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Forord

For att detta forskningsarbete har kunnat genomforas vill jag framst
tacka den personal och alla de sma barn och deras foraldrar pa de
daghem som jag besokt. Tack vare den hjalpsamhet och positiva in-
stalhung till medverkan som jag mate, blev det mojligt for mig att
genomfora mitt arbete. Ett stort tack till er alla!
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ningen vid Linkopings universitet. Tack till professor Sven Hartman
som varit en stottepelare room detta program.

Jag vill ocksa tacka mina kollegor Mom kompetensutvecldings-
programmet for de vardefulla synpunkter som framkommit vid se-
minarier och informella diskussioner. Speciellt tack till filosofie dok-
tor Birgitta Johansson for goda rad och vardefulla tankar omkring
mitt material.

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare filosofie doktor
Bodil Ekholm for all insipration och stud under arbetet.

Norrkoping i juni 1997

Anita Holmstedt Lothigius



- 1 -

1. INLEDNING

Mitt forskningsintresse har uppstatt ur olika kallor. En stor del av
mitt yrkesverksamma liv har jag arbetet med att utbilda forskollara-
re. Som larare i pedagogik och psykologi har min ambition varit att
hjalpa studenter till en storre forstaelse for barns utveckling och att
forbereda dem for motet med sma barn.

Under aren har iakttagelserna fran manga barnobservationsbesok
blandats med lasning av otaliga observationer som forfattats av
energiska studenter. Beskrivningarna av barnen och tankarna som
jag tagit med mig efter mina besok har vackt manga fragor room
mig. Fragor som rort de allra minsta barnens relationsskapande
utanfor hemmet och jag har ofta funderat pa vad dessa kontakter
kan tankas ha for betydelse for dem i ett nagot langre tidsperspek-
tiv. Det har ocksa framstatt alit klarare for mig hur viktiga daghem-
mets vuxna är for samspelet omkring barnet.

En annan kalla har varit mitt arbete Mom vuxenpsykiatrin, cla
jag under olika perioder lamnat larararbetet. I det arbetet har ocksa
fragor om daghemmets kompensatoriska effekter aktualiserats. Jag
har funderat pa i vilken utstrackning andra an foraldrar kan tankas
ha betydelse for utvecklingen under de forsta aren i en manniskas
liv och om mojliga kvarstaende effekter for barnet av en stimuleran-
de daghemsmiljo.

Mom den moderna smabarnsforskningen har jag aven blivit in-
spirerad av den vaxande kunskapen omkring sma barn och jag har
forundrats av den kompetens som de allra minsta barnen tycks be-
sitta.

Dessa tankar har saledes fort mig ut i den daghemsverklighet
som moter sa manga sma barn i \Tart land.
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2. BAKGRUND

SmA barn lever i dag ett liv som ser annorlunda ut an for blott en
generation sedan. Ett fOrandrat livsmonster dar majoriteten av mod-
rar som har barn under tre Ar forvarvsarbetar, har fag till foljd att
smA barn tillbringar en stor del av sin vakna tid pA daghem eller
familjedaghem. Av svenska barn under tre fir fanns Ar 1995 27% av
alla ettAringar, 42% av alla tvafiringar och 47% av alla trearingar pA
daghem (Barnomsorgsundersokningen 1995).

Att vara pA daghem innebar for ett litet barn att vistas i en miljo
som markant skiljer sig fran att vistas i hemmiljon med nagon av
foraldrarna. Barnet genomgar dagligen Aterkommande separationer
fran foraldrarna och det dr andra vuxna an foraldrarna som tar hand
om och har ansvaret for barnet en stor del av dagen. Barn är alltsa
fran tidig Alder tillsammans med andra manniskor an sina foraldrar.
Samvaron praglas ocksa av att barnen regelbundet vistas i storre
eller mindre grupper tillsammans med andra barn och vuxna. Barns
liv har pa sfi satt skiftat karaktar i och med att de tillbringar en stor
del av dagen pa institution.

Diderichsen (1991) anknyter i sin omsorgsforskning av 2-Aringar
pa daghem till familjens forandrade livssituation. Hon konstaterar
att en stor del av den omsorg som är knuten till ansvaret for smA
barn och som tidigare fanns i hemmen i dag maste losas pA dag-
hemmen dar barnen dr. He la barnet med dess kanslomassiga, so-
ciala och intellektuella behov finns dar. Barn tillbringar mer tid
bland jamnAriga och bland manniskor som i sin profession har att ge
omsorg. Diderichsen fragar om detta ska betraktas som en dAlig er-
sattning fOr traditionell familjeomsorg eller om det ger nya positiva
mojligheter for barnen utveckling?

Hur ska pedagogen komma barnet till motes? Vilken karaktar
ska den manskliga kontakten med barnet ha? Hur kommunicerar
barnet och hur laser pedagogen av det barnet utsander? Vad forstar
personalen och hur lever de sig in i barnets aktuella och utvecklings-
massiga behov?

Att samvaro och kommunikation med foraldrar har mycket stor
betydelse for barnets utveckling kan sagas vara ett vedertaget syn-
satt. Schaffer (1990) som arbetat med smfibarnsforskning under rang
tid menar att barns utveckling är komplex och paverkas av manga
faktorer. Enligt Schaffer bor man fundera Over om inte foraldrarna
tillmatts alltfor stor vikt for utvecklingen. Alla erfarenheter ett litet
barn far bar det med sig in i nasta erfarenhet vilket paverkar hur
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den nya erfarenheten gestaltar sig. Detta ar ett monster som uppre-
pas i det oandliga.

De senaste Arens forskning har alltmer uppmarksammat forskole-
personalens och dagbarnvardarnas betydelse som sekundara an-
knytningspersoner (Howes och Hamilton 1992; Goossens och van
Ijzendoorn 1990; Thyssen 1991). Dessa forskare talar om pedagoger-
na som viktiga anknytningspersoner, kanske de viktigaste om man
undantar foraldrar och syskon. Barns relationer till sina foraldrar
har enligt Emde (1989) karaktaren av ett omsesidigt beroendefor-
hallande, medan barn som vistas pa daghem har ett mangdimen-
sionellt forhallande till sina larare; lararen fungerar som lekkamrat,
larare, ledare och vardare.

Broberg (1996) presenterar de senaste ronen inom anknytnings-
teorin och en metod, anknytningsintervjun, som ligger till grund for
den kanslomassiga utvecklingen under hela livscykeln. Som grund
firms Bowlbys anknytningsforskning (1982), dar barnet i anknytning
till vardaren utvecklar forestallningar om sig sjalv till en inre arbets-
modell. Model lens funktion ar att uppfatta och tolka handelser,
forutsaga framtiden och uppratta planer for sitt eget handlande.
Dessa inre arbetsmodeller implicerar foranderlighet vilket innebar
att de uppdateras allteftersom ny information tillkommer. Bowlby
(1982) menade att barnets arbetsmodell av sig sjalv och andra är
aterspeglingar av hur barnets faktiska uppvaxtmiljo gestaltade sig
och han sag anknytningen ur ett livscykelperspektiv. Numera be-
handlar teorin ocksa vuxnas inre representationer.

Antagandet att foraldrarnas egna anknytningerfarenheter
verkar deras formaga att samspela med sift barn har fatt ett starkt
empiriskt stod (van Ijzendoorn, 1995). I det projekt som bedrivs i
Goteborg omkring "barnuppfostran och anIcnytning" fragar man sig
hur barnet utvecklar mer overgripande inre arbetsmodeller ayseen-
de anknytningsrelevanta erfarenheter under forskolealdern och
senare och om det mojligen kan vara sA att barnet vager samman
sina olika relationsspecifika arbetsmodeller. Broberg menar att delta
ar ett av de mest spannande forskningsomradena just nu.

I den forskning som utforts omkring sma barn och samspel tan-
gerar man och relaterar till kvalitetsbegreppet utifran ett dyna-
miskt/inre perspektiv (Karrby, 1992; Pascal, 1993; Farago, 1994).
Atta kriterier for kvalitet redovisas av Karrby varav det framsta är
"Hur personalen arbetar och forhaller sig till barnen".

I HArsmans (1994) forskning definieras hOgkvalitativa daghem,
som daghem dar personalen ar kanslig och responsiv infor barnens
signaler.

0
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Samspelsforskningen blir saledes nara knutet till begreppet kvalitet.
De olika studierna visar att de vuxnas forhallningssatt ar av storsta
betydelse for hur den inre kvaliten utvecklas i det pedagogiska arbe-
tet pa daghemmet. Forskningen visar ocksa att kvaliteten i sin tur
paverkar barnen utvecklingsmojligheter.

Genom min aterblick pa teorier med en interaktionistiskt per-
spektiv och dess betoning av vardare/larares aktiva deltagande for
att en gynnsam utveckling skapas for barnet framtrader samspelets
betydelse. Dessutom pekar den samlade forskningen pa aft sam-
spelet mellan barn och personal varderas som det viktigaste kriteriet
for kvalitet, vilket tillsammans ger en ram kring interaktionen som
forskningsomrade.

Inom denna ram initierades mitt intresse att se pa personalens
samspel med barn och foraldrar pa tre smabarnsavdelningar. Valet
foil pa tva olika observationsomraden, dels situationer nar barnen
lamnas och hamtas, dels den fria leken. Fri lek definieras som den
tid pa dagen nar barnen sjalva far valja vad de vill leka, vilket mate-
rial de vill anvanda och vilka kamrater de vill vara tillsammans
med.

2.1 Pedagogiska riktlinjer for arbete med sma barn

Forskolornas mojligheter att genomfora bade den pedagogiska och
den organisatoriska verksamheten paverkas av myndigheternas for-
ordningar.

Ramfaktorer som styr pedagogiken dr de politiska besluten som i
sin tur bildar bas for socialstyrelsens allmanna radgivning, vilka i
sin tur inverkar pa kommunernas mal och riktlinjer.

I arbetet med de sma barnen i forskolan har olika syrisatt skiftat
genom aren. Olika diskussioner har avlost varandra utifran vad som
kan tankas vara bra pedagogisk omvardnad utanfor hemmet for ett
litet barn.

I "Betankandet avgivet av 1968 ars barnstugeutredning" kan man
lasa den tidens syn pa de minsta barnen (SOU, 1972:26).

Barrens sociala funktionsmonster är under forsta levnadsAret
outvecklat, vilket irmebar att kontaktformagan är begransad.
Detta Ar speciellt framtradande i kontaktema med andra sma
barn ... Den gradvis framvaxande sociala utvecklingen under
denna fas maste sarskilt beaktas, sa att barnet inte patvingas
sociala krav som det inte kan motsvara Barnet är vid fodsel
helt ayskarmat frail sin omgivning. Derma ayskarmning for-
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andras relativt snabbt till en egocentrism, som innebar att
omgivningen bara uppfattas i relation till bamet (s 116).

I barnstugeutredningen havdas alltsa att det lilla barnet har begran-
sad formaga till sociala relationer och att andra individer och fore-
mal inte upplevs som sjalvstandigt existerande.

Nar familjestodsutredningen tillsattes 1974 var ett av direktiven
"att man skulle prova erfarenheterna av och de pedagogiska forut-
sattnirtgarna for att ge smabam en god omsorg i daghem". En faktor
som uppmarksammades var att den pedagogiska kvaliteten pa ar-
betet i smabarnsgrupp skilde sig fran arbetet i syskongrupp. Kon-
sekvensen blev att Aldersintegrerade barngrupper initierades och
drog fram som en lopeld genom landet.

Gradvis vaxte ett forandrad synsatt pa sma barn fram och i "Ar-
betsplan for forskolan, Sma barn i daghem" (Socialstyrelsen, 1978)
omtalas nu barnet som en social varelse som redan fran borjan visar
intresse for andra manniskor och som behover nara och varaktiga
kontakter med bade barn och vuxna. Detta synsatt ger arbetet i sma-
barnsgrupp nagot hogre varde, i motsats fran tidigare da arbetet
med smabarn ansags mindre kravande och utan behov av kvalifi-
cerad personal. Man rekommenderar ocksa ett personalbehov av tva
heltidsanstallningar for fem barn i aldern sex manader till tre ar och
att barnen ska utveckla trygga relationer med personal och barn.
Genom detta fastslar man att forskolan har en viktig roll att fylla for
de minsta barnen.

Forestallningen att sma barn inte skulle ma bra av eller att det
t o m skulle vara psykologiskt skadligt for dem att fran tidig alder
vistas i grupp har fran och till framskymtat i debatten. I Familje-
stodsutredningen (SOU 1981:25) gars en omfattande genomgang av
tillganglig forskning. Utredningen avvisar de teorier som ar kritiska
till att sma barn vardas pa daghem och poangterar att ingen svensk
forskning stoder detta. I anslutning till kongressen "Third World
Congress on Infant Psychiatry and Allied Disciplins" 1986 i Stock-
holm fordes en offentlig diskussion om lampligheten av att barn
under tre ar borjar i barnomsorgen (Farago, 1994).

I "Pedagogiskt program for forskolan, allmanna rad fran social-
styrelsen" uttrycks i redovisade mal och riktlinjer en stravan att
framja hela barnets utveckling. Detta dokument omfattar alla for-
skolebarn, aven de yngsta under tre ar. De principer som finns i
dokumentet är dock inte sarsIdlt anpassade for de Mira minsta bar-
nen (Socialstyrelsen, 1987). Socialstyrelsen ger 1990 ut "Lara i for-
skolan" men fortfarande finns inga riktlinjer for de sma barnen.
Dock har Pramlings (1993) forskningsoversikt "Barnomsorg for de
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yngsta", som synliggor smabarnsforskningens aktuella lage, kom-
mit att betraktas som allmanna rad frin socialstyrelsen aven om den
formellt inte har denna status. Socialstyrelsen vill med denna skrift
fora in smabarnspedagogiken i den pedagogiska debatten (Lindahl,
1995).

He la forskolans tradition har vaxt fram med fokus pa aldre for-
skolebarn. Inom utbildningen till forskollarare har mojligen ocksa
arbetet med de minsta barnen forbisetts. Dessutom kan det ses som
en viktig faktor att forskollarare delat samhallets varderingar aft det
i nagon mening är svarare att arbeta med aldre barn och innebar
hogre status. Ej heller har fackpress eller konferenser agnat smabar-
nen nagot storm intresse. De senaste aren har uppmarksamheten i
hog grad riktats mot de aldre forskolebarnen och barnen i skol-
barnsomsorgen. Fortfarande finns sparsamt med forskningsintresse
for de minsta barnen i daghemmet och om de dar far sina behov till-
godosedda.

