforskningen om syskons
fodelse (Scheingold och Tenney, 1982) och Waldfogels (1948) studie
av barndomsminnen starker uppfattningen att det, trots att mycket
gloms, kart bevaras en motstandskraftig del i minuet fran barn-
domen. De individuella skillnadema ar stora, visar ocksa
Waldfogels studie, liksom min studie. Oaysett Alder kommer mina
informanter ihag ungefar lika mycket, eller rattare cagt sa verkar
skillnadema vara individuella snarare an Aldersbundna. Min
studie kan tyda ph att upplevelsens kanslofarg kan paverka, den
informant som minus minst av sin daghemsvistelse har ocksA
upplevt den mest negativt, medan en av de ir.foi.manter som
upplevt daghemsvistelsen mycket positivt har ett flbL.2 av episo-
diska TY,innen att beratta. Bada uppgav att de talat ofta med sins
for; fdrar om sin daghemstid. For den ena informanten innebar det
att han initialt bar med sig sin mors tolkning eller version som
reviderades vid motet med miljon. For den andra kan det ha
bidragit till mangden minnen, av vilka manga dock var av en
karaktar som inte ar tillganglig for foraldrar.

8- 10- Aringarna ar mindre ordrika an 15- och 20-aringar och
har mindre av analys och sjalvanalys. Har fanns dock en grans som
skar genom de yngre gruppen av barn. De tre yngsta 8-9 Aringarna
som ocksa var pojkar hade mindre av analys an de tioariga
flickorna. Eftersom flickor brukar beskrivas som mel verbala och
intresserade av relationer kan detta vara en effekt av kon eller
Alder eller troligast bAda delarna. Denna formaga verkar ocksa
skilja sig individuellt, liksom formAgan till verbalt flode, dar man
dock ocksa kan iaktta en utveckling Over tid och Okande Alder.
Sluisatsen c.n denna Aldersgrupp blir att man kan vara mer saker
pa att fa aven den viktiga sjalvanalysen i tioarsaldern med denna
metod.

Tonarstiden är ju sarskilt enligt psykodynamisk teori, en
period fOr omprOvning av identiteten med en storre Oppenhet och
rent av regrediering. Man kan da tanka sig att det mycket positva
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beskrivning och vardering av sin daghemstid som de ger kan bero
pa denna storre oppenhet fOr barndomen och att den kunde
framsta i ett forklarat ljus eller att man vill skildra den sa. Att det
positiva intrycket delades av pedagogen och att det i annat
material, intervjumaterialet pa Ten-ta Barn liksom Stranders studie
(1993) farms tonaringar i olika aldrar som skildrade sin daghems-
vistelse negativt, tyder pa att den positiva bilden inte berodde pa
alder . Utvecklingen kan istallet tankas ge en stone oppenhet for
barndomen bade pa ont och gott i den har aldern. Detta gar att
denna aldersgrupp ar goda informanter om sin daghemstid.

Tjugoaringarnas storre distans till det upplevda gav mer av
generaliserande analys med uttalanden om hur barn brukar vara.
Det farms ocksa en viss storre osakerhet om detaljer och nyanser.
Antalet manniskor och relationer som man erinrade sig minskade,
endast det viktigaste verkade leva kvar. De sade oftare att de inte
mindes, men gav ocksa ofta ett svar ands. Det gjorde det ibland
svart att avgora om de faktiskt mindes eller om de hade en stone
medvetenhet om minuet och minnets funktioner, av metaminnes-
karaktar. Utvecklingspsykologiskt ar detta en period med inrikt-
ning mot framtiden. Slutsatsen om derma aldersgrupp blir att de
kan vara mer osakra informanter. Den bygger pa fa individer,
vilket galler alla slutsatser om aldersgrupperna.

Inte bara aldersfaktorer hos individerna utan ocksa typen av
minnesmaterial paverkar hur det hagkommes. Minnen som har
hog tillganglighet och motstandskraft mot glomska ar enligt
Conway (1990) handelser med kanslomassig intensitet och
personlig signifikans. Upprepade handelser bevaras ocksa men inte
i detalj utan sammanfattade i schemata som inte har sa stark
kansloladdning. Barren i studien beskriver en del ovanliga eller
intensiva handelser, som storre utflykter eller att ha rakat ut for en
olyckshartdelse eller den forsta dagen pa daghemmet. Till stor del
innehaller en daghemsvistelse vane- vardags- och rutinhandlingar.

Da det galler bade ovanliga handelser ur barnperspektiv och
schemata av vanehandlingar fran en viss tidpunkt verkar det
sannolikt utifran studiens data att barnen har ar battre informanter
an de vuxna, t ex cla det galler typ av kontakt och regler. Barren ar
inte i och for sig battre pa att minnas, men eftersom det de
aterberattar harror sig fran en bestamd i tiden avgransad period
och forandringar i barren schemata av daghemsrutiner darefter
avbrots, blir barnen battre informanter om man vill fa kunskap om
fOrandringar Over tid i handlingsmonster och attityder. Ovanliga
handelser ur barnperspektiv ar helt enkelt ofta inte ovanliga for de
vuxna utan ingar i rutinerna och rapporteras darfor inte. Shemata
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da det galler att minnas rummet visar inte sa stora skillnader. Bada
ar overens om de viktigaste storre forandringarna i rummet och
alla verkar ha en inbyggd karta eller bild av riktningar, farger, var
mobler stod osv. men har ar enigheten inte lika stor och skillnader
verkar delvis kunna variera efter rummets funktion eller anvarid-
ning for varje individ.

Det firms ants& ingen anledning att misstro barn som kom-
petenta registrerare av den rap de lever i, min studie starker upp-
fattningen att minnes- och glornske-mekanismer fungerar pa
liknande satt fOr dem som for vuxna. De fall dar olika informanter
skiljer sig at da det galler relationer och forhallningssatt, sa att
badas version omojligt kan vara riktig, ar skarningspunkter som ar
viktiga att understika.

8.2 Hur upplever barn sin daghemsvisteise?

Det finns som vi sett inte mycket studier av hur barn ser pa sin
daghemsvisteise, varken i kort eller langt tidsperspektiv. I de
studier som firms, bade stOrre och mindre, finns arida vissa gene-
rella tendenser som jag vill borja med att lyfta fram, for att placera
in min studie i ett forskningssammanhang.

Barn ar overvagande positiva till sin daghemsvistelse. Det
visar min studie, liksom de mycket stone svenska och finska som
firms (Huttunen och Tamminen, 1991, Ekholm och Hedin, 1984,
Strander, 1993) och aven mindre studier (Johansson,1990 och
Wallen, 1991). Huttunen och Tamminen firmer i sin studie att
ungefar halften är overvagande positiva. Halften av barnen i min
studie ar enbart positiva. Med en finare fordelning far Huttunen
och Tamminen 24 procent klart positiva, 9 procent negativa och 67
procent neutrala. Min studie visar en liknande fordelning med 25
procent mycket positiva, 67 procent blandade men overvagande
positiva och ett barn eller ca atta procent som ar mestadels negativ.

Pedagogerna upplevs ocicsa genomgaende positivt, liksom det
firms en positiv upplevelse av andra barn och av aktiviteter. Detta
galler alla studier som namnts ovan. Aven har finns tydliga undan-
tag, i min studie individuella, som pa samma satt visar att det inte
ar ett schablontyckande. Att resultatet blir likartat med yngre och
aldre informanter pa olika tidsaystand fran upplevelsen liksom
ocl<sa aft det firms klart negativa upplevelser visar att den positiva
installningen inte bara ar en schablon man lagger sig till med med
wren da barndomen framstalls i ett positivt ijus. De variationer och
nyanser i upplevelserna som finns tyder pa samma sak.
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En annan anmarkningsvard och gemensam foreteelse ar att vilan
ar det moment i dagsrutinen som daghemsbarn har svarast att
fordra och som i bade min ocn den finska studien upplevs som det
mest negativa. Svar fran bade barn och personal i min studie tyder
pa att det kan vara svart att fa vilan att bli en lugn stund, och att
&et kan vara svart for barnen, sarskilt om man inte ar tr6tt, att
koppla av med alla andra barn omkring sig. Att somna ar en
overgangshandling som sarskilt hos sma barn, men aven hos vuxna
ar invavd i ritualer och rutiner och som utgor en intim del av
tillvaron. Det kan vara ett generellt fenomen att en sadan fore-
teelse ar svarare an andra att flytta Over till ett kollektivt,
institutionellt fenomen.

De firms tva farhagor flirt foraldrar som lyfts fram i dag-
hemsdebatten. Det är radslan for att barnen inte ska karma sig
tillrackligt trygga da de skiljs fran fora.drarna under dagtid, liksom
radslan att fa konkurrens av personalen, sa att dessa blir viktigare
for barnet. Ingen av dessa farhagor far nagot stud i min studie.
Barren i min studie visar att de tydligt skiljer pa foraldrar och
personal och tilldelar dem olika betydelse i sitt liv. Foraldrama till
skillnad mot personalen är precis som Dencik m fl (1988) pekar pa
inte utbytbara och det framkommer i min studie. Persona len verkar
for det mesta vara utbytbara men inte alltid.