2.2 Definition av begreppet samspel

I resonemang omkring vad smabarn behover i samspelet med per-
sonalen i daghem definieras begreppet forhallandevis likartat av
den sarnlade smabarnsforskningen. De olika ord och uttryck som
man anvander sig av har egentligen samma innebord, dvs de ger ut-
tryck for en viss kvalitet i de vuxnas relation till barnen. Utifran de
redovisade forskningsresultaten kan man skonja att forskarna ser
tydliga paralleller mellan det som utmarker positiva foraldrabeteen-
de och det som utgor positiva personalbeteenden. Det innebar att
man anser aft smabarn bor fa mota vuxna som ar kansliga for barns
signaler, uppmarksamma och har formaga och vilja till aft tillfreds-
stalla deras behov.

Nedan foljer olika forskares syn pa och definition av samspel.
Diderichsen, 1991; Thyssen, 1991; och Jacobi, 1991 karakteriserar
samspel i form av uppmarksamhet och lyhordhet, dvs att persona-
len svarar pa barnets signaler och uttryck. Att barnet blir sett, hurt
och forstatt nar det uttrycker nagot och att vuxna tar emot och rea-
gerar pa det som barnet provar att uttrycka, samt att aven de barn
uppmarksammas som ej sjalva tar initiativ till kontakt med andra
barn och personal. Forskarna anser att det är viktigt att personalen
är tillganglig och har inlevelseformaga till barnet och kunskap om
dess utveckling. Diderichsen poangterar vikten av att se samspels-
relationen som asymmetrisk, dvs barnet är beroende, svagt och be-
firmer sig i en utsatt position i forhallande till personalen. Den vux-

13
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ne ar i kraft av sin styrka den som har ansvar for relationen och den
som ska visa omtanke om barnet.

Lindahl (1995) ser fysisk och psykisk narvaro av personalen som
en forutsattning for en utvecklande och harmonisk samvaro, dar
den vuxne utvecklar en relation som innehAller medkansla, varme,
narhet, omsorg och yard av barnet.

Palmerus, Pram ling och Lindahl (1991) talar om vuxnas sarn-
spelsbeteende till sma barn i form av tre dimensioner. De benamner
dessa dimensioner som svarsbenagenhet, vagledning och engage-
mang. "Svarsbenagenhet" innebar en formAga och vilja att respekte-
ra och to hansyn till barnets reaktioner. En vilja till engagemang och
varme i relation till barnet och att personalen berommer och gar
mycket tillsammans med barnen. Den andra dimensionen, "vagled-
ning", innebar att den vuxne leder bamets handlande samtidigt som
en fostran till sjalvstandighet sker och lagger grunden till en positiv
sjalvuppfattning. "Engagemang", den tredje dimensionen, innebar
att den vuxne är aktivt engagerad i barnet, uppmuntrar barnen till
att undersoka och upptacka sin omvarld och att den verbala interak-
tionen ar hog.

HArsman (1994) definierar samspel mellan barn och personal ut-
ifran ett attachment-teoretiskt synsatt dar hon anvander Ainsworths
begrepp "kanslighet infor bamets signaler till uppmarksamhet och
narher. Kanslighet beror i vilken utstrackning vArdaren är tillgang-
lig och uppmarksammar barnens signaler, tolkar dem och handlar
adekvat "enligt" barnets behovionskan. Liksom att respektera bar-
net som en person och "samarbeta" med barnet.

Utifran detta kan samspel definieras som det salt pA vilket vuxna
ser och uppmarksammar varje barn och dess behov, hur man kom-
municerar och relaterar till barnet och vilken lyhordhet, dvs vilken
kanslighet och tillganglighet som finns hos personalen.
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3. SYFTE OCH PROBLEM-
FORMULERING

Modern smabamsforslcning har visat aft det lilla barnet besitter for-
magor som man tidigare ej trodde var mojliga. Till exempel Stern
(1991), menar att redan vid fodseln ar barn predisponerade fOr ett
socialt samspel och att medverka i att utforma sina sociala relatio-
ner. Detta relationsskapande blir nagot av ett livstema cid manni-
skan hela livet är upptagen av relationer till andra manniskor och
det samspel som darav foljer. Nyare forskning visar att sma barn
kan knyta kontakt med olika manniskor och visar tydlig gladje i po-
sitiva kanslomassigt involverade relationer med olika samspelspart-
ners. Detta under forutsattning att kontakten bygger pa handlingar
som har emotionell karaktar och att samspelet praglas av omsesi-
dighet, anpassning och forstaelse (Jalmert, 1980; Schaffer, 1984;
Valsiner, 1987).

For att barn ska kunna bygga upp en fOrstaelse av sin omvarld,
upptacka och utforska denna och kunna utvecklas emotionellt ar
samspelet med andra manniskor en forutsattning. Vi vet att barnet
inte ensamt kan utvecklas, det behover vuxna som kan ge narhet
och varme for att barnets resurser ska kunna utnyttjas till fullo
(Mangs och Martell, 1995).

Den vuxnes uppfattning av sig sjalv, sin roll och sift ansvar i
forhallande till barnet samt hans/hennes uppfattning av barnets
utvecklingspotential paverkar interaktionen och avgor vilka ut-
vecklingsmojligheter som barnet far (Havneskold och Risholm
Mothander, 1995). For att ge sma barn goda utvecklingsmojligheter
krays vuxna som ar sensitiva och tillgangliga genom att forsoka fOr-
sta barnets signaler och anpassa sig efter dem. Det ar grundlaggan-
de viktigt att den vuxne ar emotionellt tillganglig och palitlig cla
detta ger barnen den "sakra bas" som de behover for att utforska
och leka. Vid sidan av foraldrar blir da personal pa daghem betydel-
sefulla vuxna i arbetet pa att stodja barns utveckling (Diderichsen,
1991).

Det ar mot bakgrund av denna modema smabarnsforskning och
dess syn pa barns behov av socialt samspel som denna studie ska
ses.

Syftet med den har undersokningen ar dels att studera former for
och innehallet i personalens samspel med barn i aldern 1-3 ar och
deras foraldrar pa atskilda smabarnsavdelningar pa daghem. Intres-
sefokus Jigger pa personalens satt att samspela med barn och forald-

5
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rar. Studien galler specifika situationer som lamming, hamming och
fri lek inne och ute. De ls ar syftet alt to reda pa vad personalen ser
som sin viktigaste uppgift i relationen till barnen i ovanstaende
situationer.

Mot bakgrund av undersokningens syfte kan foljande fragestall-
ningar formuleras:

1. Hur samspelar personalen med barn och foraldrar da barnet
lamnas respektive hamtas pa daghemmet?

2. Hur tar personalen ansvar da barnet lamnas respektive hamtas
pa daghemmet?

3. Hur uppmarksammar, stimulerar, aktiverar personalen barren
vid fri lek inne och ute och hur kommunicerar man med var-
andra?

4. Vad ser personalen som sin viktigaste uppgift i relationen till
barnen i lamming och hamtningssituationerna, samt vid fri lek
inne och ute?

3.1 Avhandlingens upplaggning

Nedan beskrivs upplaggning och kapitlens huvudsakliga innehall
kortfattat.

I kapitel 2 behandlas sma barn livssituation i forhallande till hem och
daghem med tonvikt pa vuxensamspelets betydelse. Kapitlet ger en
oversikt av lagstiftning och definition av begrepp.

Kapitel 3 utvecklar och redovisar syfte och problemstallning for un-
dersokningen.

Kapitel 4 behandlar studiens teoretiska referensram Mom vilken ar-
betet har bedrivits.

Kapitel 5 tar upp relevant forskning om sma barn utifran ett sam-
spelsperspektiv. Relation mellan barn och vuxna belyses med ton-
vikt pa grad av samspel, behov, utveckling och anknytning.

Kapitel 6 beskriver undersokningens metoder och genomforande.
Har ges en oversikt Over undersokningsprocessen, undersokningens
upplaggning och datainsamlingar.

1. 6
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Kapitel 7 redovisar resultaten av observationer och intervjuer fran de
tre daghemmen i form av fallbeskrivningar. Kapitlet innehaller ock-
sa en sammanfattning av undersokningens resultat.

I kapitel 8 slutligen diskuteras undersokningresultaten i forhallande
till studiens teoretiska utgangspunkter och tidigare forskning, samt
vilka tankbara utvecklingsbetingelser som ges barn utifran de olika
samspelsmonstren.



4. TEORETISKA UTGANGS-
PUNKTER

Utgangspunkt for litteraturgenomgangen har i huvudsak varit an-
knytning/samspelsteorier dar objektanknytning och relationssokan-
de statt i fokus.

De senaste tjugo Arens forskning omkring sma barns utveckling
dokumenterar hur viktigt samspelet med vuxna ar for barnets hela
utveckling (t ex emotionellt, socialt och kognitivt). Samspelsforsk-
ningen visar att det mest fundamentala for manniskans utveckling
ar att den foregar i en social miljo, forutan den sociala miljon kan
inte de medfodda mojligheterna bli realiteter.

Anknytningstemat ar gemensamt hos teoretikerna Bowlby,
Winnicott och Stern (Perris, 1996). I deras beskrivning finns tydliga
likheter, eftersom bade Bowlby och Winnicott i tidig kontakt med
Melaine Klein har tagit intryck av hennes syn pa det lilla barnet och
Stern i en syntes har sat forma en teori, dar de senaste Arens forsk-
ningsresultat om barnets olika kompetenser kommit till uttryck.
Teorierna presenteras med tonvikt pa anknytning, objektrelation
och sjalvutveckling.

4.1 Den livsviktiga anknytningen

Bowlby, som var anknytningsteorins upphovsman pavisade att be-
hovet av nara kanslomassig kontakt med en eller ett begransat antal
vardare var ett lika primart behov, det vill saga lika viktigt for over-
levnaden som de fysiologiska behoven av somn och focla (Bowlby,
1982). Anknytningen är beroende av fysisk narhet mellan barnet och
dess vardare under barnets forsta levnadsar och sker automatiskt
och "instinktivt". Teorin har en evolutionsbiologisk bas och en kon-
sekvens av detta är att barnet inte kan lata bli att knyta an.

Bowlby ansag vidare att barnets beteende redan fran borjan styrs
av tva kompletterande tendenser, namligen nyfikenhet, dvs behov
att utforska varlden och lara sig mer om den och a andra sidan be-
hovet av narhet, iimhet och beskydd. Balansen mellan dem kallade
Bowlby "a set goal of attachment". Mera trygghet leder till utforsk-
ande, inte till beroende. Anknytningen kan uttryckas som en hme-
boende kraft som verkar i riktning mot vaxande och frigorelse och
att denna kraft ar lika stark som den motsatta i riktning mot trygg-
het, narhet och beskydd (Emde, 1989).
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Kvaliteten pa anknytningen kan daremot variera beroende pa hur
samstamt och lyhort det kanslomassiga samspelet mellan bamet och
dess vardare Ar. Vad barnet behover är en genomsnittlig omvArd-
nadsmiljo for att utveckla en god kanslomassig utveckling (Bowlby,
1982). Winnicott (1995) uttrycker detta med att barnet behover "the
good-enough environment".

Bowlby (1982) talar om tvA kompletterande system, anknytnings-
systemet hos barnet och omvardnadssystemet hos foraldrarna.
Under barnets forsta sex manader baseras relationen helt pa om-
vardnadssystemet sa att foraldern reagerar adekvat pA bamets
hailer det nara sig och skyddar det. I aldersperioden fran Atta mana-
der till ett och ett halvt ar fylls barnet av framlings- och separations-
radslan dess onskan är att halla sig nara foraldern som en viktig
skyddande funktion. Upp till tre Ar är anknytningsbeteendet latt-
vackt och intensivt under langa perioder. Begreppet "trygg bas" Ar
centralt i Bowlbys teori och beskriver foraldrarnas formaga att ut-
Ora en "hamn" for barnet, en trygghet att utga ifran och att Ater-
vanda till i utforskandet av varlden. Samma handlingsprinciper som
är underforstAdda i termen "trygg bas" tacker i stort sett inneborden
i Mahlers (1984) ovningsfas och Winnicotts (1995) "good enough
mother" och "holding".

I och med att barnet blir Aldre sA utvecklas dess kognitiva for-
mAga och med hjalp av den kan barnet borja utveckla forestallning-
ar om sig sjalv och sina relationer till andra manniskor. Dessa fore-
stallningar kallas i anknytningsteorin inre arbetsmodeller "internal
working models" (IWM). I jamforelse med Stems (1991) begrepp
"representationer av generaliserade interaktioner" (RIG) kan en inre
arbetsmodell ses som abstraktare och hierarkiskt overordnad RIG
och dessa inre arbetsmodeller rymmer saval medvetna som omed-
vetna aspekter (Broberg, 1996).

Anknytningen är alltsa en intrapsykisk foreteelse, som utovar sitt
inflytande aven nar anknytninspersonen inte firms i narheten. Den
inre arbetsmodellens funktion är att uppfatta och tolka handelser
samt att forutsaga framtiden och uppratta planer for barnets eget
handlande. Den forsta relationen bildar monster for senare rela-
tioner. Ett barn, vars foraldrar dr kanslomassigt tillgangliga, kom-
mer att konstruera en arbetsmodell av sig sjalv som kompetent och
alskad och en bild av foraldern som trygg och palitlig, utifran vilken
barnet kommer att mota andra manniskor med en positiv forvantan.
Den hire arbetsmodellen implicerar ocksa foranderlighet och upp-
dateras kontinuerligt eftersom ny information tillkommer (Perris,
1996).

19
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Det komplicerade spel som leder till en anknytningsrelation har
pA senare tid alltmer formulerats som en transaktionell process som
innebar att vardarens beredskap och kanslighet over tid samspelar
med barnets gradvis okade formaga att uppfatta och erovra sin
omvarld. Bamets okade kapacitet att kanna igen och kunna aktivera
tidigare erfarenheter leder samspelet framat. Processen paverkas
ocksa av olika sociala och kulturella faktorer (Havneskold och
Risholm Mothander, 1995).

Bowlby och flera med honom har papekat att en tillgiven bind-
ning, forutom till en huvudperson, kan forekomma i relation till
andra personer i det vaxande barnets omgivning, sannolikt enligt en
viss hierarki. Utover pappan kan det vara aldre syskon, slaktingar
eller nagra andra som gor att anknytningsbeteendet aktiveras och
da sarskilt om personerna utfor nAgon av huvudpersonens funk-
tioner. Enligt Bowiby innebar sadana multipla anknytningar dock
inte att anknytningen till huvudpersonen forsvagas utan snarare
tvartom (Perris, 1996).