Inget barn sager att de kant sig otrygga eller radda for nagot
pa daghemmet. Den otrivsel som funnits och som kommit fram i
andra sammanhang handlar om att inte ha kamrater. Detta kan
naturligtvis skilja sig mellan olika daghemsmiljoer. Vuxna kan
ocksa vara en kalla till otrivsel, visar temamaterialet, da barnet
kant sig mobbat av enskild vuxen eller da barnet inte uppfattat
stamningen som trivsam. Det fines inga tecken pa nagot sadant i
min studie, de barn son, ar mer negativa anger inte personalen som
anledning till detta. Slutsatsen jag vill dra om den avdelning jag
har studerat är att den oaysett variationema Over tid, som helhet
har professionell personal och ett positivt klimat, som pa institu-
tionsniva kanske kunde betecknas genomsnittligt, i ikholm och
Hedins termer (1991).

Dencik m fl uppfattar inte att barnen skiljer pa olika kam-
rater, utan de verkar utbytbara. Min studie visar att det inte ar
riktigt pa det viset. Att ha en kamrat, nagon att leka med ar sa
viktigt att kam_raterna visserligen blir utbytbara pa sa vis att man
hellre leker med nagon man annals inte leker med an att inte leka
med nagon ails, men basta kompisen och de narmaste lekkam-
raterna är helt klart viktigast. Denciks tes att kamraterna ar
viktigare an de vuxna for socialisationen bekraftas daremot nar
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barnen sjalva far uttala sig, liksom begreppet aktiv sjalv-
socialisering.

Det kan ju cla verka som om de vuxna, personalen pa
daghemmet, inte ar betydelsefulla for barnen. Det skulle vara en
forhastad slutsats. Jag skulle vilja uttrycka det sa att de vuxna inte
ar i forsta hand personligt betydelsefulla, men de är professionellt
betydelsefulla. Den paradoxen verkar rada, ur barnens synvinkel,
att ju battre personalen fungerar i sitt arbete, som skapare av
mojligheter och skapare av struktur, desto mindre behover barnen
bekymra sig om de vuxna och kan arbeta pa sin egen utveckling
tillsarrunans med andra barn. De behOver da inte de vuxna i
funktionen som raddare i ?laden och de kan sjalva valja nar de
behover de vuxna som hjeilpare. De ancra barnen blir socialisa-
tionskamrater. Det är ett begrepp jag skulle vilja anvanda snarare
an socialisationsmodeller eftersom de alla arbetar med liknande
utvecklingsuppgifter och kan ha stOci och hjalp av varandra.

Om de vuxna inte trivs eller har problem i eller utartfor
arbetet sa att de inte fungerar i sitt arbete kanner barnen av det och
tar pa sig problemen. Det kan cla tankas vara sa att de barn som jag
kallat vuxeninriktade i storre utstrackning fangar upp detta. De ar
antagligen vuxeninriktade just darfor att de tidigare upplevt vuxna
med problem som de fangat upp och tagit del ay. Pa sa vis uppstar
en negativ cirkel eller som Dencik uttrycker det, en Matteuseffekt,
At den som har skall vara givet. Jag tror ocksa att en god, profes-
sionell pedagogisk miljo kan bidra till att dessa barn kan slappna av
och tanka ph sig sjalva och sin egen utveckling. De vuxna blir cla
indirekt socialisationsmodeller at barnen genom att visa att vuxna
kan fungera, trivas och to ansvar i sitt eget arbete. En sadan miljo
kan kanske ocksa ge utrymme for dessa barn att fa sitt storre
vuxenbehov tillfredsstallt genom att knyta kontakter med vuxna
som cla blir personligt betydelsefulla. Studien visar att det finns
exempel pa vuxna som ar personligt betydelsefulla. Det firms ocksa
exempel i min studie pa att unga vuxna som behandlar barnen mer
som kamrater kan bli socialisationskamrater for barnen.

8.3 Barnens upplevelse i utvecklingspsykologiskt perspektiv

Har satter jag resultaten i relation till en del daghemsforskning
kring barns utveckling och gor ocksa en analys utifran sarskilt
Sterns utvecklingspsykologiska teori.

Barn ar fasta vid sina foraldrar och ersatter inte den rela-
tionen med en relation till en vardnadsgivare (Clarke-Stewart,
1982, Andersson, 1990, Lamb och Sternberg 1990, Rutter, 1982).
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Detta bekraftas helt av barnen i min studie dA de sjalva far uttala
sig, foraldrar och daghemspersonal ar inte samma sak och lartgtar
man efter nAgon sa ar det mamma. Att familjebakgrund och inter-
aktiva effekter ar viktiga (Clarke-Stewart, 1987) kan vara det som
ayspeglas i min studie dA barnen sjalva kategoriserar sig som
vuxen-eller barninriktade. Nagot i relationerna utanfOr daghem-
met, t ex moderns separationSangest (Hock, 1984) eller ambivalens
(Everson, Samat och Ambron, 1984), gor att dessa barn soker sig
mer till vuxna i daghemsxrtiljon. Vad i relationerna som pAverkar
sager inte min studie nAgot om, annat an att har befinner sig alla
skilsmassobarn.

Stern beskriver utvecklingen av olika delar av sjalvet som
utvecklingslinjer eller domaner som pAborjas vid olika tidpunkter i
viss ordning och som sedan firms med och undergAr forandring
under hela livet. DA barnet fAtt ett verbalt sjalv i tvAArsaldern
utvecklas sA smAningom ocksa ett berattande sjalv, en berattelse
med sjalvet som huvudperson, som hela tiden skrivs om och revi-
deras. Det ar detta berattande sjalv som stiger fram i en version
vid intervjutillfallet och ger en bild av den berattande och av
daghemsvistelsen som en del av berattelsen. Berattelsen skapas i
nuet men det kapitel som berattas ligger olika langt tillbaka i tiden.
Sterns begrepp ett berattande sjalv tycker jag ar anvandbart i
samband med life history intervjuer. Detta egna intentionella sjalv
skapas i intervjusituationen. Det tror jag i hog grad galler "ett
berattande sjalv" som inkluderar daghemstiden eftersom det ar en
del av livet som tidigare inte i nAgon hogre grad verbaliserats.
Gemensamt for de fiesta informanter ar att de bara nagon enstaka
gang samtalat med sina foraldrar om daghemstiden. De ovrig
sager sig ha gjort det ofta eller flera gArtger.

Minnesforskning och utvecklingspsykologi visar omsesidigt
pa sjal "bildens betydelse vid Aterskapande av inneborden i det
forflutna i nuet och pA minnets betydelse dA sjalvbilden vaxer fram
(Stern, 1991 och Conway, 1990). Metodlitteraturen visar pa livs-
berattelsen som sjalvbild (Behar, 1990) eller gruppen som formare
av sjalvet (Ferrarotti, 1981). BAde utvecklingspsykologi och min-
nesforskning visar pa att foreteelser som kanns hotande for
mojligheten att uppratthalla en positiv sjalvbild utgor de kansliga
punkter dar verkligheten i forsta hand kan goras om for att passa
sjalvbilden (Epstein, 1981 och Neisser, 1981). Detta bekraftas av de
diskussioner som fors i metodlitteraturen, dar bla Barman (1989)
visat pA att kamratskap kan vara en sad= kanslig punkt.
Att Aga sin egen upplevelse och skriva sitt eget livs historia ar
viktigt. Det firms ocksA tecken pA att beskrivningen pAverkas av
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graden av sjalvacceptans idag. Den ar viktig for att vaga beskriva
en mer negativ bild dA. Som helhetsintryck tycker jag galler det som
Neisser (1981) beskriver fran sin forskning om Deans minne i
Watergateaffaren, att meningen, inneborden pA ett djupare plan ar
raft, aven om alla detaljer ar fel. Detta kan man, tycker jag saga,
utifran resultatet i min studie, galler bade pa ett individuellt plan ,
men ocksA pa ett kollektivt plan, som en gemensam kama av
innebord.

Upplevelsen av nuet korrigeras mot det som Stern kallar
RIGs, som ar minnen av tidigare relationshandelser, den aktive-
rade andre. Det troy jag kan innebara, att da skillnaden mellan
upplevelsen och RIG blir for stor krays en korrigering. Detta skids
av minnesforsiming, (t ex Neisser 1981 och 1982) och beskrivs ocksa
i life !iistoryforskning och metodlitteratur. Korrigeringen sker efter
det som ger den mest positiva bilden, om den ar tillrackligt stark.
Behovet av korrigering kan finnas bade nu och da. Ett resultat av
en sedan korrigering i min studie tar sig uttryck i det som jag kallat
sjii/vbild som forsvarstal, och ocksa i att man utnamner kamrater
At sig som andra kanske inte anser att man haft. Detta kan ses
positivt sa att det eventuellt tillfalligt negativa nuupplevelsema
inte former sla ut den positiva bild barnet har av sig sjalv. Det
mAste dock vara energikravande att vidmakthalla denna korri-
gering under en langre tid. Om den positiva bilden arida overvager
och barnet nar fram till en acceptans av att ha bade positva och
negativa sidor, kan korrigeringen slappas och informanten kan to
med aven morkare sidor i berattelsen om sig sjalv. Korrigeringama
verkar finnas mest hos yngre barn, vilket kan hanga samman med
det som Harter (1983) kommit fram till att barn under 10 Ar har
svart att se att motsatta kanslor kan samexistera.