Schaffer och Emerson (1964) och Fox (1977) visar att barn kan for-
ma flera anknytningsrelationer utan att detta behover innebara
nagot negativt. De farm ocks5 att anknytningsrelationen ej alltid be-
havde vara mamman. I en del fall var relationen till pappan den
starkaste. Fox studerade barn i kibbutz. Dessa barn visade separa-
tionsangest bAcle nar de lamnades av foraldrarna och av dagvard-
aren, vilket enligt Fox visar att de bildat flera anknytningsrelationer.

Ainsworth utvecklade pA basis av observationer av barn och
teorin om foraldern som en "trygg bas" for barnets utforskande av
varlden en speciell laboratoriesituation, den sa kallade Strange
Situation (Ainsworth et. al., 1978). Metoden bestAr av nAgra korta
separationer och aterforeningar mellan fOralder och barn i en labora-
toriemilio och lampar sig for att studera anknytningen hos barn i
Aldern 12-24 manader. Allt som alit tar observationen cirka 20 minu-
ter och videofilmas for senare analys. Tack vare Strange Situation
tillkom en empiriskt grundad kunskap om den tidiga anknytning-
ens betydelse for den fortsatta utvecldingen och i derma situation
kan barnets gryende inre arbetsmodell av sig sjalv och relationen till
foraldern studeras.

Barnets anknytningsmonster till foraldern klassificerades av
Ainsworth som antingen Tryggt (B), Undvikande (A) eller Ambiva-
lent (C). UtifrAn en rad olika studier av normalfamiljer i vastvarlden
har man funnit foljande fordelning mellan de olika anknytnings-
monstren. B= 60-70 procent, A= 15-30 procent och C= 10-20 procent.
PA senare Ar har ytterligare ett anlcnytningsmonster beskrivits som
kallas Desorganiserat (D). Detta monster arises ovanligt i normalpo-
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pulationer, men relativt vanligt i riskpopulationer (Havneskold och
Risholm Mothander, 1995).

Sedan 1970- talet har man anvant sig av Strange Situation vid
jamforelse mellan hemmabarn och daghemsbarn. Pa senare tid har
kritik mot Strange Situation framfOrts av forskare som Clarke-
Stewart (1988, 1989); Lamb och Sternberg (1990); Harsman (1982);
Stroufe (1988) och Broberg (1989). De menar att metoden har en
annan psykologisk innebord for daghemsbarn, som är mera vana
vid separation an hemmabarn. Daghemsbarnens mindre benagen-
het att soka sig till mamman efter separation behover darfor inte
vara tecken pa en stord kanslomassig bindning.

Mary Main har vidareutvecklat anknytningsteorin till en anknyt-
ningsintervju "adult attachment interview" (AAI), for att studera
ocksa foraldrarnas mentala representationer av sin egen barndom.
Utgangspunkten var att foraldrar, vars barn har olika anknytnings-
monster, skiljer sig at dels betraffande sina egna barndomsupp-
levelser och inre representationer av anknytningsrelaterade feno-
men, dels i det satt pa vilket man kan tala om dessa erfarenheter.
Antagandet att foraldrarnas egna anknytningserfarenheter paverkar
deras formaga att samspela med sitt barn pa ett lyhort och for
barnet forutsagbart salt har fatt ett starkt empiriskt stud (Broberg,
1996).

I en studie av van Ijzendoorn (1995) hade mammor som bedomts
som "fria/autonoma i sina forhallande till sina anknytningsrela
tioner fran barndomen"(F) 82% barn som bedomdes som tryggt an-
knutna. Medan mammor som klassificerades som "avfardande av
betydelsen av anknytning"(Ds) hade 65% barn som bedomdes som
undvikande i sin anknytning till mamman. Sambandet mellan for-
alderns forhallningssatt till sina barndomserfarenheter och barnets
anknytning galler aven for pappor, aven om resultatet är osakrare
pa grund av att studierna är farre. Bowlby menar att anknytningen
till spadbarnet är relationsspecifik, dvs att barnet kan ha en trygg
anknytning till en av foraldrarna, men otrygg till den andre (Perris,
1996).

Howes och Hamilton (1992) fann i sin studie av barn/fOraldra-
relationen, att pa daghem dar papporna lamnade och hamtade sina
barn var barnen i hog utstrackning "entirely securely attached".
Forskarna drar slutsatsen att pappor som lamnar och hamtar sina
barn dr mera involverade i dem.
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4.2 Objektrelationsteorier

Objektrelationsteoretiker som Mahler betonar den tidiga samspels-
utvecklingen, ser den som primar och att det ar i relation till
vArdaren som barnet utvecklar sitt jag. Enligt objektrelationsteorins
senare del, i den s k separations-individuationsprocessen betraktas
barnet som en helhet, en unik person och som social och objekt-
sokande. Barnet soker aktivt kontakt med sin omgivning och
behovet att bli matt och att inga i en relation är drivkraften i
utvecklingen. VArdarens kanslighet och formaga att uppfatta
barnets signaler tillmats stor betydelse for barnets och relationens
utveckling.

Barnet genomgar i olika steg separations-individuationsproces-
sen genom spegling i reaktionerna pA sina utatrilctade handlingar
och dar barnet successivt upptacker och intrader i varlden (Igra,
1983). Mahler, Pine och Bergman (1984) menar att vArdarens reak-
tioner pA de affektiva forandringar som barnet genomgAr under
separations-individuationsprocessen reflekterar deras egna erfaren-
heter av denna utvecklingsperiod, vilket kan jamforas med de
studier av anknytningsrelevanta erfarenheter som vidareutvecklats
utifran Bowlbys teori (Perris, 1996).

Beskrivningen av de autistiska och symbiotiska faserna som ar
forobjektsstadier i Mahlers utvecklingbeskrivning har blivit alltmer
ifragasatt (Berg-Broden 1989; Stern 1991; Havneskold och Risholm
Mothander 1995). DA senare tids forskning visar ett barn som redan
frAn forsta stund i samspelsprocessen ar socialt aktivt och medska-
pande. Enligt Mahler är det under de forsta wren som barnets per-
sonlighet i stora drag formas och hon menar att arbetet med de
mindre barnen ar langt viktigare an man tidigare har antagit
(Mahler, Pine och Bergman 1984).

Winnicott (1995) är den som starkast betonat barnets behov av
samspel for att utvecklas som individ. Barnet har en potentiell per-
sonlighet som bestar av dess nedarvda egenskaper kopplade till en
inneboende drivkraft till utveckling. Nyckelbegreppet i Winnicotts
beskrivning av spadbarnet ar beroende. Barnet kommer inte att
kunna utvecklas och kommer inte in i verkligheten, utan aft bli be-
mat av moderns (eller av den som ersatter henne) omsorg. Genom
att vardaren ser hela barnet och bekraftar dess olika sidor fors bar-
net in i varlden.

Den helhet av mojligheter, som Emmet representerar, maste enligt
Winnicott tas emot i ett ()start och kontinuerligt varande en sfar, ett
rum dar barnet inte tvingas att reagera utan bara kan finnas till.
Detta barnets forsta jagtillstand kallar Winnicott for upplevande av
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kontinuitet. Genom formaga till hallande "holding" som bl a inne-
fattar omvardnad, empati och inlevelse forser foraldern barnet med
detta rum. Winnicott havdar att derma period av ostort och kontinu-
erligt varande är vasentligt for byggandet av jaget och ligger till
grund for barnets grundtillit "basic trust" (Mangs och Martell,
1995).

Under integrationsfasen ar det sproda eller rudimentara jaget
sarbart for storningar, vilket kan hota dess formaga till sammanhall-
ning. Vardarens formAga att via empati halla eller harbargera det
spada barnets inre kaos ar av storsta betydelse. Om foraldern
genom sin omvardnad inte kan skydda barnet eller om det desillu-
sionerats for snabbt, tvingas det sjalv aft forsvara sig mot storningar
och Angest. Barnet utvecklar en mental anpassningsformaga for
tidigt och darmed ett falskt spiv, samtidigt som helheten splittras
och barnet reagerar utifran andra manniskor snarare an utifrAn sitt
sauna sjalv (Berg-Broden, 1989).

I och med formagan att kunna skilja " jaget" fran "icke jaget",
gar barnet efter halvarsaldern in i en ny period dar beroendet inte
langre är absolut utan relativt. En verklig formaga till utveckling av
objektrelationer firms nu, eftersom barnet relaterar till vardaren som
ett separat objekt. Om barnet fait tillrackligt med omsorg kan det nu
identifiera sig med derma omsorg och inom sig bygga strukturer for
de hallande-funktioner som foraldern tidigare haft. Inom barnet
sker en internalisering och en forberedelse till att sjalv kunna
harbargera sina kanslor (Winnicott, 1995).

I mellanomrAdet mellan mor och barn tar barnets lekande form.
Det ar platsen for barnets symboliserande och for overgangsobjek-
tet. TillgAngen till detta potentiella rum blir platsen for all skapande
verksamhet, dar fantasin befruktar verkligheten. Endast i leken kan
barnet eller den vuxne skapa och anvanda hela sin personlighet och
det ar bara i skapandet som individen upptacker sig spiv havdar
Winnicott.

Overgangsobjektet fyller barnet med dofter, kanslor och behov
och det blir personligt, speciellt, oersattligt. Det blir den forsta sym-
bolen som representerar barnets infantila omnipotens och ar ett
tecken pa att barnet kan ge sig sjalv trost och omvardnad. Det
hjalper ocksa barnet fran det odifferentierade tillstandet med varda-
ren till en relation med en separat person, en person i yttervarlden
(Winnicott, 1995).
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4.3 Sjalvutveckling

Efter Bowlby och Winnicott har Stern (1991) ytterligare betonat
barnets anknytning som ett ma! i ett aktivt utvecklingforlopp. Med-
fodda och inlarda beteendemonster samspelar i ett invecklat trans-
aktionellt natvark med barnets omgivning.

Med utgangspunkt i den nya spadbarnsforskningen betraktar
Stern barnet redan fran fodseln som en individ med kansla av ett
eget jag. Barnet ses som predestinerat att fran bOrjan uppleva bade
sig sjalv och sin omvarld. Stern beskriver utvecklingen som en
process av omsesidiga relationer, dar interaktionen i det manskliga
samspelet bestar av ett samskapande av den gemensamma verk-
ligheten, dar barnet med kanslornas hjalp orienterar sig mot om-
varlden och sjalvet vaxer fram. Hur utvecklingen fort& ar beroen-
de av barnets direkta upplevelser samt hur barnet organiserar sina
upplevelser utifrAn det sociala samspel det blir delaktigt i. Sterns
perspektiv i forhallande till Mahlers kan sagas vara en tyngd-
punktsfOrskjutning mot aktiv integration i forhallande till Mahlers
passiva symbios.

Stem beskriver fern olika kanslor av spiv, dar var och en repre-
senterar ett speciellt omrade av sjalvupplevelse och socialt relate-
rande. Varje kansla av spiv existerar som fullt fungerande och aktiv
livet igenom (Stern, 1991).

Under de tva forsta martaderna \Taxer det uppvaknande sjalvet
fram som utgor fundamentet for relaterande, skapande och larande.
Stern anser att barnet gradvis och systematiskt i en kreativ process
organiserar olika delar av upplevelse for att identifiera monster hos
sig sjahr och andra och i det arbetet fornirmner en framvaxande
kansla av sjalv (Havneskold och Risholm-Mothander, 1995). Detta
grundas pA de studier som visar att spadbarn soker social och
sensorisk stimulering, tycks kunna overfora information mellan
olika modaliteter, nAgot som Stern kallar amodal perception, soker
efter monster och visar preferens for vissa stimuli. Stern spekulerar i
att varje upplevelse kan vara forbunden med en viss kansloton,
nagot han benamner vitalitetseffekter. Denna forsta organisations-
process som ger upphov till kanslan av ett uppvaknande sjalv blir
ocksa grunden till processen som formar kommande kanslor av
sjalv (Stern, 1991).

Efterfoljande period da kainsjalvet skapas ser Stern som den
socialt mest utpraglade tiden i en manniskas liv. Barnet ar upptaget
av relationer, har svarsleende, soker ogonkontakt och upplever att
det har ett sjalv. Det utmarkande for sjalvet under denna lid är att
det fines en upplevelse av att ha en vilja, en historia, ett kansloliv
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och en upplevelsehelhet. Utifran barnets erfarenheter av samspel
med andra formas genomsnittsupplevelser av en viss interaktion
eller handelse Stern kallar dessa RIG, "representationer av gene-
raliserade interaktioner", som integreras i karnsjalvet (Perris, 1996).
RIG vacker upp ett aktiverat minne av att vara med nagon. Stern
kallar detta "aktiverad foljeslagare ". Vilket utifran tidigare beskriv-
ning har vasentliga likheter med begreppet arbetsmodell hos
Bowlby (1982) och overgangsobjekt hos Winnicott (1995).

Barnets satt att relatera till omvarlden forandras i sju-manaders-
Aldern da ett nytt organisationsstadium intrader. Detta sker i och
med att barnet upptacker sitt eget mentala fungerande i relation till
andras och att aven andra har en inre psykisk varld. Barnet 'Dollar
upptacka att inre subjektiva upplevelser är mojliga att dela med
nagon, ett subjektivt sjalv utvecklas. Barn och vardare kan nu pa ett
mentalt plan dela upplevelser och kanslor och informera varandra
om sin inre varld i vad Stern kallar affektintoning. I detta utvecklas
formaga till inkannande och empati som är centralt i utvecklandet
av relationer. Enligt Stern kan barnet forst nu da det uppnAtt en
upplevelse av sig sjalv skild fran andra ga in i symbios eller sam-
mansmaltning (Mangs och Martell, 1995). Har firms ocksa influens
av Vygotskys (1982) teori dar utvecklingen ses som ett resultat av
intrade i meningsfulla interaktioner. DA vardaren tolkar barnets
beteende i termer av mening och for i samspelet med barnet in sin
egen referensram av skapat meningsinnehall.

Ytterligare en nivA i relationsutvecklingen sker nar barnet under
andra levnadsaret utvecklar sina kognitiva funktioner och kan
anvanda sig av symboler och tecken, sprak och symbollek blir da
mojlig. Beharskandet av sprAket paverkar barnets upplevelse av sig
sjalv och relationen till andra da spraket for in barnet i en ny
dimension av samvaro. Interaktionen kan nu involvera forfluten tid,
nutid och framtid och atter sin pragel pa allt socialt samspel fran
denna tid. Gemensamma upplevelser mellan barn och familj skapas
med sprAkets hjalp. I takt med att spraket far storre betydelse som
kommunikationsmedel forlorar barnet den direkta tillgangen till
ursprungliga upplevelser och kanslor, dessa finns dock kvar, men
utanfor barnets aktiva medvetande. Stern talar om en splittring i
upplevelsen av sjalvet (Stern, 1991). Den ambivalens och regression
som karakteriserar relationen i det Mahler kallar narmandefasen
med pafoljande brytskede i relationsutvecklingen, firmer ocksa sin
parallell i den forandring av sjalvutvecklingen som Stern pa detta
satt beskriver.

Stern diskuterar sprAket utifran Winnicotts term av overgAngs-
fenomen dar overgangsobjektet blir den forsta symbolen. Han me-
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nar att spraket fran borjan skapas av barnet och intar en mellanposi-
tion mellan barnets subjektivitet och vardarens objektivitet
(Havneskold och Risholm-Mothander, 1995).

En ny organiserande niva av sjalvutveckling och en ny kansla av
sjalv utvecklas da barnet i tre Arsaldern borjar kunna skapa och
omskapa sig sjalv med sprAkets hjalp. Barnet kan dA Aterge handel-
ser, kanslor och upplevelser i form av berattelser av hur barnet upp-
fattar verkligheten, med egna ord vava samman sin sjalvbiografi.
Historieberattandet vaver in element fran andra kanslor av sjalvet,
som t ex fran karnsjalv och subjektivt sjaly. Enligt Stern dr det en
stor betydelse for identitetsprocessen att kunna Aterge upplevelser i
form av historier (Stern, 1991).
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5. SAMPELSFORSKNING OM SMA
BARN PA DAGHEM

Daghem har dels studerats utifran ett brett perspektiv pa inter-
aktionen vid institutioner for sma barn (1-3 Sr), dels utifran den av
Mary Ainsworth utarbetade observationsmetoden av anknytningen
mellan vardaren och barnet, den sa kallade Strange Situation
(Ainsworth et. al., 1978). Pa senare tid har aven olika varianter av
Strange Situation anvants for att studera relationen mellan barn och
larare. Genom dessa observationer kan barnets forestallningar om
sig sjalv och sitt forhallande till andra manniskor studeras.

I de olika studierna behandlas samspelet mellan vuxna och barn
och visas hur vuxna genom sitt beteende och med sitt interaktions-
monster paverkar enskilda barn och barngrupp. Resultaten visar att
barnets utveckling framjas i ett regelmassigt samspel dar den vuxne
ar kanslig infor barnets signaler och delar barnets intresse.

5.1 Lag grad av samspel och olika samspel
mellan barn och vuxna

En lag kommunikationsniva mellan personal och barn pa daghem
har man funnit i flera studier som beror saval yngre som aldre barn.
I FRASBO-projektet som är ett forskningsprojekt om forskolans
sociala och pedagogiska roll har Dencik, Backstrom och Larsson
(1988) studerat barn pa en syskonavdelning och en smabarnsav-
delning. Barnen var i aldern 1;5-7 ar, 30 av barnen i aldern 1;5-3 ar.
Dencik kom fram till att personal-barn-kontakterna kannetecknas av
att personal och barn har ringa kontakt med varandra under en dag.
Dessutom ar kontakterna generellt av mycket kortvarig natur i form
av nagra ord, korta meningar eller direkt fysisk hjalp och tar som
regel slut nar det som fororsakade kontakten ar ayslutat. Kontak-
terna bestar av praktisk hjalp och instruktioner samt av att paminna
barnen om daghemmets regler och normer, korrigera och tillratta-
visa barnen omvaxlande med att aven overvaka de barn som utfor
olika sysslor. Barnens kontaktforsok uppmarksammas ej alltid, utan
barnen far ofta Ora flera forsok. De minsta barnen och de busiga far
mest uppmarksamhet, minst far de "normala" och de tysta. Hem-
prat bemots kortfattat av personalen. Dencik ser daghemmet som
tamligen affektlost och att sjalvstandighet av typen daghemsrele-
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vant autonomi "uppmuntras" av personalen medan sjalvstandighet
som irmebar enskilt initially och stallningstagande "nedmuntras".

Hur sma barn yid daghemsstart subjektivt organiserar en for
dem ny och omvalvande millo har studerats av Lindahl och
Pram ling (1993). Data insamlades genom att kontinuerliga observa-
tioner gjordes i form av lopande protokoll och videoinspelningar.
Observationerna omfattade alla i forskolan forekommande rutin-
situationer samt andra former av aktiviteter, initierade bade av vux-
na och av barn. Resultatet visar att det fran personalens sida sker
ringa samspel med barnen och "fa" medvetna forsok att hjalpa bar-
nen att Ora daghemmet till sin livsvarld. Forskarna skriver att de
far en kansla av att pedagogema ar mer upptagna av att uppfostra
efter daghemmets rutiner och rata barnen leka fritt, an att forsoka
satta sig in i bamets kanslor och tankar och stodja dem i att Ora
daghemmet till sin livsvarld.

Andra studier pekar pa skillnader i vuxen /barn samspel mellan
olika daghem. Ekholm och Hedin (1991) har utifran studier pa 12
daghem med barn i aldern 1-10 ar, gjort en klimatgruppering utifran
personalens forhallningssatt gentemot barnen. Man fann tre olika
typer av klimat, namligen daghem med framtidsinriktat, nuinriktat
och genomsnittligt klimat. Resultatet visar att vuxna pa framtids-
inriktade daghem samverkade i hog grad med barnen och dar sam-
verkade ocksa barnen med varandra. Pa daghem med nuinriktning
var de vuxna mera passiva relativt barnen. Under fri lek var de ofta
inte ails narvarande och delaktiga i barnen sysselsattningar. Vuxna
samverkade mindre och det gjorde barnen ocksa. Daghem med
genomsnittligt klimat liknade bade daghem med framtidsinriktning
och nuinriktning. Nar det gallde vuxnas samverkan liknade de dag-
hem med framtidsinriktning, medan de vuxnas aktivitet/passivitet
relativt barnen liknade daghem med nuinriktning. Forskarna skri-
ver att man kan anta att vuxna och barn iimsesidigt paverkar var-
andras beteende och forstarker respektive beteende, vilket kan
innebara att klimatet befasts. Utifran detta menar de att barnen pa
daghem med framtidsinriktning levde under gynnsammare utveck-
lingsbetingelser. De visar ocksa ett beteende som kan betraktas som
mer socialt kompetent. Huruvida detta har betydelse pa lang sikt att
vistas i olika klimat kan forskarna med sakerhet ej uttala sig om,
endast anta all det kan ha betydelse.

Att den vuxnes omsorgsmonster paverkar barnen visar ocksa
Thyssen (1991). Om de vuxna ej lyssnar pa barnen, lyssnar inte
heller barnen pa varandra och tonen ar ofta aggressiv och ovanlig.
Daremot ar barnen vanliga och tillmotesgaende bade mot vuxna och
barn pa institutioner dar de mots av forstaelse och inlevelse.
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Zanolli, Saudargas och Twardosz (1990) observerade daghemsbam i
Aldern 16-28 manader under deras fria lek inne och ute, utifran hur
barnen svarade pA de vuxnas kontakt. Resultatet visar att vuxna vi-
sar stora skillnader i social interaktion med sma barn, men att det
framfor alit var genom leendet de vuxna skapar kontakt med bar-
nen. Vuxna som log ofta fick ocksa mer positiva svar pa sina andra
kontaktfarsok med barnen.

Skillnader i personalens satt att kommunicera med sma barn har
ocksa undersokts av Aamlid (1993) och Hundeide (1994). Samspelet
har studerats utifran Kleins (1989) kriterier i det s k MISC-program-
met (more intelligent and sensitive child). Resultatet visar att vissa
avdelningar karakteriseras av en vuxen-barn kommunikation som
bestar av ett positivt, engagerat, intresserat samspel mellan barn och
vuxna. Andra avdelningar karakteriseras av att det pratas lite med
barnen och att det sallan kommuniceras p5 ett positivt intressant
satt, de vuxna pratar dar mera med varandra eller pratar ut i luften.
Forfattarna menar att utifran detta ger nagra barnstugor barnen
bathe utvecklingsmojligheter an vad andra ger.

5.2 Barn soker vuxna

Barns behov och intresse av vuxna visar Galluzzo, Matheson, Moore
och Howes (1988) och barnens forsok att ocksa paverka vuxna till
interaktion pavisas av Andersen och Kampman (1991). I en studie
av smA barn pA ett daghem i Kopenhamn ser Andersen och
Kampman (1991) att smA barn ofta forsaker avlasa sina pedagogers
goranden och latanden och att barnen nastan konstant är uppmark-
samma pa de vuxnas aktiviteter ocksa nar barnen primart har upp-
marksamheten riktat At annat hall. Detta innebar att vuxnas blotta
narvaro i rummet paverkar barnens samspel oaysett vad de foretar
sig. Barrens aktiviteter upphor nar vuxna ror sig i rummet och om
vuxna satter sig ner och gar nagot vuxenarbete, dras barnen till
dem. Barns intresse for vuxna visar sig ocksa i det att en vuxen
sallan kan larrma rummet utan att en eller flera barn vill folja med.
Forskarna visar ocksa att barnens kontaktforsok ej alltid upp-
marksammas. Ihardiga barn forsaker igen, medan andra resignerar.

Diderichsen (1991), Jacobi (1991) och Thyssen (1991) har i sin om-
sorgsforskning av barn i Aldersgrupperna 2, 4 och 6 Ar ocksa visat p5
den vuxnes stora betydelse for barnen. Diderichsen (1991) observe-
rade tio barn ur varje Aldersgrupp vid tre olika tillfallen, lika mAnga
pojkar som flickor. Huvudintresset i observationerna lag p5 vuxen-
barn interaktionen. Diderichsen visar att for de smA barnen är kon-
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takten med den vuxne det viktigaste av allt och aft de med hela sin
kropp uttrycker att de vill ha vuxenkontakt. De onskar att vuxna
ska uppmarksamma dem och det de Or och de vill samarbeta med
den vuxne. Nar vuxna ej är tillgangliga är barnen rastlosa, vandrar
fran en sak till en annan. De sma barnen forsoker fortfarande fa kon-
takt, de stone ser ut att ha givit upp och soker sig till nya vuxna
som kommer in i gruppen. Diderichsen ser att aven om 2-aringarna
visar intresse for andra barn är det alltigenom samvaron och kom-
munikationen med den vuxne som ar viktigast for dem. Det ar inte
bara dialogen med den vuxne de vill ha, utan ocksa ett praktiskt
samarbete omkring de ting som upptar barnen. Diderichsen menar
att det satt pa vilket barns kommunikation och behov bemots pa-
verkar barns intellektuella utveckling och deras motivation och
sjalvuppfattning i form av tillit och kompetens. Hon ser ocksa resul-
tatet utifran ett samband mellan vuxen-barn interaktionen och kva-
litet. Daghem med tillganglig personal ger barnomsorgen en inre
kvalitet som daghem med otillganglig personal saknar.

Liknande resultat finner Aamlid (1991) som under atta ar latit
studenter Ora observationer under sina praktikperioder pa daghem
med barn upp till tre Sr. Hon ser aft samspelet mellan barnen och de
vuxna har avgorande betydelse for barnens trivsel och utveckling.
De barn som gick mycket for sig sjalva visade tecken pa overaktivi-
tet, nedstamdhet och tillbakadragenhet eller ocksa var de overaktiva
och aggressiva. Nar studenterna aktivt gar in och ger barnen upp-
marksamhet ler de mera, verkar gladare och blir mer sociala bade
mot studenterna och mot andra barn.

Daghemspersonalens betydelse for barns anpassning till daghem
har studerats av Harsman (1994). Hon har undersokt sma barns an-
passningsprocess vid placering i daghem med fokus pa den emotio-
nella och sociala utvecklingen. Harsman anvande sig av ett anpass-
ningsbegrepp som forutom bedomning av barnets sinnesstamning
till stor del berorde barnets interaktionsmonster med personalen
och samspelet personal-barn. Bland annat anvande hon sig av ett
indexmatt pa anpassningens kvalitet, vilket bestod av nio variabler,
varav fern berorde barnets interaktionsmonster med personalen och
samspelet personal-barn. Barn som vid daghemsstart var 6-12 mana-
der har observerats fore placeringen och ett antal ganger upp till sex
manader efter denna. Parallel lt observerades en kontrollgrupp som
ej vistades i daghem. I borjan pa daghemsvistelsen blev de sma
barnen nedstamda och passiva, men barnen aterhamtade sig pa
flagon manad. Resultatet visar att barnen hade lite samspel med
personalen, saval ansikte mot ansikte kontakt som narhet. Nar det
galler ansikte mot ansikte kontakten visade ocksa bedomningarna
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att personalen gav barnen en liten mangd signaler till ansikte mot
ansikte kontakt, i synnerhet under den forsta tiden efter daghems-
start. HArsman fann ingen statistisk skillnad mellan daghemsbarn
och hemmabarn vid slutet av sin undersokning. Latt anpassning
forekom enbart ph daghem dar personalen var lyhord och kanslig
for barnens signaler om att de onskade kontakt och narhet. Svar an-
passning forekom inte pA dessa daghem, vilket HArsman hanfor till
daghemskvalitet. HArsman fann ocksA att hemmabarnen utveckla-
des mera olikt jamfort med daghemsbarnen.

Liknande resultat firmer Lindahl (1995) cla hon observerar ett-
aringars inlarning. Hon ser att barnen under en period vid dag-
hemsstart hammas i sitt larande pA grund av den separationskris de
upplever i relation till foraldrarna.

5.3 Lamning och hamtning

I en svensk studie har Elwin (1987) undersokt barns reaktioner och
kontakt vid lamning. Hon har pa fem daghemsavdelningar observe-
rat barn i Aldern 17-43 manader. Barnens separationsreaktioner och
kontaktmonster till andra barn, foraldrar och daghemspersonal stu-
derades vid de dagliga morgonseparationerna. Elwin tittade ocksa
pA hur dessa kontaktmonster och reaktioner paverkas av barnens
Alder och personalens grad av tillganglighet. Studien visar att om
personalen inte var tillganglig blev de yngsta barnen forvirrade, sag
frAnvarande ut och regredierade samtidigt som deras fork& till kon-
takt med personalen okade. Det var de minsta barnen som visade
mest av dessa kvarstAende separationsreaktioner. Om personalen
var tillganglig var barnen mer oppna, nyfikna och lekte mer Alders-
adekvat. Med okad Alder hos barnen blev tillgAng till personal inte
lika betydelsefull.