Informanternas beskrivning av sig sjalva idag, visar att de pa
olika sett bearbetar den tidigare bilden. Det kan innebara att de
tycker att de nu gjort framsteg da det galler nagot de inte klarade
dA, och det kan ocksa innebara att man inte tycker att man idag nar
upp till den positiva, sakra bild av sig sjalv man hade i daghems-
miljon. Bada delarna tyder pa att det man erfarit inte bara ar ett
dA, utan bearbetas och paverkar aktivt i nuet.

Utvecklingsteori idag beskriver bamet som ett handlande
subjekt, aktivt sysselsatt med sin egen utveckling. Det forldarar
informantemas tydliga tendens att betona de egna intentionema
och aktivitetcrna. De jamnariga kamratema har samma uppgifter
sig forelagda och strAvar mot samma mal i samspel och frarnforallt
i lek. Barnen definierar sig sjalva med hjalp av kamrater och vad de
gar, detta blir deras berattande sjalv. Kamraternas betydelse fram-
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trader tydligt i min studie, de har hog frekvens i den finska studien,
och betonas starkt av Dencik m fl.

Kamraters betydelse for barns utveckling ar inte nagot nytt
men har tidigare'mest betonats da det galley aldre barn, latensbarn.
Mina resultat tyder pa att det ar eller har blivit ett viktigt fenomen
aven i forskolealdem, atminstone pa fiirskolan. Det stammer ocksA
med att nyare smabarnsforslcning och utvecklingsteori som Stems
tilldelar barnet en utvecklad social kompetens vid yngre Alder an
vad tidigare varit fallet. Den betoning som forskningen och
debatten haft pA skadan av separationer m m verkar mera vara ett
vuxenproblem, som ibland kan flyttas Over pA barnen. Barnen kan
skilja ut sina tvA varldar och fA ut olika saker av dem, och vaxelvis
langta bade efter den ena och den andra. Kamraternas betydelse
bekraftas ocksA av att den vanligaste lAngsiktiga bidrag till sjalv-
bilden som daghemsvistelsen ger ar att man lar sig att vara med
andra manniskor, att ha kamrater, att vara social. Det bekraftas
ocksA av undantaget, den pojke som sager att han inte larde sig att
vara med kamrater. Att det inte bara ar en bekraftelse av en
kulturell schablon, overtagen av de vuxna, tycker jag visas av att
informanterna var for sig verkat fundera kring detta och jamfort
med barn som inte gAtt pA daghem.

Det berattartde sjalvet innehAller flera kapitel frail olika delar
av livet och olika grupper man ingAtt i. Daghem ar den forsta
gruppen utanfor familjegruppen, sedan foljer skola, fritidshem,
fritidsgrupper t ex i idrottssarrunanhang. Varje del bidrar med ett
kapitel. Hur dessa olika kapitel berattas yore, tror jag, ett viktigt
bidrag till utvecklingspsykologisk forskning. Det innebar alltsA att
informanten far uttala sig om sig sjalv och sin egen utveckling. Det
skulle ocksA ge ett viktigt bidrag till forskning om olika pedagogiska
miljoers kvalitet och bidrag till barns utveckling.

8.4 Dynamiska och strukturella faktorer i olika pedagogiska
miljoer

Har staller jag forst mina resultat gjorda med inifrAnperspektiv i
relation till daghemsforskningen som gjorts med hjalp av experi-
ment, observationer, skattningar och faktoranalys. Jag vill sedan se
pA mina resultat utifrAn Giddens struktttreringsteori for att binda
ihop dynamiska och strukturella faktorer.

Min studie bekraftar det som man sA smAningom kom fram
till i den andra vAgen av daghemsforskning att typ av barnomsorg
inte forutsager kvaliteten utan att variationerna inom en viss typ
kart vara stora, och finns enligt min studie aven pA samma avdel-
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ning vid olika tidpunkter. Att detta inte framkom i Ekholm och
Hedins studie (1991) beror formodligen pA det korta tidsperspek-
tivet och pA att studien gjordes pa institutionsniva dar skillnader
inte kan urskiljas pa samma satt.

DA man ser pa enstaka strukturella faktorers paverkan pA
kvaliteten ger min studie visst belagg for utbildningens betydelse,
som betonats av t ex Berk (1985) och Karrby (1992). Fortbildningens
betydelse bekraftas explicit av forskollararna och aven av nagot
barn. Min studie ger ocksa stud for att personalgruppens stabilitet
och samarbete paverkar den pedagogiska miljon, det uttalas tydligt
av pedagogerna och bekraftas indirekt av barnen. Gruppstorlek
och personaltathet finns inte med i min studie, medan resurser
verkar kunna paverka pa olika satt, nagot som Karrby (1992) ocksa
papekat.

Om man sa ser till helheten och olika pedagogiska monster
som hos Karrby (1986) eller pedagogiska klimat, som hos Ekholm
och Hedin (1991) kan man se bade overensstammelser och skill-
nader. Den mycket positiva daghemsmiljo som beskrivs av studiens
mellanbarn verkar ha mest av de "dialogiska" poler som Karrby
beskriver. Det innebar gruppcentrerad barninitierad smagrupps-
aktivitet med mycket fantasilek A ena sidan A andra mer individ-
inriktad spraklig dialog mellan barn och vuxna i social samvaro.
Denna miljo verkar ocksa ha en viss overensstammelse med det
framtidsinriktade klimatet hos Ekholm och Hedin med samarbete
och samtal och en gladjerik atmosfar. Den "distanserade" miljon i
min studie kan kanske karaktariseras med vuxenstyming med
monolog A ena sidan och barndialog utan vuxna i smagrupp A
andra sidan. Klimatet far nog betecknas som genomsnittligt, det
nuinriktade med beteckningen kall och gladjelos passar inte pA
barrens eller de vuxnas beskrivning.

DA det galley arbetsklimat kan man saga att det ayspanda
klimatet firms i mellangruppens pedagogiska miljO. Arbetsklimatet i
den "distanserade" gruppen skulle mojligen klassats som spant i
Ekholm och Hedins studie, i sa fall for att det framstalls som
tungarbetat och att den intema kommunikationen tar mycket tid,
snarare an att det ar spanda relationer. I min studie verkar det
finnas ett samband mellan personalens arbetstrivsel och barrens
upplevelse. Daremot finns det kanske som i Ekholm Hedins studie
inget samband med beteendet. Den kamratdefinierade barnkul-
turen utgor har antagligen en buffert mot en direktoversattning.
Att personalens forhallningssatt ar viktigt bekraftas av alla barn
och att de utvecklar en "intermediate attachment" (Ainslie och
Andersson, 1984) som inte ar varaktig (Farran m.fl, 1984) verkar
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ocksa stamina bra. Manga barn i min studie sager att de tror att de
hade en favoritfroken, men kan inte saga vem eller beskriva henne,
det tyder pa att det kan ha varit flera successiva. Att barnens vpp-
fattningar av personalens forhallningssatt och den pedagogiska
miljOn i vissa ayseenden skiljer sig at mellan olika barngrupper och
olika tidpunkter och att detta i sin tur stammer overens med perso-
nalens uppfattning ar ett viktigt resultat av den har studien.

Att beskriva de olika dynamiska och strukturella faktorerna
efter de monster som Giddens struktureringsteori (1984) ger tycker
jag tillfor en helhetssyn och ytterligare dimensioner for forstaelse
av en pedagogisk miljo och hur den fungerar och forandras.
Giddens har till att borja med olika vertikala dimensioner, bade
mre och yttre. De yttre bestar av aktorer och deras handlingar pa
olika nivaer och olika samhallsstrukturer. De inre bestar av olika
medvetandenivaer, en mer eller mindre omedveten, en praktisk
vaneniva och en reflekterande, discursive, niva. Till detta lagger
han sa en horisontell dimension, en rorelse framat i tid och rum
med tidperspektiv av olika langd, individens och institutionens,
liksom individens rorelse i rummet. I skarningspunkterna mellan
dessa dimensioner uppstar en dynamik som kan vara en hjalp
beskriva och forsta pedagogiska miljoer och skeenden.

Aktorema i studiens pedagogiska miljoer, barn och vuxna,
befinner sig dagligdags pa en practical consciousnessniva, perso-
nalen darfor att de befinner sig i vanehandlingar och rutinisering,
barnen kanske mer darfor att de inte utvecklat sitt verbala
reflekterande, vilket bada gor vid intervjutillfallet. Det dagliga
livets Wide av reversive time ar viktigt och skapar ch:t som Giddens
med hjalp av psykodynamisk teori kallar basic security samtidigt
som det aterskapar insitutionens liv pa sikt.

Studien visar att alla barn kanner en sadan basic security i
daghemsmiljon. De ganger den stars ar da kamratrelationerna inte
fungerar och det ar da de vuxna eller flagon kamrat behover trada
m som raddare i Widen. De vuxnas trygghet kan storas av osa-
kerhet som beror pa att man ar ny i yrket, alltsa pa vilket livsskede
man befinner sig i, och i samband med omfattande nya strukturer,
sarskild om de ar pabjudna uppifran. Detta kan de vuxna hantera
pa olika satt. En sadan osakerhet verkar da ocksa kunna fangas
upp av barnen atminstone av de som av andra skal kan vara mer
kansliga, som studiens tva aldsta skilsmassopojkar.