Att barnets Alder har betydelse for separationsreaktionen visar
aven Field, Gewirtz, Cohen, et. al., (1984b). Man fann att barnen i
Aldern 18-29 manader visade mera av negativa reaktioner vid lam-
ningssituationen i jamforelse med barnen i aldern 30-69 manader.

Nar barnet lamnas av foraldrarna till Wagon av personalen pA
daghemmet tycks det far barnet innebara en speciell overgangsfas.
Barnet kan reagera med en kortare stunds protest, med grAt eller
med att bli inaktiv en stund efter det att foraldern gAtt. Ragozin
(1980) fann att bland daghemsbarn i Aldern 17-38 manader var det
knappt halften som Brat i lamningssituationen, daremot var det
vanligt med en stunds inaktivitet da barnet varken interagerade
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med foraldern eller lararen. Nar foraldern gAtt okade lekbeteendet
och interaktionen med lararen.

Harsman (1994) firmer i sin studie att det mest typiska under an-
passningsperioden till daghem cla barnet lamnas ar att de grater
(56%). Vid den sista observationen var samtliga barn i ettarsaldern.
Cirka en tredjedel av barnen ar kanslomassigt neutrala och verkar
saledes relativt oberorda i lamningsogonblicket. Det ar ovanligt att
barnen är nojda genom att le eller vinka till foraldrama da de gar
fran daghemmet. Vid aterforeningen är det nastan halften (46%)
som ar positiva och moter foraldern med ett fornojt ansiktsuttryck,
omedelbar ogonkontakt och leende. Omkring en femtedel är kanslo-
massigt neutrala och 29% reagerar med unvikande beteende.

Studier pekar ocksa pA att separations- och aterforeningsreak-
honer vid dagliga separationer ar relaterade till varandra. Field,
Gewirtz, Cohen, et.al., (1984) fann ett samband mellan negativa
reaktioner vid lamningen (verbala protester, WO efter foraldern)
och att fortsatta leka vid hamtningen. Aven har poangteras att
barnets utvecldingsalder kan vara en viktig forklaring (Field, et al.,
1984; Ragozin, 1980). Man fann ocksa att de aldre barnen oftare bade
rorde sig bort fran foraldern och kommunicerade mer positivt med
foraldern an de yngre barnen.

Kronlund och Ringden (1985) har intervjuat forskollarare om-
kring deras forhallningssatt till olika daghemssituationer, bl a lam-
ning och hamtning. Samtliga tycker att lamning och hamtning är
svAra situationer att forhalla sig till och man uttrycker skilda synsatt
omkring samspelet med barn och foraldrar. Personal som i ringa
omfattning stoder barnen tycker att de behover trana sjalvstandig-
het eller att regler och rutiner pa daghemmet ej medger fokusering
pa ett barn. Forfattarna tolkar de olika samspelsmonstren utifran
personalens personlighetsmassiga bakgrund.

5.4 Samspelets betydelse for barns utveckling

I flera studier visas anknytningens betydelse for sma barns utveck-
ling (Ainsworth, Blehar, Waters och Wall 1978; Matas, Arand och
Stroufe 1978). De barn som Matas, Arand och Stroufe (1978) studera-
de uppvisade ocksa hogre kvalitet i lek och problemlosningsfor-
maga vid tvA Ars Alder an de som blivit "insecurely attached". Barn
som fatt en trygg anknytning var ocksa mera entusiastiska, envisa
och samarbetsvilliga.

Anknytningen mellan sma barn och deras larare har Howes
(1990) och Howes, Phillips och Whitebook (1992) undersokt. Man
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finner att anknytningen till lararen är en faktor som paverkar bar-
nens samspel med andra barn. De barn som har en god anknytning
till sina larare hade en stOrre benagenhet att orientera sig mot bade
andra barn och vuxna. Forskarna finner att barn i lagkvalitativa dag-
hem, dvs dar vuxen-barn interaktionen dr lag, ofta gar mallost om-
kring och är inte involverade i lek med andra barn, vuxna och lek-
saker. I deras resultat framkommer ocksa att pa daghem dar lararna
har lite interaktion med barren har dessa svart att anvanda sig av
de vuxna som en trygg bas i utforskande av omgivningen. Howes
(1990) visar specifikt pa de aura minsta barnens situation, da hon ser
att de barn som fore ett ars Alder borjar pa daghem dar vuxen-barn
aktiviteten är lag, far svart med kamratkontakter och formagan att
losa problem. Detta var sarskilt patagligt om ocksa barnets anknyt-
ning till foraldrarna var svag.

Att kvaliteten i samspelet, dvs ett positivt engagerat samspel, dr
av betydelse for barnets allsidiga utveckling är de fiesta forskare
samstammiga omkring. Man visar ocksa att barnets emotionella,
sociala och intellektuella utveckling har ett samband med vuxen-
samspelet (Carew 1980; Stroufe 1988; Klein, 1989; Palmerus,
Pram ling och Lindahl 1991). Att interaktionen mellan barn och vux-
na har betydelse for barnens sociala utveckling och att mycket ver-
bal interaktion gynnar barns sociala utveckling pavisas av Philips,
McCartney och Scarr (1987) samt Ekholm och Hedin (1991).

Klein (1989) menar att den vuxne ska iaktta vissa kvalitetskrite-
rier i samspelet med Barnet for att pa sa satt paverka och utveckla
barnets kanslomassiga och intellektuella utveckling. Hundeide
(1994) papekar dock att forutsattningen for att utveckla dessa krite-
rier bygger pa en emotionell expressiv kontakt mellan barn och vux-
na, med andra ord ett samspelsklimat av god kvalitet.

Lindahl (1995) har utifran en studie av ettaringars mote med for-
skolans varld observerat deras erfarande och spontana larande. Hon
har foljt barn utifran vad de sjalva valt att rikta sift medvetande mot
och pa sa satt spontant valjer att lara sig. Resultatet visar att barnens
upplevelse av trivsel, egna sjalvdefinierade mal, varmt forhallnings-
satt till personalen eller annan kanslostamning paverkar larandet.
Nar barnen lyckas fartga den vuxnes uppmarksamhet, pa sa satt att
det etableras samspel, medfor barnens initiativ att deras intresse far
ny flaring. Nar barnen inte lyckas fanga tillracklig uppmarksamhet
fran de vuxna firms risker att de ger upp sitt samspelsinitiativ och
lar sig oaysiktligt att initiativ inte lonar sig. Den genomforda stu-
dien pavisar att det finns atskilliga exempel dar personalens sam-
spel med barnen verkar ske oreflekterat och godtyckligt.
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I en longitudinell studie har Hwang och Broberg (1993) foljt 145
barn fran 12 manaders alder. Syftet har varit att studera hur olika
former av barntillsyn samverkar med barns behov och vilka effekter
detta har pa den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen. I
studien har man bl a tittat pa hur kvaliteten i barnomsorgen pa-
verkar sma barns utveckling. Resultatet visar att det är viktigt att
den yttre kvaliteten (t ex barnantal, personalens utbildning, lokaler,
personaltathet) nar over en viss troskelniva. For den inre kvaliteten
(t ex foraldrakontakt, trivsel, planering) tycks det daremot inte fin-
nas nagra sadana troskeleffekter. Givet att den yttre kvaliteten nar
Over godtagbar niva, bestams effekterna pa barnets utveckling av
det kanslomassiga och pedagogiska klimat som personalen formar
skapa.

5.5 Personal som sekunclara anknytningspersoner

Ett annat satt att studera interaktionen mellan vuxna och barn ar aft
specifikt titta pa personalen som anknytningspersoner.

Att sma barn kan utveckla bindning till flera personer utover for-
aldrama, sannolikt utifran nagon slags hierarki framfordes redan av
Bowlby (Perris, 1996; Schaffer och Emerson 1964). Den senare forsk-
ningen tyder ocksa pa att personal pa daghem kan fungera som an-
knytningspersoner till sma barn aven om enhalliga svar annu sak-
nas. Trots omfattande studier firms inte manga undersokningar som
studerat dagherrunets roll och den funktion pedagoger har, eller kan
tankas ha, som sekundara anknyningspersoner. De studier som
finns ar huvudsakligen genomforda i USA utifran varianter av
Strange Situation och resultaten bor beaktas utifran de skillnader
som firms mellan daghemsverksamhet i USA och Sverige.

Enligt Honig och Lally (1988); Palmerus, Pramling och Lindahl
(1991) och Karrby, (1992) bestar positiva personalbeteenden av sam-
ma beteenden som utmarker positiva foraldrabeteenden i relation
till sma barn. Vilket innebar aft samma faktorer som utvecklar en
trygg relation till foraldrarna ar viktiga i relation till daghemsper-
sonal, inte rninst personalens kanslighet for barnets signaler.

Howes, Rodning, Galluzo och Myers, (1988) och Ainsworth et.al.
(1978) visar att bindningsmonstret till mamman och anknytningen
till den vuxne pa daghemmet liknar varandra, aven om man kan se
tendenser till olcad trygghet nar barnet ar tillsammans med forald-
rarna. Howes et. al., (1988) har ocksa undersokt sma barns formaga
aft knyta nara relationer till vuxna pa daghem. I motsats till tidigare
forskning menar hon att barn som inte har en trygg bindning till sin
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mamma mycket val kan utveckla en sficlan med en vuxen pfi dag-
hemmet. Daghemmets personal kan bli den trygghet barnet saknar
hemma, men det ska inte fOrvaxlas med att daghemspersonalen er-
satter foraldem. Aven Harsmans (1994) resultat visar aft sma barn
kan utveclda en relation till andra vardare an modern, en relation
som paminner om en bindningsrelation men den behover inte ha
samma innebOrd for barnet som mor-barn relationen. Kvaliteten pa
interaktionen paverkas naturligtvis av hur personalen moter barnet
och den relation som barnet utvecklar till personalen.

Vardet av goda interaktiva erfarenheter ger ocksa Pram ling
(1993) uttryck for. Pram ling anser att en bindning till en pedagog
aldrig kan bli for stark om den är frisk, dvs till barnets basta. Hon
anser att varje betydelsefull bindning ett litet barn haft, bar det med
sig hela livet som nAgot att atervanda till inom sig aven om perso-
nen inte finns narvarande langre.

Utifran den smabarnsforskning som Ghedini-Orsala (1990) gjort i
Ita lien ifragasatter hon vad man tidigare sagt att manga kanslomas-
siga relationer har negativ effekt pfi smabarn. Hennes studier visar
att barn fran tidig alder kan hantera manga relationer utan kon-
flikter eller angslan och aft manga kanslomassiga bindningar har
positiv pfiverkan pa barnen. Ghedini menar att man utifran detta
maste omvardera "attachment" teorierna och att nu inse att Hera
personer forutom foraldrarna kan ha betydelse for barnets utveck-
ling. Detta under forutsattning att den miljo barnet vistas i kanne-
tecknas av en stabil kanslomassig atmosfar som ger emotionell nar-
het.

Det finns ocksa forskning av Howes och Hamilton (1992a) och i
forskningsoversikt av Hfirsman (1994), som visar att barnets trygg-
het i bindningsrelationen till modern kan influera barnets relation
till daghemspersonalen positivt. Samt att personalen agnar sig mera
at barn som uppvisar ett tryggt beteende an at dem som dr otrygga
och angsliga. Anderson (1980) pekar dock pa det motsatta forhallan-
det, att en god pedagogrelation kan paverka relationen till modern
positivt.

I Howes och Hamiltons (1992 a) studie studerade man bade
anknytningen till foraldem och till personalen och anvande sig av
"The attachment Q-set". Resultatet visar att barnen genomgfiende
var tryggare med sina foraldrar an med personalen. Preferens for
foraldern innebar att barnet kan uppratthalla bindningen till fOral-
dern visavi personalen vilket varderas positivt (Clarke Stewart,
1989).

I en studie av daghemsbarn dar medelfildem var 15 manader har
Goossens och van Ijzendoorn, (1990) jamfort barnets bindningskva-
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litet till 'drama (trygg-otrygg) med kvaliteten i bindningen till
modern och/eller fadern utifran en variant av Strange Situation.
Jamforelsen visar att barn kan ha en trygg bindningsrelation till
modern/fadern men inte till lararen, eller tvartom. Persona len be-
&nudes som kansligare for barnens signaler an foraldrarna. De
trygga barnen tillbringade mer tid pa daghemmet per vecka an de
otrygga. Barnen tenderade ocksa att ha mer positiva relationer till
daghemspersonalen om dessa var responsiva och kansliga infor bar-
nens signaler och interagerade mycket och engagerat med barnen.

Anderson, Nagle, Roberts och Smith (1981) har genomfOrt en stu-
die dar anknytningen mellan barn och larare observerades utifran
en Strange Situation- liknande procedur. Barnen indelades i olika
grupper utifran daghemmets kvalitet och nivan pa lararens invol-
vering i barnens fria lek. De barn vars daghemspersonal var kanslig
for barnens behov och signaler, visade flest tecken pa att ha skapat
en trygg kanslomassig bindning till sina larare, medan barn med
mindre kanslig personal gav Hera uttryck for en otrygg kanslo-
massig bindning. Dessa barn sate ocksa mera kontakt och interage-
rade mer med framlingen i Strange Situation.

I en longitudinell studie undersoker Howes och Hamilton
(1992b) hur barnens anknytning ser ut i relation till foraldrar och
larare. Man intresserade sig for stabiliteten i relationen foraldrar-
barn och larare-barn over tid och aven for forhallandet mellan dessa
tva typer av relationer. Anknytning faststalldes med "The attach-
ment Q-Set" under lamning och hamtning i relation till foraldrarna.
Q-Set anvandes aven i relation till lararna. Resultatet visar att bar-
nen bade stabila foraldraanIcnytningar Over tid. Vad man fann an-
markningsvart var att fader var mera "entirely securely attached"
med sina barn. Relationen till lararna var mera komplex. Man sag
att om barren inte bytte larare, blev larare-barn relationen lika stabil
over tid som foraldrarelationen. Barn som bytte larare mellan den
forsta och den andra perioden var mindre trygga vid 24 manader an
de som ej bytt. Forskarna spekulerar i om ett barn efter en tid pa
daghemmet internaliserar en modell av lararen som antingen till-
ganglig eller otillganglig? Man fragar sig ocksa vilka representatio-
ner far barn av en involverad larare och hur paverkar detta relatio-
nen till en ny larare som ar svagt involverad?