Pedagogerna framstar som de som oversatter strukturer,
sambanden med vad barnen kanner och gor ar indirekta, och har
som sadana oversattare stort inflytande pa den pedagogiska

Personalen kan, enligt Giddens handla eller icke-handla och
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de kan bygga in strukturerna i medvetandet sa att det som fran
borjan var andrahandsbegrepp blir forstahandsbegrepn. Exempel
pa detta dr personalens satt att hantera pAbjudna strukturer
utifran. De exempel som firms handlar om Overgang till syskon-
grupp, till dialogpedagogik och till langre temaarbeten. SAdana
forandringar verkar forutom att Oka otryggheten ocksa aktivera
reflexiviteten. DA det galler pabjudna organisationsfOrandringar
som exemplet med Overgang till syskongrupp kan personalen
endast handla genom protester och diskussioner.

DA det Oiler den mer ideologiska reformen med dialogpeda-
gogik visar studien att pedagogerna pa denna institution han-
terade det sa att reformen "teknifieras" och begransas till att
betyda att ha swilling i sma grupper. Det sker medan den arum dr
det som Giddens kallar andrahandsbegrepp. Dialogpedagogiken
verkar sa smaningom genom utbildning och diskussioner ha inte-
grerats och accepterats, avert i studiens nulage och alltsa blivit
forstahandsbegrepp i Giddens terminaogi. Da kan "teknifie-
ringen" ayskaffas och ett dialogpedagogiskt tankande styra hand-
landet i vardagen i practical consciousness. DA det Oiler pabjudna
langa gemensamma teman hanteras de, efter att ha provats, sa att
de endast nominellt är gemensamma och med ett icke-handlande
som innebar fa dagar eller uppskjuten start.

Mojligheter till handlande eller icke-handlande firms ocksa
for barren. Barren i mellangruppen som beskrivs av pedagogen
som mer initiativrika och som sjalva berattar om fler granstestande
aktiviteter an ovriga kan genom detta ha utokat sitt utrymme for
agerande och stimulerat personalen i funktionen som skapare av
mojligheter. Mindre initiativrika barn kan stimulera till mer
styrning och fler regler for samvaron som i den yngsta gruppen.

Persona len kan aven frivilligt hamta in strukturer utifrAn
genom fortbildning. Kunskap i kombination med engagemang
verkar vara ett kraftfullt verkande medel att na fram till barnen, sa
att de aven explicit kan komma ihag det, vilket exemplet med
utbildning och utflykter i naturen visar.

De har olika satten att agera ger makt at aktorerna och ger
ocksa, som Giddens sager, oforutsedda konsekvenser, vilket exem-
plet med den teknifierade dialogpedagogiken visar. Dialogpeda-
gogiken ansags ha missuppfattats, kom i vanrykte och ayskaffades
officiellt medan den samtidigt verkar ha byggts in i personalens
tankande. Tematankandet kan kanske ocksa byggas in sa smaning-
om, men framstar i studien till att ha neutraliserats sa att man Or
ungefar som man alltid har gjort. Vanans makt Ar stor och den ger
trygghet och mojlighet att handla pa en kraftbesparande practical
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consciousness-niva. Detta var exempel pa vertikala floden bade
uppat och nedat.

Det manskliga agerandet som ett horisontellt flode i tid och
rum kan ocksa iakttas i studien. Perceptionen beskrivs av Giddens
som ett flode av aktivitet da kroppen ror sig i tid och rum och det
man tar in organiseras i schemata som samtidigt bearbetar gam-
mal och ny information. Minnet ar mediet genom vilket det
forflutna paverkar framtiden. Ett exempel pa hur rummet pa detta
satt byggs in i kroppen och minnet, ar aen pojke som har en
omfattande karta over lokalerna inbyggda,och beskriver manga
rumsligt gransoverskridande aktiviteter. Dessa mojligheter gays
genom lokalernas utformning och ett tolerant pedagogisk miljo.
Han beskriver sig som aktiv, rorlig och glad bade da och nu. Att
lokalernas utformning aven paverkar arbetets utformning visar
pedagogens berattelse om de olika rummens funktioner.

Detta var ett individuelit exempel. Pedagogernas beskrivning
betonar ocksa personalgruppen.s betydelse for dem och for arbetets
utformning. En val samarbetad, stabil personalgrupp tillmats stor
betydelse. Det som paverkar ar forstas strukturella faktorer som
personalomsattning, men denna kan paverka pa olika salt bero-
ende pa vilket skede i livet man befinner sig vilket visar betydelsen
av att ha ett lids- eller life historyperspektiv for att forst& en miljos
utveckling. Forsta gangen kan det t ex ses som en utmaning att
vara den enda i personalgruppen som ar kvar och vara den som
innehar resurser over tid i Giddens terminologi, nasta gang i ett
senare skede i arbetslivet kan det upplevas som enbart tungt och en
anledning att vilja sluta.

Gruppens betydelse understryker att Giddens teori borde
kompletteras med att tala om gruppens liv Over tid som liksom
individens da borde vara reversible. Det understryker ocksa bety-
delsen av att studera gruppens life history som bla Ferrarotti
rekommenderar. Gruppens liv ar av speciellt slag eftersom den byts
ut efterhand. Har kan man tanka sig att det firms troskeleffekter
som Giddens talar om for att det som EkhoLm och Hedin benamner
klimat skall forandras pa sarnma institution. Att en individ kan
paverka, aven efter att ha lamnat institutionen, visar en av forskol-
laramas berattelse om den omtyckta forestandare vars anda man
forsokte fora vidare.
Slutligen kan man i studien ocksa se exempel pa den duality som
Giddens talar om i samband med social forskning. Eftersom forsk-
ningens resultat om den ar bra, far genomslagskraft och hela tiden
byggs in i manniskors medvetande paverkar den hela tiden den
verklighet som studeras. En av pedagogerna beskriver att hon bade
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hart och ansluter sig till forskningens sista resultat om lekens
betydelse liksom om spraklig kommunikation med barnen pa
daghemmet. Aven har kan man se betydelsen av i vilket livsskede
man befinner sig. Pedagogen har alltid tyckt om att leka med bar-
nen, sager hon. Tidigare i livet hade formodligen ett sadant forsk-
ningsresultat om lekens betydelse starkt henne i detta beteende. Nu,
i ett senare skede av livet, tycker hon att kroppen och Sven
motivationen hindrar henne fran att gora det hon tycker ar viktigt.
Ett annat exempel ar da indragna resurser stimulerar en av for-
skollararna att ga en utbildning for att kunna fylla ut det tomrum
som u?pstatt. Resultatet kunde ocksa blivit det motsatta, modlos-
het och minskade initiativ. Detta understryker Giddens tes att det
inte gar att stalla upp generella lagar som kan forutsaga hur
fOrandringen skall bli, mojligen hur det brukar ske.

Jag har har visat ph nagra satt att se pa materialet utifran
Giddens struktureringsteori och de dimensioner den ger.

8.5 Slutsatser om teori, ansats och metod, en helhet

Da det galler teori har foljande overvaganden styrt mitt val. Da
det galler barns utveckling firms manga teorier. De som ar gallande
just nu ser utveckling som ett resultat av sainspel med miljon men
mer pa ett generellt plan, utveckling ses i allmanhet som utveckling
av ett tidlost, kulturlost barn utan saraband med en specifik kon-
text. Den kontext de i allmanhet tar upp ar familjen. Relationerna,
sarskilt till modern eiler huvudvardnadshavaren star i centrum i
psykoanalytisk teori, sarskild Mom de sk objektrelationsteorierna.

Psykodynamiska teorier har sett pa barndomens betydelse for
den vuxna manniskan och har anvant sig av retrospektiv metod.
Det kanns naturligt att anknyta till dessa teorier eftersom de ocksa
stammer med min syn att manniskan ar styrd av sin livshistoria.
Det kanrts ocksa naturligt att valja den senaste utvecklingen Mom
denna teoretiska riktning. Daniel Stern (1991) forenar i sin teori
data som bygger pa bade experimentell och klinisk forskning, han
vill sammanfora det "objektiva" och det "subjektiva" barnet.
Barnet ses som en aktiv och kompetent varelse, med en egen
identitet fran borjan. Teorin handlar om identitetens eller sjalv-
bildens utveckling. Detta begrepp ar ett helhetsbegrepp Mom
utveckling och stammer pa sa vis med min forskningsansats. Sterns
begrepp ett berdttande sjiilv som en del av sjalvbilden gar att det
forskningsmaterial jag har bade for barn och vuxna helt enkelt ar
en del av denna sjalvbild. Jag vill prova om teorin ocksa kan
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anvandas for att se och analysera samband mellan en specifik
pedagogisk miljo och utveckling.

Ett annat tankbart val bade varit Bronfenbrenners utveck-
lingsekologiska teori, som ju ocksa ser ph samband mellan utveck-
ling och miljoer pA olika nivaer och som ocksa talar om bAde
objektiv och subjektiv miljo och ser manniskan som en interak-
tionistisk varelse. Trots det tycker jag att det firms litet utav
manniskans intentioner, samband mellan miljoer raknas mest
kvantitativt i antal "lankar" mellan dem, och jag upplever att
teorin blir statisk eftersom den oftast beskrivs utan nagon tidsaxel.
Teorin ar uppbyggd kring ett antal fardiga propositioner och
hypoteser och blir darfor alltfor deduktiv for mina ansats. (Se ex.
Anderson, 1986.)

DA det galler samband mellan utveckling och forandring pA
olika nivaer har jag darfor valt en sociologisk teori, Anthony
Giddens Theory of Structuration (1984). Han bygger liksom jag pA
psykodynamisk teori, men den kombineras aven med struktura-
listisk teori. Han ser pa manniskan som en aktor med intentioner,
pa olika medvetandenivaer. Han tar in begrepp kring minne,
vanehandlingar, tiden och rummet som ar anvandbara i min
ansats. Teorin har ocksA en modell for analys av samband mellan
dynamiska och strukturella faktorer. Om samhallsstrukturer, som
Giddens sager, verkar indirekt genom hur de tas emot och infor-
livas och hanteras av manniskor, passar teori och metod val ihop
eftersom en life history-inspirerad retrospektiv intervju just
berattar hur skeendet uppfattats och hanterats av aktoren. Att
beskrivningen sker retrospektivt tror jag rentav har vissa fordelar,
som Thompson (1980) ocksa papekar. De ls har det mesta, genom
minnets satt att fungera sorterats bort, men det meningsskapande
firms kvar. Det ger en mindre datamassa, och det ger formodligen
just det vasentliga. Skall man redogora for nagot pagaende har
inte samma sortering skett av vasentligt och ovasentligt och jag
tror att det finns en storre benagenhet till taktiska och hansyns-
tagande resonemang och att man inte heller gjort ldart for sig sjalv
hur man ser.

DA det galler metoden har forstudien visat pa den retro-
spektiva metodens framkomlighet eftersom det gar att fa
informanter att minims sin forskoletid. Eftersom pArninnelsedelen
ingick fOr samtliga informanter ar det svart att saga hur mycket
derma bidrog. Waldfogels (1948) forskning visade pa mycket stora
individuella differenser, som inte var lika uttalade i mitt material.
Metodens utformning har gett mojlighet att fa cues, ledtradar av
miljon och att Aterskapa kanslolagen. Det kan ha bidragit till
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minnenas tillganglighet och aven till den nyansrikedom som kunde
konstateras, sarskilt da det galler relationer och forhallningssatt.
Minnesforskning visar att det är en fordel att forhallanden vid
erinringstillfallet liknar inkodningstillfallet bade vad galler m45
och kanslolage. (Eysenck, 1988).

Studien visar att det hos varje barn finns en personlig kiirna
av innebord. Den innehaller en bild av barnet sjalvt i forhallande
till miljon, och en helhetsvardering av miljon. Derma innebord kom
fram i nagon form i studien oaysett om informanten deltog i en
ganska ostrukturerad rundvandring pa daghemmet eller i en
strukturerad intervju. Denna helhetsbild av sjalvet och miljon
visade sig alltsa vara motstdndskraftig mot metod och formodligen
aven mot vilken forskare som genomfor den, under fOrutsattning
att det ar den genuint egna bilden. Detta tyder pa den "djup-
inlarning" hos minnet som forskningen (ex Neisser, 1981) visat pa
och bekraftar det som Jonsson (1990) sager om stabila grund-
monster hos individen oaysett intervjuare eller metod.

Hela den berattelse som varje barn ger av sin daghemstid ar
en del av ett beriittande sjalv i Sterns terminologi och ger en
implicit sjalvbild. Kombinationen av aktiviteter, relationer, varde-
ringar som beskrivs ger en bild av varje person. Enligt autobio-
grafisk minnesforskning har sjalvbilden en viktig roll da det galler
att bevara och tolka det upplevda, och det man upplever blir i sin
tur en del av sjalvbilden. Materialet ger en viss uppfattning av
detta samspel. Forutom den implicita helhetsbilden ger materialet
tva explicita sjiilvbilder,i (Mid om bamet som daghemsbarn och
om informantens sjalvbild i nutid, saint informantens egen analys
av skillnaden. Informantens bild av daghemsbarnet kan stalks mot
pedagogens av samma barn, ibland aven andra barns. Studien
visar att brist pa ilverensstiimmelse har kan ge viktig informae.in
om miljons betydelse for sjalvbild och utveckling. Autobiografisk
teori, metodlitteratur och utvecklingspsykologisk teori visar alla pa
att forandringar i verklighetsbilden famforallt sker da det galler att
uppratthalla den egna sjalvbilden och egen betydelse.

Studien visar ocksa att det gar att skilja ut bade en individuell
och en kollektiv upplevelse av daghemsmiljon. Att vi har fatt insti-
tutionaliserade barndomsmiljoer som ar kollektiva ger en unik moj-
lighet attt se om det ocksa finns gemensamma upplevelser. Det
finns kollektiva upplevelser av tvez slag. Det finns en gemensam
innebord som ar delad av alla barn oaysett tidpunkt for erfa-
renheten och alder vid erinringstillfallet, nagot som studiens design
ger mojlighet att visa. Detta ar barrens egen upplevelse och delas
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inte av de vuxna. Den ger en bild av barndom i daghemsmiljo ur
barnperspektiv.

Studien visar att det ocksa finns en gemensam upplevelse for
varje variant av den pedagogiska miljon hos barnen. Denna delas
ocksa av de vuxna. I varje tidskontext firms en gemensam upple-
velse som i forsta hand beror en helhetsvardering av relationer och
den pedagagogiska atmosfaren eller forhallningssattet mellan barn
och vuxna. Denna gemensamma upplevelse ger en kvalitativ
variation i upplevd pedagogisk miljo som gor det mojligt att
studera samband mellan olika nivaer och skillnader mellan olika
pedagogiska rniljoer. Det innebar ocksa att man med retrospektiva
intervjuer som metod kan studera forandringar over tid i den
pedagogisk miljon pa en institution.

Om man vid triangulering av uppgifter fran barn och vuxna
finner att de inte stammer overens kan man inte dra slutsatsen att
nagon har fel eller att det inte finns nagon gemensam upplevelse,
det som man uppfattat som viktigast kan ands vara olika saker.
Annorlunda staller det sig, tycker jag om uppgifterna fran olika hall
stammer overens. DA tycker jag att det ar ett tecken pa en
gemensamt upplevd "kollektiv atmosfar" eller pedagogisk miljo.
Det galley i synnerhet tycker jag, da det som i min studie ar ett
fatal informanter utav medlemrnarna i de davararide personal- och
barngruppema och deras uppgifter ands stammer overens. Att det
inte ar en allman schablonbild visas ocksa av att de ar olika vid
olika tidpunkter och att det trots den overensstarrunelse som firms
aven firms personliga upplevelseprofiler hos varje barn. Det verkar
ocksa troligt att det ar just en atmosfar, en kanslostamning som
uppfattas hos barnen som ju inte ar medvetna om eller kan rappor-
tera om skillnader i resurser eller personalgrupper, de registrerar
bara resultatet och bidrar sjalva till det. Nagra exakta tidpunkter
gar inte att fa och detaljema behover inte vara riktiga. Det gar
alltsa inte att fa tillforlitlig inrormation i detaljer av den typ som
efterfragas i vittnesfiirhor, men det gar att fa bade en personlig
upplevelse och en kollektiv som beskrivits ovan.

Den retrospektiva metodens satt att fa fram innebtirden for
en enskild individ liksom for ett kollektiv stammer val med en life
history ansats. Life history har tolkats pa manga satt, som en
metod, som en ansats eller rent av som en ideologi med emancipie-
rande inslag som i feministisk eller marxistisk forskning. Ett ideo-
logiskt inslag ar mojligen att jag vill lata barnen komma till tals.
Det som jag i den har studien vill lagga in i begreppet ar att det ar
en helhetsansats (Bron-Wojciechowska, 1992) som innebar att
informantema far uttala sig om inneborden for dem sjalva och det

13



-165-

egna livet av vissa teman i livet, daghemsvistelsen for bamen och
yrkesverksamheten for pedagogerna.

Jag anvander mig da av sjalvbildsbegreppet som dr ett
helhetsbegrepp da det galler utveckling och jag tar ocksa fram en
kollektiv irmebord. Jag narmar mig da det som Bertaux, Ferrarotti
och Goodson i olika sammanhang talar om, att studera gruppens
liv over tid, gruppens life history. Det har visat sig vara ett
vardefulit inslag i forstudiens design att ha med ett tidsperspektiv,
ett life history perpektiv aven pa gruppen eller snarare pa
institutionens minsta enhet, avdelningen. For kommande studier
innebar det att jag vill ha med informanter fran atminstone tvA
tidpunkter i samma pedagogiska miljo. Jag vill ha fler barninfor-
manter fran varje miljo, men ocksa forstarka "vuxennivan" genom
att ha minst tva forskollarare som informanter fran varje miljo.
Det innebar storre mojlighet att se pa vuxengruppen och att spegla
strukturer pa makroniva. Om det gar att fa fOrskollarare som varit
med vid bada tidpunkterna innebar det en forstarkning av life
historyperspektivet eftersom en ldngre tid i livet belyses.