Utifran den daghemsforskning som pa senare tid utforts i USA
omkring sma barn och anknytning (Goossens och van Ijzendoorn,
1990; Howes och Hamilton, 1990; Howes et al., 1988). Fragar man
sig huruvida och i vilken utstrackning personal pa daghem kan fun-
gera som anknytningspersoner for sma barn. Efter de studier som
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utfikts av Howes och Hamilton (1992b), aktualiseras Ater fragan om
personal som anknytningspersoner:

A central question in this line of reasearch is wether or not child
care teacher-child relationships have attachment relationship
components and can be considered attachment relationships?
(s 876)

Forskarna fragar sig ocksa om inte en sensitiv och involverad larare
kan kompensera for en torftig fOraldra-barn anknytning? Samt
vilken effekt pa sikt en sensitiv relation med en tillfallig larare kan
ha for barnet dar fordldra-barn relationen dr bristfdllig?
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6. UNDERSOKNINGENS UPP-
LAGGNING

Det grundlaggande kunskapsintresset for denna studie ar att for-
soka beskriva och analysera personalens samspel med sma barn och
foraldrar under 'dinning, hamtning och fri lek. For att skaffa kun-
skap om detta har jag valt en kvalitativ ansats dar jag dels observe-
rat hur personalen arbetar i namnda situationer och dels intervjuat
samtlig personal som deltagit i studien. Studien är genomford med
observation som huvudmetod pa tre daghems smabarnsavdelning-
ar.

6.1 Urval

Overvaganden

Eftersom jag var intresserad av att studera sma barn och syftet var
att studera personalens samspel med sma barn (1-3 ar) och forald-
rar, var det sjalvklart att mer djupgaende studera nagra daghem un-
der en langre tid. Daghemmen skulle ha en smabarnsavdelnirtg med
barn i aldern ett till tre ar. Motivet for detta var att det med stor sart-
nolikhet skulle vara svart att studera personalens interaktion med
endast de sma barnen i en syskongrupp. Ytterligare ett kriterium
var att verksamheten ej var specifikt riktad mot handikapp eller
barn med sarskilda behov.

Situationerna lamning, hamtning och fri lek inne och ute valdes
som omraden for min undersokning. Motivet till val av 'dinning och
hamtning var dels studier av "attachment-teorin" dar separation
och aterforening fokuseras, dels den speciella vikt dessa situationer
kan tankas ha for sma barn som dagligen vistas utanfor hemmet dA
de innebar aterkommande brytskede i tillvaron.

Fri lek valdes utifran att den strukturellt skiljer sig fran lamning
och hamtning. Leken representerar enligt Winnicott (1995) ett mella-
nomrade fran separationen fran foraldern, en overgang till varlden
utanfor. Barn och personal kan tankas vara friare i sin kontakt med
varandra vilket mojligen kan innebara att samspelet blir mera ge-
nuint mellan barn och personal.

Man kan diskutera hur manga enheter som ska inga i en studie
som denna. Utifran forstudien i en smabarnsgrupp dar samspelet
vid lek, lamning och hamming observerades med lopande protokoll
under fyra dagar visade det samlade materialet rikligt med informa-
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tion. Observationsmetoden bedomdes som anvandbar och tre dag-
hem ansags vara tillrackligt, pa grundval av erfarenheterna fran for-
studien och eftersom det pa tre avdelningar finns ett stort antal
barn, foraldrar och personal vars samspel kunde iakttas. Dessutom
bedomdes antalet daghem utifran de begransningar som gallde for
arbetets omfattning och tidsramar.

Undersokningsgrupp

Genom institutionen for barn och ungdomspedagogisk utbildning i
Norrkoping fick jag forslag pa fyra daghem, samtliga smabarns-
avdelningar. Av dessa kom tva att delta i undersokningen. Tva bort-
foil, ett pa grund av att man hade barn som huvudsakligen lag Over
trearsgransen och det andra daghemmet tackade nej. Det tredje dag-
hemmet fick jag kontakt med genom ett av de deltagande daghem-
men. De tre daghemmen lag i tre olika kommundelar i samma kom-
mun. Den daghemspersonal som kom att inga i undersokningen var
de forskollarare och barnskotare som vid studiens genomforande
arbetade pa respektive daghem.

Ansvarig for varje daghem kontaktades per telefon och tillfraga-
des om deltagande. Innan arbetet startade besokte jag varje daghem
och berattade om undersokningen och personalen inhamtade tilla-
telse fran foraldrarna. Jag informerade ocksa sjalv de foraldrar som
kom att inga i studien eller som besokte daghemmet under den tid
jag var dar.

Observationerna genomfordes pa tre smabarnsavdelningar, som
fortsattningsvis kallas A, B och C. Barnen var i aldern ett till tre Ar.
Storleken pa barngrupperna varierade fran nio till sexton barn. Pa
daghem A bestod barngruppen av nio barn i aldrarna 1;9 till 2;11 ar,
pa daghem B av tolv barn mellan 1;11 till 2;11 Ar och pa daghem C
av sexton barn mellan 1;10 till 3 dr.

Efter det att observationerna slutforts intervjuades personalen.
Persona len var elva till antalet. PA daghem A var det tre personal,
pa daghem B var det fyra personal, varav en person bortfoll pa
grund av flyttning, och pa daghem C var det fyra personal.
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6.2 Metoder

Observationer

Utifran mitt syfte att studera personalens samspel med barn och for-
aldrar valdes ostrukturerade observationer i form av lopande proto-
koll.

Den ostrukturerade observationen har en utforskande karaktar,
syftet Ar att erhalla sa mycket kunskap som mojligt kring ett visst
problemomrade och handlingen beskrivs episod for episod under
det att den utspelar sig. Den mindre strukturerade observationen
kan aven jamforas med en videokamera som sveper over ett visst
omrAde (Merriam, 1994).

Lopande protokoll dr ocksa exempel pa en kvalitativ matning,
dar man ej ser delarna losryckta frAn varandra utan forsoker komma
fram till en helhetsuppfattning (Laken och Sobstad, 1995). Bae,
(1994) pekar pa de begransningar som skriftliga observationer inne
bar hon namner t ex svArigheten med att fanga den icke verbala
kommunikationen, uppfatta snabba skeenden och se detaljer.

Teorigenomgangen visar vikten av samspel mellan barn och vux-
na och har darigenom varit utgangspunkten for valet av situationer
som skulle dokumenteras.

For aft jag skulle kunna iaktta sa manga barn som mojligt i lam-
ningssituationen spreds observationerna ut pa varierande tider.
Detta innebar att jag ibland befann mig pa daghemmet cla man Opp-
nade, ibland nagon timma senare och ibland annu senare for att
observera de barn som anlande allra sist. Darigenom kanske jag en
dag endast observerade ett barn, medan jag en annan dag observe-
rade tva barn. PA varje daghem utfordes sammanlagt 6-7 observatio-
ner av lamningssituationen. Raknar man samman observationerna
av lamning vid de olika tidpunkterna for de tre daghemmen blir
summan 20 observationer.

Samma principer radde vid hamtningen, dvs jag befann mig
olika tider pA daghemmet for att se sa manga barn som mojligt vid
hamtningen. PA varje daghem utfordes sammanlagt 6-7 observatio-
ner av hamtningssituationen. Raknar man samman observationerna
av hamtning vid de olika tidpunkterna for de tre daghemmen blir
summan 20 observationer.

Under observationerna beskrevs handelseforloppet i form av
samspelet mellan barn och vuxna sa detaljrikt som mojligt. PA de tre
daghemmen observerade jag lamningen fran det att barnet kom till
dess att foraldern lamnade tamburen. Jag studerade ocksa hur per-
sonalen tog in barnet i gruppen. Vid hamtningen observerades si-
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tuationen fran det att foraldern kommit tills dess barn och foralder
gAtt. Vid nAgot tillfalle sammanfoll lamnirtgen for tva barn. I dylik
situation observerade jag samspelet med hada bamen.

Fri lek observerades i tio-minuters intervaller, sA tillvida aft jag
observerade i tio minuter, holl upp i tio minuter och observerade
Ater i tio minuter. Under de minuter da jag inte observerade, laste
jag som regel igenom det jag skrivit minuterna innan och fortyd-
ligade detta. Oftast forekom utelek under en tidsperiod av 45-60
minuter och det innebar att jag vanligen gjorde tvA eller tre tio-
minutersobservationer vid en utelek. Den fria leken ute och inne ob-
serverades vardera vid sju perioder per daghem och det samman-
lagda observationsmaterialet ar 42 observationer. Saledes kom jag
att utfora tva typer av observationer, dels observationer pa enskilda
barn (lamning, hamtning), dels pa grupper av barn (fri lek inne och
ute).

Efter varje observationsdag har samtliga observationer renskri-
vits och sorterats in under respektive daghem och situation. Genom
att jag befann mig pa daghemmen olika tider har hela personalgrup-
pen varit foremal for mina observationer. Darigenom är det ingen
av personalen som pa grund av sina arbetstider ej deltagit i under-
sokningen.

Observationerna foljde efter varandra pa de tre daghemmen, A,
B, och C och genomfordes under var och host 1995. Omedelbart
efter att observationerna var slutforda foljde intervjuerna och da i
samma ordning, dvs pA det daghem dar observationerna startade
initierades ocksa intervjuerna.

Observatorsrollen
Observatorsrollen innebar att jag satt/stod vid sidan av den verk-
samhet jag observerade. Vid lamnings/hamtningssituationerna be-
fann jag mig i tamburen. Under den fria leken inne forflyttade jag
mig mellan de olika lekrummen och vid leken ute pa garden place-
rade jag mig sa att overblick var mojlig, samtidigt som jag aven dar
forflyttade mig mellan de olika leksituationerna. For att stora verk-
samheten sa lite som mojligt kommunicerade jag inte med de barn
och vuxna som jag iakttog och jag var en till synes tyst och passiv
iakttagare. Inte heller diskuterades de situationer jag observerat
med personalen. Jag tog inga initiativ till kontakt med bamen och i
de fall barnen tog kontakt med mig besvarade jag den, men
utvecklade den inte och hanvisade som regel barnen till nagon av
personalen. Det var ibland svart att vara neutral, speciellt vid utelek
da barnen frail ett daghem entraget forsokte fa mig att hjalpa dem
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gunga eller bad om annan hjalp. Vid ett par tillfallen brat jag neutra-
liteten da jag bedomde det nodvandigt av etiska skal.

Tillforlitlighet

Barnen accepterade fort min narvaro och verkade irate fasta nagon
storre uppmarksamhet vid att jag befann mig i rummet eller pa
garden. Samma erfarenhet av observationer i barngrupp gar
Harsman, (1994); Jacobi, (1991) och Ekholm och Hedin (1991).

Om personalen paverkas och inte upptrader naturligt minskar
validiteten. For den observerade personalen kan det ha varit under-
ligt med en frammande person som enbart iakttog det de gjorde och
inte deltog i arbetet. Man kanske ocksa undrar vad observatoren
egentligen tycker da man som personal inte far reaktioner pa sitt ar-
bete.

Ekholm och Hedin (1991) har i en observationsstudie av 164 dag-
hemspersonal latit dem besvara frAgor omkring att bli observerade.
Majoriteten tyckte inte att varken de sjalva eller deras arbetskam-
rater eller barnen avvek fran sift vanliga beteende under observatio-
nen. Forskarna drar slutsatsen att resultatet ar ett uttryck for att man
i allmanhet inte paverkas i sa hog grad av observationer som man
skulle kunna befara.

Huruvida foraldrarna paverkats av min narvaro och irate upptratt
naturligt är svart att fa klarlagt. Rent allmant kan det hos foraldrar
finnas en stravan att framsta som "goda" fOraldrar och andra sift be-
teende i den riktning de tror ar onskvart.

Patton menar att det inte är fraga om huruvida man som obser-
vat& paverkar eller ej. Snarare aft man paverkar och hur man ska
kunna ha kontroll Over dessa effekter och ha med detta i berak-
ningen nar man tolkar sin information (Patton, 1980).

Kazdin (1982) kommer med tre forklaringar till varfor aktorernas
beteende kan paverkas. Ar personerna negativt installda eller angs-
liga infor att bli observerade kan de bola bete sig pa ett satt som de
anser vara acceptabelt eller onskvart. Ar aktorerna medvetna om att
de observeras och darigenom blir beclomda pa nagot satt, kan de
ocksa reagera pa denna bedomning. Dessutom menar Kazdin (1982)
att den observerade kan forandra sift beteende utifran aterkoppling
fran observatoren, t ex genom aft denne gar anteckningar eller upp-
marksammar ett visst beteende. Detta stammer inte in pa min studie
da jag inte tittat pa ett visst beteende utan studerat forloppet utifran
bestamda situationer.
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Intervjuer
Syftet med intervjuerna var att fa veta hur personalen tanker kring
lamning, hamtning och lek och darigenom kurma forst& deras hand-
lande. Avsikten med intervjuerna var inte att to reda pa om perso-
nalen gar som de sager sig Ora, dvs jamfora personalens utsagor
med deras handlande. Utan att lata intervjuerna supplera och belysa
observationsmaterialet som utgor huvudmetod i undersokningen.

Innan intervjuerna paborjades "testades" frageomrAdet pa en
person med lang erfarenhet av barnomsorg.

Enligt (Patton, 1980) är intervjun en mojlighet att fa manniskors
tolkning av sin omvarld och att komma At intervjupersonernas satt
att se pa saker och ting.

Intervjuformen var delvis strukturerad och styrd av ett bestamt
frageomrade, som bestamts utifran teorigenomgangen och studiens
syfte.

Vad tycker du ar din viktigaste uppgift i relation till barnen vid lamning
respektive hamtning samt vid fri lek inne och fri lek ute?

Intervjuerna genomfordes under november och december manad
1995. Personalen intervjuades pA sitt eget daghem och intervjuerna
kunde genomforas i ayskildhet i angransande personalutrymmen.
Intervjun inleddes med information till den intervjuade om att deras
svar skulle behandlas konfidentiellt.

Varje intervjutillfalle varade mellan 50 och 70 minuter och var
och en av de intervjuade bads att i namnd ordning beskriva vad de
tyckte var viktigt utifran fyra frAgeomraden: lamning, hamtning, fri
lek inne och fri lek ute.

Under intervjun var intervjuarens inlagg fa och bestod narmast
av att Aterfora informanten till omradet, ibland fortydliga, ibland for
att omformulera och spegla tillbaka till informanten och samman-
fatta vad som sagts. I den utstrackning som oklarheter uppstod be
dem utveckla och forklara vad de menade. Med andra ord halla
informanten koncentrerad pa amnet och bibehalla orienteringen.
Kvale (1992) ser intervjuaren som medskapare till intervjuns resultat
genom sin interaktion med intervjupersonen och genom att hjalpa
individen att bygga upp ett sammanhangande och begripligt reso-
nemang. Intervjuerna spelades in pa band med personalens tillatel-
se.