Life history kan, som litteraturgenomgangen visar, ha en
betoning pa life eller pa history. Min anvandning av minnes-
forskning och diskussion om tillfOrlitlighet som inte ar vanligt i life
history sammanhang visar att jag inte ansluter mig till den post-
modernistiska synen pa life history som fiktion utan i vissa
ayseenden ligger narmare history eller oral history. Detta
uppenbarar i sin tur en "dualism" i min studie som beror bade
ansats, teori och metod och som darfor behover diskuteras. Jag
talar deis om att forutsdttningslost och utan att utga fran teori
studera barns upplevelse av sin daghemsvistelse och att fanga upp
deras berdttelse, en betoning pa life i ansatsen. A andra sidan vill
jag satta denna upplevelse i ett sammanhang och analysera utifran
teori om utveckling och social forandring, liksom att jag for en
diskussion om overensstammelse och tillforlitlighet. Metoden har
ocksa dels en helhetsansats genom att ha manga fragor, a andra
sidan dr de relativt strukturerade.

Jag har kommit till slutsatsen att denna motsattning dr
fruktbar och vill renodla den i den kommande studien. Metodiskt
innebdr det att rundvandringen som fran barjan enbart hade en
funktion som paminnelsemornent ocksa far funktionen att vara den
del av metoden dar informanten far komma till tals med egna ord
och egen struktur pa berattelsen. Inter/jun med de fragor som visat
sig kunna fanga upp bade upplevelser och kontext behalls med
samma grad av strukturering. Da det galler grundfragan, barns
upplevelse av daghemsmiljo gars fortfarande en analys utifran
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materialet som helhet och i derma del kan studien generera egna
teoretiska begrepp. Upplevelsen i dess olika former och pa olika
nivaer konfronteras sedan med varandra och med etablerad teori
om utveckling och social fOrandring. I detta mote ar det ju tankbart
att aven de etablerade teorierna kan forandras. I den prelimirtara
analysen utifran Giddens teori har jag .t ex visat pa att det yore
fruktbart att infora ett fjarde tidsperspektiv, gruppens liv over tid,
nagot som far stod av bade studiens resultat och metodlitteratur
om life history.

Sammanfattningsvis utg6r alltsa teori, an.c,ats och metod en
integrerad helhet, vilket ger en inre konsistens at studien. Denna
helhet och konsistens skulle ocksa kunna ha vissa risker, genom att
bli alltfor styrande eller "imperialistisk" gentemot materialet. Det
ar en av anledningarna till att det är viktigt att behalla den
beskrivna dualismen mellan forutsattningsloshet och metod-och
teoristyming. Teorin kan naturligtvis behova omprovas och kom-
pletteras i den planerade storre studien. Ett omrade som forstudien
visar pa som viktigt ar kamraternas betydelse aven for sma barn.
Teori och tidigare forskning om kamratrelationers betydelse ar ett
sadant omrade som kan behova tillaggas.

De slutsatser som jag kommit fram till uttrycker jag i en plan
for en kommande studie.
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9. Daghemsvistelse i retrospektivt
perspektiv; plan for huvudstudie

9.1 Design

Utifran ovan redovisade syften, antagande och slutsatser fOreslar
jag en design med foljande utformning: Tva (eller flera) olika
institutioner valjs ut. Pa varje institution ar det en avdelning (dvs
en barngrupp) som far utgora undersokningsgruppen ur vilken
informanterna valjs ut.Tva olika nedslag Ors i tiden: 1984 och
1990. Med sa langt tidsintervall har hela barngruppen bytts, ut och
man kan tala om tva fran varandra fristaende pedagogiska
kontext. Detta innebar att informanter valjs ut bland barnen som
tillhorde avdelning A aren 1984 och 1990, och pa samma satt bland
barren som tillhorde avdelning B ken 1984 och 1990. De forskol-
larare som deltar som informanter skall heist ha arbetat pa sina
respektive avdelningar bade 1984 och 1990.

Denna upplaggnirig ger fyra olika pedagogiska upplevelse-
rnilper och kan oversiktligt beskrivas pa foljande satt:

Tabell 7. Planerad design for huvudstudie

Daghemsavdelning Informanter

Barn, 16 -17 Ar Barn 10-11 Ar Pedagoger

Institution A 4 - 8 st 4- 8 st 2-4 st

Institution B 4-8 st 4- 8 st 2-4 st

1994 1984 1990 1980-94

Ett antal barn, 4-8 st for varje barngrupp valjs ut som ingatt i den
aktuella syskongruppen och som var fern eller sex Ar det aktuella
Aret. Alternativt kan samtliga barn i den aldsta av de foreslagna
Aldersgrupperna studeras. Det kan innebara sex till Att barn for
varje barngrupp. Bar-ten skall valjas sa att de kan tankas ha
varierande upplevelse av miljon. Initialt kan forskollararen bidra
till urvalet, alien snobollsurval kan anyandas sa att barnen till-
fragas om andra barn som deltagit i gruppen.
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For varje tidpunkt och avdelning intervjuas tva forskollarare. Om
det firms nagon pedagog som varit pa samma avdelning vid tva
tillfallen bor denna valjas i forsta hand.

Om man raknar med att kunna valja ut ca 6 barn fran vardera
barngrupp och tre pedagoger per institution skulle det ge 24 barn
och 6 forskollarare. Detta far utgora ett riktmarke. Om de data
som erhalls inte tycks Leda, fram till mattnad, vilket innebar att inget
nytt tillfors med varje ny informant, kan det bli nodvandigt att lata
antalet informanter "vaxa".

Urvalet av institution och avdelning gors t ex i samrad med
forskollararutbildningens praktikansvariga studierektor och meta-
diklarare for att fa institutioner som initialt uppfattats vara av
olika kvaiitet vid atminstone nagon av tidpunkterna.

9.2 Metod

Rundvandringen behalls och spelas in pa band. Den far tva funk-
tioner, som paminnelsemoment och for att genom oppna fragor ge
informanten spelrum att ge sin egen berattelse.

Intervjun behalls. Fragorna valjs ut och sorteras efter erfa-
renheter fran forstudien. Vissa punkter forstarks, t ex fragor om
sjalvbild.

Bade vuxna och barn intervjuas med life history perspektiv.
Endast en del av livet star i fokus, for barren daghemsvistelsen, for
pedagogerna deras yrkesverksamma liv. Bada far dock uttala sig
om konsekvenser for den egna personen och livshistorien och om
orsakssamband. Medan barnen mest far blicka framat fran
daghemsvistelsen och jamfora med skola och liv idag, far peda-
gogerna ocksa se pa egen barndom och personliga forhallanden
fore yrkeslivet liksom personliga och strukturella forhallanden
under yrkeslivet som paverkat detta.

9.3 Tidsplan

Arbetet med huvudstudien beraknas utforas under tre ar. Under det
forsta dret sker datainsamling och preliminar databearbetning.
Intervjuerna skrivs ut efterhand som de Ors och bearbetas preli-
minart for att erhalla underlag for beslut om ytterligare infor-
manter och institutioner skall inga i studien. Under det andra dret
sker analys av data, fortsatt arbete med teoribakgrund samt arbete
med skriftlig rapportering. Under det tredje Bret Jigger tyngd-
punkten pa arbetet med skriftlig rapportering. Arbetet är aysett att
fra miliggas som en doktorsavhandling.
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Uppgifter om daghemstid

Bilaga

XXkdping, maj 1990

Namn:

Nar är du fodd?

Nuvarande adress:

Skola/sysselsattning idag:

Har du nagra syskon? Ja / Nej Ange kon och Weise& pa diva syskon
am du svarat ja.

Under vilken tid vistades du pa daghemmet Moberga,
syskongruppen Grona/Gula

Bbrjade(Manad, ar)

Slutade(Manad,

Vilka vistelsetider hade du pa daghemmet?
Nar borjade du, nar slutade du pa dagen? Oregelbundna tider?
Alla dagar i veckan?

Var bodde ni da du gick pa daghemmet?

Vad gjorde diva fdraldrar (yrke/sysselsattning) da du var pa Moberga
daghem?

Mamma:

Pappa:

Bodde du tillsammans med hada forlildrarna? Ja /Nej
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Har vill jag veta vilken annan barnomsorg du haft fore eller efter du var
pa avdelning Grona/ Gula pa Moberga daghem, om du tex varit pa annan
avdelning, pa annat daghem, pa lekskola/deltidsforskola, hos dagmamma,
pa fritidshem eller annan form. Ange, garna i tidsfoljd, var du varit, nar
du borjade och nar du slutade(martad,ar)

Har du och diva foraldrar pratat om din daghemstid sen du slutade? Stryk
under det du tycker stammer bast.

aldng flagon enstaka gang flera ganger ofta.

TACK for din medverkan!
Tag garna kontakt om du vill fraga om nagot Tel 011/12 65 32
Skicka svaret fill Tullie Torstenson-Ed i bifogade svarskuvert eller till
adress Kattsattersgatan 48, 603 79 Norrkoping.

r
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Bilaga 3

Norrkoping 1990-05-31

Till fore detta d'aghemsbarn pa Moberga daghem
och deras foraldrar

Hur upplever barn sin vistelse pa daghem?
Mycket diskussion har forts i vart samhalle kring daghemmen, om de ar
bra, om de skall finnas, hur verksamheten skall utformas mm. Minga har
synpunkter pi detta, mestadels vuxna; foraldrar, personal, politiker,
allinanhet. Hur barren sjalva upplever sin daghemstid vet vi inte sa
mycket om!