Under observationsarbetet bestod personalgruppen av elva per-
soner. Vid intervjuerna deltog tio personer. En deltagare bortfoll pa
grund av flyttning till en annan forskola.
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Tillforlitlighet
Persona len visade stort intresse for intervjuerna och berattade
gama. Nagra av personalen hade behov av att prata allmant om sitt
arbete. For en del personer var associationerna ut till angransande
omraden pataglig, vilket innebar att de upprepade ganger fick Ater-
bordas till fragan av intervjuaren. FrAgeomradet blev ocks5 olika
mycket belyst beroende pa intresse, engagemang och daghemmets
situation.

Som intervjuare var jag inte obekant for de olika intervjuperso-
nerna. Jag hade tidigare observerat dem i arbetet med barnen,
kommit och gaff vid olika tidpunkter under deras arbetsdagar, suttit
dar med mitt block. Jag uppfattade aldrig att det hos dem farms
nagon osakerhet omkring frigeomradet eller till mig. Mojligen mera
behov av att antligen f5 prata om det de sett mig observera och fa
tillfalle att forklara och uttrycka varfor de gjort som de gjort.

Det är alltid forenat med tolkningsvarigheter att hantera inter-
vjuer. Ord kan misstolkas och vad personen sagt kan komma att fel-
tolkas. Kodningen har gjorts sa att huvudtendenser, centrala tankar
i intervjupersonernas erfarenheter kunnat fArtgas upp.

6.3 Bearbetning av analys och data

Observationerna

Studiens syfte var att studera personalens samspel med barn, och
foraldrar. Enligt Merriam, (1994) paborjar man analysen genom att
granska den fr5gestallning man utgick fran nar undersokningen
startade. Analysarbetet kan sagas vara en process som har till syfte
att bringa ordning i datamaterialet och organisera det i monster,
kategorier eller beskrivningsenheter (Patton, 1980).

Bearbetningen av resultatet dr av kvalitativ art och dataanalysen
har utforts i fem steg. Analysen har skett utifran vart och en av de
tre daghemmen och utgangspunkten har varit en tolkande analys
(Merriam, 1994). Utformning av kategorierna ar gjorda med empirin
och litteraturstudierna som grund och i analys av undersoknings-
materialet har anknytningstemat varit vagledande i form av perso-
nalens narhet/narvaro till barnen och kanslighet for barnens
signaler och behov.
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Datareduktion 1.

1) Bearbetningen i steg ett omfattade ingaende och aterkommande
genomlasningar av de lopande protokoll som forts vid varje ob-
servation (lamning, hamtning och fri lek) pa respektive daghem.
En forsta datareduktion sker da viktiga beteenden vad galley
personalens samspel i situationerna lamning, hamtning och fri
lek noteras.

2) Dessa farsta anteckningar bestod av en listning av beteendena
och bleu utgangslaget for en beskrivning av personalens, forald-
ramas och barrens beteende i respektive situation, pa respektive
daghem.

Datareduktion 2.

1) Utifran dessa beskrivningar startade ett sokande efter vad som
karakteriserar lamning respektive hamtning och fri lek pa var
och en av de tre daghemmen. Regelbundenheter och karaktaris-
tiska drag i materialet med fokus pa personalens samspel med
foraldrar och barn i de olika situationerna ph respektive dag-
hem togs fram.

2) Genom de monster och regelbundenheter som framkommit
kunde varje daghems lamnings, hamtnings och leksituation
kategoriseras.

3) Darefter beskrivs de monster av samspel som karakteriserar
varje situation pa respektive daghem. De exempel, delvis i form
av citat, som firms i texten är valda att illustrera kategorierna.

Intervjuerna
Det renskrivna intervjumaterialet, som ordagrant skrevs ut i sin hel-
het har analyserats och tolkats i flera steg. Varje intervju har analyse-
rats utifran syftet att fa personalens syn pa vad de ser som viktigt
vid situationerna lamning, hamtning och fri lek. Tendenser eller te-
man i lararnas svar har skrivits fram.

Svaren Mom varje frageomrade har analyserats for varje daghem for
sig.

1. Utskrifterna fran varje situation ( lamning, hamtning och fri lek)
pa respektive daghem genomlastes upprepade ganger. Marke-
ringar gjordes utifran vad var och en av personalen ansag som
sin viktigaste uppgift i dessa situationer.
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2. Utifran varje persons utsagor lyftes ut svar som liknade var-
andra for respektive situation, darefter har sanunanforts lam-
ning med hamtning och fri lek irme med fri lek ute.

3. De sammanstallda utsagorna fran lamning-hamtning och fri lek
inne -fri lek ute har bildat underlag for kategorier. Darefter har
citat valts ut for att exemplifiera vad kategorierna pavisar.
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7. SMA BARN PA THE DAGHEM

I detta kapitel redovisas resultaten i form av fallbeskrivningar av de
tre daghemmen, dels av personalens satt aft samspela med barn och
foraldrar, dels av personalens syn pa sitt arbete. Intervjuerna ar
gjorda for att fA veta vad personalen anser vara viktigt i de olika
situationerna och darigenom supplera observationsstudien. Inter-
vjuerna dr ej utforda for att jamfora vad man sager sig Ora och vad
man faktiskt gar (se sid 36).

Fallbeskrivningarna bygger pa de observationer och intervjuer
som gjorts pa de tre daghemmen. Forst presenteras beskrivningen
utifran observationerna daghem for daghem och darefter utifran
intervjuerna. De tre daghemmen benamns A, B och C. Slutligen be-
skrivs respektive daghems interaktionsmonster.

Lamning och hamtning redovisas separat cla de i observations-
materialet framstar som tva frAn varandra skilda situationer, medan
fri lek sammanforts. I intervjuerna har lamning sammanforts med
hamtning och fri lek inne med fri lek ute.

7.1 Daghem A

7.1.1 Observationer av limning

PA daghem A karmetecicrias lamningen framst av att personal, for-
aldrar och barn har ett engagerande mote, dvs personalen visar barn
och foraldrar stort intresse, samt av att personalen deltar odelat
aktivt, dvs knyter an till barnet genom att ge barn och foraldrar hjalp
med ayskedet, firtnas nara barnet och genom att fora in barnet i
aktivitet.

Daghemspersonalen visar i lamningssituationen barn och foraldrar
intresse och uppmarksamhet. Den av personalen som inskolat bar-
net moter barn och foraldrar i tamburen, kontakt sker genom att
man kallar barnet vid namn och visar gladje over att Ater motas. For-
aldrar och medfoljande syskon far ocksa del av uppmarksamheten.
Personalen utvecklar kontakten genom att t ex fraga hur barnet mar,
prata om vadret eller om nagon leksak, som barnet oftast bar pA.
Daghemspersonalen intresserar oftast barnet redan vid detta forsta
mate for flagon aktivitet som pAgar eller talar om nagot de under
dagen ska Ora tillsanunans.
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Under hela lamningen firms personalen nara barn och foralder, ofta
sitter man pa huk framfor dem eller star bredvid. Foraldrarna klar
som regel av bamet, men vid behov hjalper personalen till.

Vid avkladningen samtalar personal och foralder med varandra
och ibland vander de sig till barnet med nagon fraga. Samtalet
mellan de vuxna handlar t ex om barnsjukdomar, barnets tider pa
daghemmet och vem som efter ayslutad dag ska hamta barnet. De
vuxna pratar ocksa om barnets klader och personalen uppmarksam-
mar t ex nya skor eller en ny mossa.

Persona len ar delaktig i barnets aysked frail foraldern genom att
to barnet i famn och uppmana barnet att krama eller vinka till
foraldern. Ib land forklarar de for barnet vad foraldern ska Ora, t ex
"nu maste mamma ga till skolan och jobba", "mamma ska till sin
bank och ralcna pengar".

Efter det att foraldern gaff hjalps barnet aktivt in i lek. Oftast
valjer de vuxna lek/leksak efter det de vet aft barnet tycker om. Per-
sonalen firms alltid initialt med i leken.

En av personalen (inskolningspersonen) moter Per och hans
mamma vid dorren, halsar och sager: 'hur mas det'. Pratar med
mamman om hennes skola. Annat barn ropar pa personalen,
sager till henne att hon strax kommer. Fragar Per om han haft
det bra i helgen och om han tittat pa flagon eld (varit valborgs-
massohelg). Mamman klar av barnet, personalen sitter pa huk
framfor, Per grater lite. Ett annat barn kommer och kryper upp
i personalens kna, hon uppmanas ga och hamta 'banken'. P:
'Sara kan du hamta banken till Per, den man bankar med, han
tycker sa mycket om den'. P. tar upp Per i famnen uppmanar
honom vinka till mamma, fOrklarar for honom att mamma ska
ga till skolan.

Det forekommer aft daghemspersonalen forbereder saval varandra
som de barn som redan anlant pa att Hera barn ska komma, man Or
det genom att prata om de vantade barnen, vilka tider de beraknas
komma och vem som ska lamna dem.

Personal sitter med nagra barn kring ett bord och lagger pussel,
tittar pa klockan. P: 'Snart kommer Lina och hennes mamma.
Nar Lina kommit ska vi ha samling'.

Barn som redan anlant till daghemmet soker ibland personalens
uppmarksamhet under det att ett nytt barn lamnas, genom att kom-
ma fram och visa nagon leksak eller soka kroppskontakt med perso-
nalen. De vuxna pratar aven med dem men intresset ligger huvud-
sakligen pa det barn som nyss anlant. Ibland uppmanar personalen
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det kontaktsokande barnet att hamta nagon leksak till barnet som
kommit. Kan beskrivas som att daghemspersonalen tar barnet till
hjalp for att fora in det nyanlanda barnet i gruppen.

7.1.2 Observationer av hamtning
Pa daghem A kannetecknas hamtningen framst av att personalen
deltar odelat aktivt, dvs hjalper barn och foraldrar att aterknyta till
varandra genom att stodja foraldrarollen, lamna forskolan och over-
ga till hemmet.

Daghemspersonalen hjalper barn och foraldrar att aterknyta kontak-
ten med varandra. Barnen uppmarksammas pa att foraldern kom-
mit och personalen hamtar de minsta barnen och bar dem till foral-
dern. Persona len finns under storre delen av hamtningen nara barn
och foralder. De fiesta foraldrar stannar i tamburen, oftast borjar de
vid ankomsten plocka fram barrens klader och det är foraldern som
klar pa sitt barn.

Vid pakladningen informeras foraldern om hur barnet alit och
sovit och vad det atit. Fora ldern far ibland se nagot barnet gjort un-
der dagen, t ex en teckning och det forekorruner att personalen be-
rommer barnet Over nagot framsteg i utvecklingen. De vuxna pratar
om barnets kidder och ibland letar man efter vantar och sockor. Per-
sonalen ar ocksa uppmarksam sa att barnet ej glommer eventuella
kramdjur/leksaker. Barnet ar i ringa utstrackning delaktig i samta-
len, det är huvudsakligen personal och foraldrar som samtalar.

Oftast foljer Hera barn med personalen ut i tamburen, kryper upp
i personalens kna eller star och iakttar barnet som ska ga hem. De
far ocksa uppmarksamhet, aven om personalen huvudsakligen in-
tresserar sig for det barn som ska ga hem.

P: 'Nu kommer flagon det var Eriks mamma, fa se var vi har
Erik. Pappa ar med i dag ocksa'. Persona len som hamtat Erik
hailer honom pa armen, lamnar honom till pappan, mamman
pussar Erik. P: 'Han har atit och sovit, najd med tillvaron. M:
Det brukar han vara.' Persona len satter sig pa huk. Tva andra
barn kommer fram, ett av dem kryper upp i personalens kna.
Mamman borjar kla pa Erik. Mamman och personalen pratar
om Eriks klader, pappan om lovtider, darefter pratar man Ater-
igen om Eriks kidder. M: 'Hans vantar. P: Det gillar han inte
vantar, inte alls kul'.

Om barnet inte vill to pa sig och ga hem, hjalper daghemspersona-
len foraldrarna. Innan personalen tar steget till aktiv hjalp forsoker
man indirekt hjalpa foraldern genom att pa olika satt aterfora barnet
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med foraldern, personalen arbetar for att barn och foralder ska Ater-
knyta till varandra. Vill barnet inte skiljas fran en speciell leksak,
talar personalen med barnet om Aterkomsten nasta dag och fortsatt-
ning pa leken. Persona len intresserar sig ocksa for vad barn och for-
alder ska Ora efter det att de lamnat daghemmet och hjalper pa sa
satt barnet att Overga till varlden utanfor daghemmet.

Persona len kommer Pram till mamman med Mia pa armen. P:
'Dar ar mamma'. Mamman tar Mia, hamtar hennes klader. Mia
springer in i lekrummet, hamtas ut av personalen. Mia borjar
leka med ett lamm hon hamtat i lekrummet. P: 'Visa mamma
ba, ba! Vad sager ba, ba'? Mia later lammet ga pa mammans
arm, som har satt sig pa banken med bamets klader. P: 'Det var
soppa till middag, tror ej hon At sa mycket, till mellanmal At vi
blAbarssoppa'. Persona len gAr och hamtar Mias kramdjur. P:
'Mar Mr du din hare'. Mia springer Ater in i lekrummet, mam-
man fdljer efter henne. Persona len avvaktar en stund, gar sedan
ocksa in. P: 'Nur ar det, vill du ej gA hem'? BEirjar prata med
Mia om att mamma blir genomsvett dA hon har jackan pa sig.
Persona len tar Mia i knat och borjar kla pa henne. Barnet grater
och protesterar.

Initiativ till aysked tas antingen av foraldrar eller av personal. Dag-
hemspersonalen skiljs fran barn och foralder genom att alltid mar-
kera aysked. Genom att klappa barnet pa kinden, vinka och saga hej
ayslutas dagen. Det forekommer att personalen talar om vem av
dem som moter barnet nastfoljande dag, "i morgon ar jag Kerstin
har nar du kommer ".

Majoriteten av barnen visar gladje over att Ater se sina foraldrar,
protesterar inte, ar inte heller ledsna och hamtningarna forlOper
smidigt och de ar tidsmassigt ganska korta.

7.1.3 Observationer av fri lek inne och ute

PA daghem A kannetecknas fri lek inne och ute framst av att perso-
nalen stimulerar barnen till lek, dvs hjalper, stoder och inspirerar
barnen och är delaktiga i barnen lek.