Jag är intresserad av att to reda pa det, av flera olika anledningar.
Daghenurien ar en ny inrattning i samhallet som har kommit att berora
praktiskt taget alla smAbamsfamiljer. Barnens egen upplevelse av
vistelsen dar ar en viktig del av kunskapen om barn och barnomsorg i
samhallet. Jag ar Idrare pfi forskollarar-utbildningen och kan darigenom
pfiverka hur utbildningen for forskollarare laggs upp. Jag ar dessutom
doktorand/forskare vid pedagogiska institutionen vid Linkopings
universitet. Jag har ocksa sjalv haft barn pa daghem under sjuttiotalet och
med stort intresse foljt deras vistelse dar.

Jag har valt ut ett daghem, Moberga daghem, som funnits sedan bodan av
sjuttiotalet och jag kommer att intervjua barn som varit dar under olika
tidsperioder och som i dag ar ca 9 , 15 och fir gamla. Det skall ga till
sa att jag forst tar med "barnet" pa en rundvandring pa daghemmet. Efter
det kommer jag att genomfOra en intervju. Alla uppgifter kommer att
behandlas konfidentiellt. Det innebar att endast jag sjalv kommer att veta
vilket barn det ar som lamnat ett visst svar.

Det hdr brevet ar bara en forsta kontakt och information. Jag kommer
att kontakta varje barn direkt hem i borjan av juni. Foraldrarnas hjalp
behover jag for att fa uppgifter om ndr barnet var inskrivet pi
daghemmet, vistclsetider mm. Eventuellt vill jag s5 smaningom aven
intervjua foraldrarna.
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Jag ar intresserad av bamets egna upplevelser och minnen. De paverkas
antagligen om man samtalar mycket om dem nu. Darfur ber jag er att
inte resonera tillsammans om daghemstiden fore intervjun. Ddremot kan
kanske intervjun i efterhand leda till intressanta diskussioner mellan
foraldrar och barn.

Ert deltagande i undersokningen ar av stort varde och jag ar mycket
tacksam om Ni medverkar i den. Ni ar vdlkomna att kontakta mig om ni
har fragor och synpunkter. Jag finns pa fOljande telefonnurruner:

Arbetet: Institutionen for forskollararutbildning vx 011/ 28 30 00
direkt 28 30 43

Hemmet: 011/ 12 65 32

Med vanlig halsning

Tu11ie Torstens on -Ed

Hogskoleadjunkt



Bilaga 4

90-05-26

Intervjufrigor till barn/ ungdomar om deras daghemstid

Al. Forst vill jag att du berattar med egna ord om din tid pa
daghem, hur var det, vad kommer du att tanks pa...

2 Eventuella foljdfragor
Beratta mer om det..
Forklara hur du menar

B. Relationer med vuxna

1. Beratta om de vuxna pi daghemmet.(personalen, froknarna)
Vilka var de? (Visa gruppbild)

2. Hur var de vuxna mot dig/bamen? Hur upplevde du dem?

3. Vilken slags kontakt hade ni?
Pratade ni med varandra? Nar? Om vad? Ofta?
Kramades ni? Satt i kna? Holl i hand?
Var de vuxna tillsammans med er? Lekte tex?
Tog de vuxna kontakt? Nar?
Tog du kontakt? Med vem? Nar? DA du var ledsen, glad?

4. Lyssnade de vuxna pa dig, fragade de vad du tyckte, fick du/barnen
vara med och bestanuna? Hur upplevde du det?

5. Vad var viktigt for froknarna tror du? Hur tyckte de att barnen
skulle vara? Forklara, ge exempel.Vad gjorde froknarna , vad
boll de pa med mest?

6. Var de vuxna pa samma satt mot alla barn, tyckte du, behardlade de

alla lika?

7. Kandes det som om froknarna var intresserade av er, tyckte oin
er? Tyckte du om dem? Minns du nagon mer On de andra?

8. Beratta om den froken/personalen.
Vad var dot som gjorde att du faste dig vid henne?
Vad gjorde ni tillsammans, ge exempel, beratta.
Beratta om fler frOknar/ personal



9. Hade du nagon manlig personal?
Beratta om honom.
Var han pa samma satt eller annorlunda?
Tog du kontakt med honom? Vad tyckte du om honom?

10. Fanns det andra vuxna/ personal du mines?
Kokerska, staderslca,tillfalliga.
Nagon som var viktig for dig? Beratta?

11. Larde du karma alla vuxna?

12. Hur var de vuxna mot varandra?

13. Minns du nagon vuxen fran ditt forsta daghem? Beratta.

14. Om du jamfOr froken som du har i skolan idag med diva
dagisfroknar var hon pa sauna satt mot dig eller pa annat satt?

C. Relatio:.er till kamrater

1. Beriitta om de andra barnen.
Vilka var du mest tillsammans med?
Vad var det som gjorde att du ville vara med den/de?
Vad gjorde ni tillsammans?
Hur upplevde du det? Hade ni roligt tillsammans?
Var det nagon av er som bestamde mest?
Gjorde ni sadant som ni inte fick? Beratta.
Kom ni i konflikt med varandra? Hur loste ni det? Hur
upplevde du det?

2. Kande du alla barn? Lekte ni alla tillsammans?
Var det nagon som bestamde trier?

3. Lekte pojkar och flickor tillsammans? Vad gjorde ni da?
Hur upplevde du det?

4.. Hur upplevde du barn som var aldre? Jamnariga? Yngre?

5. Fanns det barn du beundrade och ville vara med?
Fanns det barn som var annorlunda pa nagot vis?
Farms det barn som du inte tyckte om?

6. Nu har du berattat om de vuxna och om barren. Vilka manniskor var
viktigast for dig pa daghemmet?
Ar det sa idag i skolan ocksa?



D. Aktiviteter, normer, sjalvstandighet

1.. Beritta vad ni gjorde pi daghemmet.
Var det roligt trakigt? (Visa foton)

2. Hade du nAgot sarskilt som du var intresserad av, tyckte var roligt att
Italia pi med? Ar du intresserad av det idag ocksa?

3.. Beratta om en dag pa daghemmet.
DA du kom, frukost, sarnling, sexArsverksamhet, utevistelse,
vila, lasestund, mellanmil, ga hem osv.
Hur upplevde du det? Roligt, trakigt?

4.. Beratta om din Rirsta dag pi daghemmet?
Beratta om din forsta dag pa forra daghemmet?

5. "Huvudkanslan" pA dagis? Roligt, lAngtrikigt eller?

6.. Fanns det nAgot du tyckte var obehagligt eller otackt, flagon
aktivitet eller nagon manniska du var radd for?

7. Vad larde du dig pA daghemmmet?

8.. Hande det nagot nytt pa dagis eller sanuna saker varje dag?

9.. Var det viktigt att man klarade av att Ora saker sjalv,
Ida pa sig, to mat, plocka bort t ex.?
Fick man sarskilda uppgifter att klara av? Hur upplevde du det?
Kunde man pitta pi nya saker sjalv att Ora. Ta egna initiativ?

10.. Vad fanns det for regier pa daghemmet? Vad fick man Ora?
Vad var fdrbjudet?

11. Vad hande om man brot mot reglerna ? Forekom det straff? Vilka
dal Hur upplevde du det? Upplevde du att de vuxna var rattvisa?

12. Var det vanligt att flagon blev valdigt arg, ledsen eller glad?
Barn? Vuxna? Vad hande di? Hur upplevde du det?

E. Relation hem - daghem

1. Fanns det saker som var tillatna, som man kunde Ora pa daghemmet
men inte hemma och tvartom? Vilka?
Hur upplevde du det?
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2. Hande det att du langtade till daghemmet? Nar?
Langtade hem? Nar? Upplevde du att dagarna blev langa?

3. Upplever du att diva foraldrar uppskattade daghemmet och de vuxna
dar? Hade de bra kontakt?

4 Var de vuxna pa daghemmet pa samma satt mot dig som diva
foraldrar? Skillnader - likheter?

5 Var du pa samma satt pa daghemmet som hemma?
Likheter? Skillnader?

F. Uppfattningar om daghem idag, om effekter av
daghemsvistelse

1 Hurdant barn var du di du gick pa daghemmet?
Om du tanker pa dig sjalv idag hur ar du da?
Har du andrat dig, hur

2 Har det paverkat dig att vara pa daghem, trot du?Hur?
Om du tanker dig att du istallet varit hemma med nagon av dina
foraldrar da du var liten, hade du varit annorlunda da?

3 Tror du att du skulle ha varit pa daghem om du fatt valja sjalv?

4 Skall diva barn fa vara pa daghem? Vad ar bra med det tycker du? Vad
ar inte bra? Vad skulle du vilja andra pa om du fick?

5 Ar det nAgot du vill bertha om som jag inte fragat om? Beratta.

DA ber jag att fa tacka dig sa mycket.
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Bilaga 5
Intervjuunderlag fOrskollarare

Jag ar intresserad av att veta hur det var att arbeta pa daghem i borjan'pa
70-talet, hur du upplevde arbetet med barnen och hur du upplevde de
riktlinjer for arbetet ni hade som kom uppifran. Jag viii ocksa att du
jarnfor med arbetet idag och jag vill veta vad som paverkat dig under din
yrkesverksamma tid.

1. F6rst simile jag vilja att du ger en kort oversikt Over ditt
yrkesverksamma liv. Nar blev du fOrskollarare, vilka olika arbetsplatser
har du varit pA, nor blev du fOrestAndare osv.?

2. Efter det simile jag vilja att du gay lite personliga data. Var har du
vuxit upp, vilken familj kommer du fan, syskon, har du egen familj,
barn, intressen.

3. Vad var det som gjorde att du valde att bli forskollarare?
Vad var det som gjorde att du valde att bli fcirest.indare?
Ser du sjalv nagra andra viktiga forandringspunkter i dit
yrkesverksamma liv? Beratta? Vad var viktigt?
Vad ar det som gar att du finns kvar i det har arbetet?

4. Vad tycker du ar viktigt i arbetet med barnen? Vad tror du barnen
tycker fir viktigt?

5.Beratta om arbetet i den har barngruppen pa Moberga rerskola. Hur
arbetade ni, vad var viktigt i arbetet. vad tyckte du om det.

6. Beratta om en vanlig dag sa som ni arbetade da.
Oppning, tambur, fri lek, frukost, samling, ute, lunch, vila, lasning,
aktiviteter, utflykter osv.

Beratta om din fOrsta dag pa det har arbetet.

7.Var det viktigt att barnen var sjalvstandiga , kunde klara saker sjalva?
Ansvarsuppgifter?

8. Vad forsokte ni lara liarnen? Var det bra eller daligt?

9. Hande det nya saker, eller blev det mycket sammma dag frail dag?

10. Hur var balansen mellan styrda och fria aktiviteter? Ljudniva?
Trygghet?Mobbning?
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11. Vad hade ni for regler pa daghemmet? Vad hande om barnen brat
mot dem?

12. Visade barn och vuxna mycket kanslor,glad ,arg,ledsen?Vilka
manniskor viktigast for barnen, vuxna eller andra barn?

13. Skillnad mot idag? Arbetar ni pa annat salt? Hur? Bra-daligt?

14. Beratta om barngruppen.
Lekte alla barn med varandra? Lekte pojkar och flickor? Hur var batmen
mot varandra?

15. Vilken slags kontakt hade ni med barnen? Pratade ni?
Hur ?Kroppskontakt? Hur upplevde du det?Trost?
Var ni med barnen och lekte eller blev det mer overvakning? Vad tycker
du ar viktigt? Vad tror du barnen tycker ar viktigt?

16. Forsokte du lyssna pa varje barn, respektera dem, fraga vad det
tyckte? Fick barnen vara med och bestanuna?

17. Behandlade du alla barn lika? Vad tycker du om det?
Kande du dig engagerad i barnen, tyckte du om dem? Tyckte du mer om
flagon? Beratta om (let barnet.

18.Beratta om nagra barn, P1;P2 osv ,F1, F2 osv
Hur upplevde du det har barnet? Hur var han/hon?
Vilken kontakt bade du med henne/honom?
Vad fOrsOkte ni astadkomma da det galler henne/honom?
Hur var kontakten med forMdrarna?

19.Hur var kontakten med fiiraldrarna allmant? Vad var
viktigt?Skillnad idag?

20.Kan du jamfdra den har delen, barren, kontakt med
barnen,engagemang i barnen med hur du upplevt arbetet nu,ellcr sist du
arbetade i barngrupp? Forandringar?

21.. Hur var det att arbeta i arbetslag? Hur fungerade ni
tillsammans?Vad finns det for sldllnad idag i samarbetet?
Hade ni flagon manlig forskollarare? Hur upplevde du dot? Annorlunda?
Hur? FOr er? FOr barnen? Anrira vuxna?

22. Barnstugeutredningen bade kommit med sina riktlinjer. Hur kom
du i kontakt med vad som stod i den?
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23. Hur uppfattade du begreppet dialogpedagogik? Vad hade du for
synpunkter pa den da? Vad var bra, daligt,forstod du den?
Hur forsokte du omsatta den i verkligheten?
Diskuterade ni det i arbetslaget?

24. Av verniviRm fick ni dialogpedagogiken utredd och forklarad?
Laste du sjalv i BU? FOrestandare? Fortbildning?Annat?
Fanns den med pa utbildningen?

25. PA vilket salt innebar arbetssattet en forandring mot tidigare?
Vad tyckte du om att arbeta med syskongrupp?
Vad tyckte om att arbeta med Har du gjort det?

26. Det kom si smaningom en debatt om dialogpedagogiken. Kom du i
kontakt med den? Hur upplevde du den? Installningen i samhallet till
bamomsorg da och nu?

Vad tycker du om begreppet dialogpedagogik i dag?
Har du idag kvar nagot av det sattet att arbeta?

27 Idag finns socialstyrelsens pedagogiska program. vad innebar det
for skillnad i arbetssatt enligt dig?
Hur har du kommit i kontakt med det?. Om du jamfor med arbetet idag
vilka skillnader upplever du att det dr?

28. Har ditt salt att vara mot barnen forandrats? Hur ? Vad ar det som
har astadkommit forandringen?
Har ditt salt att arbeta fiirandrats? Hur? Vad beror det pa? Vad har
paverkat den mest?

29. Om du jamfiir dig sjalv nu och da? Har du andrats som person?Vad
har paverkat dig mest?

30. Din installning till barnuppfostran. Vad ar viktigt dfi det galler
forhillningssattet mot barn.? Har din installning andrats? Hur? Vad har
fall den att fOrandras?

31.Din egen uppfostran? Beratta. Vad har du tagit till dig, vad har du
ftrsokt undvika?

32. Egna barn? Beratta. Fore -efter. Hur har din instal'ning till
barnuppfostran, forhallningssatt mot barn andrats? Ar man pa olika satt
mot egna barn respektive daghemsbarn?

33. Din utbildning? Beratta. Vad larde du dig, vad larde du dig inte?
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34. Barnen? Arbetet med barngruppen, vad har det lart dig? Vad har
erfarenheterna gett dig?

35 Arbetskamratema? Beratta. Pa vilket satt, nagon sarskild person?

36. Chefer, adrninistratorer? Fortbildning?

37. Riktlinjer, kommunala program, BU,pedagogiska programmet? PA
vilket satt paverkar dessa ?

38. Din personliga situation. Aktenskap, vanner, intressen, annat?

39. Vad har paverkat ditt satt att arbeta mest under wren anser du?
egen uppfostran, egna barn, egen utveckling,
arbetskamrater ?chefer?
barngruppen?
pedagogiska riktlinjer?

40. .Hur har tyngdpunkten legat under ken tycker du? Har olika saker
betytt olika i olika perioder? Hur? Har arbetet varit mer eller mindre
viktigt?

41. Arbetstillfredsstallelsen? Hur har den varit?
Har den varierat under wren? Hur ? Vad beror det pa?

42. Forestandararbetet? Hur upplever du det? Vad var det som gjorde att
du valde att bli forestandare?

43. Hur ser du pa daghem idag? Har diva egna barn varit pa. daghem?
Hur tror du barn paverkas av att vara pa daghem? Vad dr bra, vad at inte
bra? Vad skulle du vilja andra pa?

44. Hur ser du pa framtiden? Kommer du att vara kvar som
forestandare? Forskollarare? Andra tankar? Arbetstillfrecistdllelse?

Nagot mer du vill beratta, om sjuttiotalet, nutid, arbete-personligt som
jag inte fragat om? Beratta.

DA ber jag att fa tacka dig si mycket.
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Daycare in retrospect

This is a preliminary study in order to test the theory and method of a
retrospective life-history-inspired approach aimed at studying how
children have experienced their time in a day care centre, and if
children's experiences vary in different educational contexts and in
relation to the experiences of the teachers. The theoretical part of the
study deals with theories of developmental psychology and of memory
theory as well as sociological theory. The empirical part of till study
includes 14 informants: 12 former pre-school children in three age
groups, about 10, 15 and 20 years of age, and two pre-school teachers, all
with experiences from the same day care centre department at different
times.The method that is tested is a retrospective life-history-inspired
interview with stimulated recall: a round tour in the former day care
centre. The study shows that this method gives access to varied and
profound memories from the pre-school period and that it gives both an
individual and a collective meaning from the children's perspective. The
preliminary results underline the irrr-Drtance of peers. Both agreement
and non-agreement between different informants are important. Another
preliminary result shows that children and pre-school teachers have a
shared, overall picture of the emotional atmosphere in an educational
context. This overall picture varies in different contexts at different
times. Self concept. memory and time axis are concepts common to the
different theories and may be used to analyse children's day care centre
experiences and their long-term effects. The theory of developmental
psychology that is chosen is Stern's theory of the various senses of the
self. Giddens'theory of structuration gives a tool to describe an
educational context in different dimensions and to take into consideration
both inner and outer, dynamic and structural aspects on the micro-and
macro levels. The preliminary study ends in a plan for a larger study.

Key words: Children's perspective, day care centre experiences, pre-
school children, retrospective method, life history, memory functions,
self concept,educational contexts micro-macro levels.
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