Daghemspersonalen deltar i barnen fria lek genom att aktivt syssel-
satta sig med barnen, utveckla och stimulera leken. De vuxna fOr-
sOker Ora barnen intresserade av olika sysselsattningar genom att
fraga vad de vill Ora, ge forslag och to initiativ till olika lekar. Ge-
nom att barnen visas hur man kan cykla eller dra en karra inspireras
de till aktivitet och personalen inbjuder till lek genom att t ex fraga
vilka barn som vill mala eller bygga. Personalen kommer ocksa ihag
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vad barnen sysslade med foregaende dag eller vad barnen fore-
dragit att leka med den sista tiden. Barnen ges mojlighet att utforska
och experimentera under den fria leken, samtidigt som vuxna dr
nara barnen och intresserar sig for vad de gor.

Barnen far berom och uppmuntran t ex "vad duktig du är
Kristina, Ulrika dr ocksa duktig, alla barn dr duktiga att lagga pus-
sel". De vuxna talar ofta med varandra om barnens framsteg och
visar varandra att ett barn nu kunnat lagga ett visst pussel, bygga
hogt med klossarna eller beramna en viss sak. Under fria leken ute
uppmarksammar man barnen pa vad som hander utanfor staketet,
visar pa hundar, sopbilar och flygplan och de vuxna ar med barnen
cla de utforskar garden. Persona len pratar mycket till barnen. For-
ldarar, visar, tillrattavisar och staller fragor till barnen, men vantar ej
pa svar eller ger barnet tillrackligt med tid for att hinna svara. Bar-
nen kommunicerar tillbaka genom sina kroppar och genom gester
och ljud av olika slag.

En personal lagger olika pussel med tre barn. P: 'Vad duktig du
dr. Nej det var fel, vi far plocka bort tuppen. Var ska grisen
vara, var ska hasten vara? Aj Arvid inga klossar pa bordet, de
ska vara pa golvet. Kan du lagga ner pusslet i burken? Klara du
ska fa ett nytt pussel, vill Arvid ocksa ha ett pussel'? Bamet
nickar. P: 'Tog Maria din pusselbit. Har far du Klara, Arvid du
ska ocksa fa om du satter dig har. Vet du vad jag tror, det ska
ocksa bli en nallebitim. Fel har ska ba-ba ligga, har ska tuppen
vara, har hasten. Riktigt duktig är du. Har ska kossan vara, vad
sager kossan'? Klara svarar nagot. 'Bra Klara'.

Persona len har kroppskontakt med barnen. Barnen kramas spontant
och de sitter ofta i de vuxnas kna. Under utelek leker alltid nagon av
personalen med barnen i sandladan och ibland promenerar de runt
med nagra barn. Barnen soker sig ocksa till de vuxna genom att
komma fram och krypa upp i deras kna eller ropa pa dem ute.
Kroppskontakt underlattas genom att personalen i ganska stor ut-
strackning sitter pa golvet inomhus. Ledsna barn trostas genom att
man tar upp dem i famnen och pratar om deras ledsnad. De vuxna
benamner ofta barnen vid namn och talar med dem om det som
hander i gruppen.

Daghemspersonalen uppmanar barn som ej är sysselsatta att
komma med i nagon aktivitet och de uppmarksammas pa andra
barn som mojliga lekkamrater. Barnen far hjalp med kontakten t ex
"kan du sparka till Sebastian, nu blir det At fel hall, sparka till
Sebastian." De vuxna ingriper fort om konflikter uppstar mellan
barnen och om barnen slar eller brakar med varandra.
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Martin borjar sla Olivia. Tillskyndande personal: 'Martin det
gor ont pA Olivia, sA far man inte Ora'.

Da personalen pratar med varandra handlar det oftast om vad som
tilldrar sig i barngruppen, t ex vad som ska handa under dagen,
vilken tid barren ska ga hem och vem som ska hamta barnen. De
vuxna är lekfulla och de ser ut att tycka det är roligt att vara till
sammans med barnen.

Fern barn sitter med personal i sandladan. P:' Har dA, hej sa fint
ni kan. Vi mAste ha lite mera sand. Oj, titta nu kommer bussen
och svanger runt hornet. Vad duktig du är Lena'. P. lagger ner
sand i koppar. P: 'Pang, pang. Jaha nu kommer Ida, kom fAr du
baka kakor. FAr Sune ha vagnen (till annat barn)? P: Nu ska vi
baka en fisk. Du har hamnat sa nara kanten, ska vi lyfta in dig.
Sofia har du sett en fisk ar det. Inte sand har, det ryker pa Lina,
har kan du vara. SA har gor man, den har Lina. P: Har du tagit
av dig mossan Lina sA fin mossa du har. Nu ska vi se har. Kom
Kristina (till barn utanfor sandlAdan), kom far du se att vi bakar
kakor'.

7.1.4 Persona lens syn pa lamning och hamtning

Man tycker det ar viktigt att:
aktivt delta vid lamning och hamtning
stlidja foraldrarollen

Personalen tycker det ar viktigt att to emot barn och foraldrar i tam-
buren da de kommer till daghemmet och finnas med vid lamning
och hamtning. Man bor som personal hjalpa barn och foraldrar att
skiljas frail varandra pa morgonen och att aterforenas pa eftermid-
dagen. Detta motiveras med aft det for bade barn och foraldrar ar
svart att skiljas och att aterlcnyta till varandra och aft det for manga
foraldrar ar en stressig situation, da de ska lamna sitt barn for att ga
till ett arbete och att efter ayslutad dag knyta till sig bamet igen. Det
anses viktigt att stunden blir lugn och att foraldrarna kanner att det
blir en bra start/ ayslutrting pa dagen och att personalen bryr sig om
och tar hand om just deras barn.

Man ar bade aktiv och passiv vid mottagandet, det ar ju den
dar lilla dialogen man har samtidigt med barnet och pratar om
vad dom tar av sig och vad dom har med sig samtidigt ar det
viktigt att mamman gor det har lilla ayskedet frAn barnet
samtidigt som jag finns till hands ... for overgangen maste ju
vara smidig for sen ska hon ju lamna over barnet.
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Om barn ar ledsna nar foraldern gar, anser personalen att man ska
ta hand om dem genom att trOsta och avleda och att det ar viktigt
att barnet ser aft foraldern gar. Det är ocksa viktigt att vid ayskedet
forklara for barnet att mamma aterkommer nar hon slutat arbeta, att
hon kommer tillbaka.

Overgangen frail foraldern till daghemsgruppen ska ske genom
personalen. De vuxna bor hjalpa barnet in i gruppen genom att vara
tillsammans med barnet den forsta stunden, lasa en bok, leka eller
sitta med barnet i knaet.

En del behover ju den har trosten att man sitter med dom,
tryggheten dom behover den och karma att dom är valkomna.
Att man da sitter en liten stund med dom pratar, gar och tittar
pa nagot har leksaker eller bilder eller laser en bok eller nagon-
ting. Det ar ju viktigt att de har den har tryggheten. Det har
med tryggheten ar ju valdigt viktigt. Pa det har viset blir man ju
ocksa bekraftad, man kanner ju att det ar jag som har kommit,
att dom tycker om mej, dom kanner ju det barren.

Efter ayslutat dag anses det viktigt att personalen hjalper barn och
foraldrar aft aterknyta kontakten med varandra. Foraldrar som har
svart aft klara av hamtningen och som t ex inte tar initiativ eller är
passiva gentemot sitt barn, bor fa stod och hjalp att sjalva ta hand
om och mota sitt barn. Det kan innebara att personalen vid behov
hjalper till att kla pa barnet eller tar barnet i knaet under tiden for-
aldern tar pa barnet kladerna. Man motiverar sitt handlande med att
manga foraldrar upplever hamtningen som mycket arbetsam och aft
personalen genom att stodja foraldrarollen underlattar for trotta och
stressade foraldrar.

SA tanker man ju pa foraldrama ocksa som ar trotta, kanske
jobbat hela dagen och sa ska de hem och sa kanske de har
mycket framfor sig. SA kommer den har stunden dA de vet att
Emmet inte vill ga hem och skriker och da ar ju vi valdigt vik-
tiga i den stunden, det är vi. Att man orkar och kan och klarar
av att hjalpa dem da, sa att de sjalva kanner att det ar dom som
klarat av det, det ar viktigt.

Det är viktigt med det dagliga informationsutbytet omkring hur
barnet atit sovit och lekt. Den dialogen underlattar ocksa Over-
&Igen mellan hem och daghem. I personalgruppen tillampas ett
schema for tamburkontakt som innebar att personalen vaxelvis har
ansvaret for tamburkontakten. Foraldrarna vet da vem som moter
nastkommande dag och kan pa sa satt aven forbereda sift barn.
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For att foraldrama ska kanna sig trygga far de mycket information
och forberedelse for lamning och hamtning vid inskolningen och
vid de aterkommande foraldrasamtalen.
Av situationerna lamning och hamtning anses hamtningen vara den
som är mest arbetsam for barn och foraldrar och aft personalen da
ar mycket viktig "det är hamtningen som är jobbigast, da har vi en
valdigt aktiv del".

7.1.5 Persona lens syn pa fri lek inne och ute

Man tycker det ar viktigt att:

finnas med barnen i leken
hjalpa barnen till sysselsattning

Persona len talar om att det ar viktigt att vara med barnen och
uppmarksamma dem i alit de Or, detta motiveras med att barnen
ar sma och att mycket kan handa i leken. Man understryker vikten
av kontakt mellan barn och personal och att personalen visar att de
ser varje barn. Den vuxnes narvaro innebar en trygghet for barnen
och att denna trygghet är av storsta betydelse for dessa sma barn.
Det ar ocksa nodvandigt att ha en Overblick Over av vad som hander
under den fria leken i de olika rummen och pa garden. SA tillvida att
de vuxna vet vad barnen ar sysselsatta med och vem de tar kontakt
med for att i ett tidigt skede kunna ingripa om oro och konflikter
uppstar.

Jag maste kunna vara nara till hands, sitta pa golvet dar dom
for det mesta leker och leka med dom. Hjalpa och inspirera
dom till olika moment i leken. Jag maste finnas med nar dom
sitter vid bordet ritar, malar klipper eller klistrar, jag ar ju viktig
som inspirationskalla.

Persona len tycker det är viktigt att hitta sysselsattningar som barnen
klarar av att delta i och att visa pa olika mojligheter till lek och hur
barnen kan anvanda olika material, "nu pa vintern sa har vi byggt
snogubbar, man maste visa dom har sma". Det är ocksA viktigt att se
och uppmuntra barnens egna forsok till lek med varandra. Barn
som sjalva tar initiativ till sysselsattningar bor man stodja och
"finnas med" sitta bredvid och hjalpa, "fa barnet kanske i bredvid-
lek med nagot annat barn och jag da ar med och sitter pa sidan och
hjalper till". DA barnen forsoker sig pA flagon form av rollek t ex lek
i dockvran bor personalen delta i leken, halla ihop leken och kanske
fora in moment av fantasi och spanning i leken samtidigt som de
vuxna pratar mycket med barnen.
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Och bara dom har lekarna i dockvran tycker jag är valdigt,
valdigt viktiga for det ar ju en borjan till rollek. Dom kan vara
med och diska, dom kan plocka fram tallrikar och vi ater.

Daghemspersonalen ser att barnen under utelek kan trana utveck-
lingsomraden som de ej far tillfalle att arbeta med vid innelek, t ex
att utelek kan framja grovmotoriken och de ser barnens gladje over
separationslekar. Persona len tycker ocksa aft barnen under den fria
leken ute ar mera sjalvstandiga och fria, eftersom den stora gards-
ytan innebar storre mojligheter till rorlighet.

Det är spannande att springa ivag till andra hornan av gArden
och sA ropa namnet pa oss vuxna. Viktigt att de kan tanja den
dar traden sa aft den blir langre och att vaga att inte vara radda
och dA är de ju trygga. SA starker jag ju den har sjalvkanslan
ocksA nar de vet att den vuxne tittar och ser mej och jag ropar
tillbaka.

Det fines i personalgruppen uttryck for en osakerhet omkring inne-
borden av begreppet fri lek och hur aktiva vuxna far vara. Persona-
len fragar sig i vilken utstrackning de ska ga in och paverka leken
och om de kanske tillrattalagger for mycket for barnen.

Man vill f5 dom till att leka och upptacka saker, sA är det lite
svArt att dra gransen mellan fri lek och dA menar jag inte rena
aktiviteter som vi bestammer att dom ska Ora ... men sA har
verkar det ju som det ar mycket fri lek. Men arta sa tror jag val
aft det ár vi som bestammer, bestammer eller vi frAgar vill du
inte gora det eller det, det är som jag sa flytande grans dar.

7.1.6 Sammanfattning av observationer och personalens syn pa
lamning, hamtning och fri lek

Persona len hjalper och stoder barn och foraldrar att skiljas Fran var-
andra och att aterforenas. Overgangen fran foraldern till leken pa
daghemmet gar via personalen som formedlar trygghet till barnet
genom kroppskontakt och gor bamet intresserat av vad som hander
pa daghemmet, dvs slussar in barnet i daghemmets varld.

Sava' fri lek inne som ute karakteriseras av att personalen är del-
aktig i leken, ger fOrslag och tar initiativ till lek. De vuxna blir led-
sagare for barnen in i lekens varld genom att de leker och pratar
mycket med barnen.

Personalen anser att de har en viktig funktion i att hjalpa och
stodja barn och foraldrar i overgangen mellan hem och daghem. De
anser ocksa att det är viktigt att vara med barnen i leken, finnas till-
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ganglig sa att barnen har mojligheter till kontakt, samt att se och
uppmarksamma varje barn. Uppmuntra barnen till lek och aft hitta
lampliga sysselsattningar for dem ser de vuxna ocksa som sin upp-
gift.

Det fines i personalgruppen uttryck for en osakerhet omkring in-
neborden av begreppet fri lek.

7.2 Daghem B

7.2.1 Observationer av Miming

PA daghem B kannetecknas lamningen framst av att personalen
visar barn och foraldrar sporadisk uppmdrksamhet, dvs barn och for-
aldrar far uppmarksamhet da och da samt att foraldrarna tar ansvar
for att barnen kommer till barngruppen.

Daghemspersonalen uppmarksammar varje barn och foralder vid
ankomsten. Genom att halsa pa barn och foralder, kalla barnet vid
namn och fraga hur barnet mar initieras kontakten. Huvudsakligen
samtalar personal och foralder med varandra under tiden som for-
aldern klar av barnet. Man pratar om barnets kidder, vad man gjort
Over helgen, kommande semester, barnets tider och vem som ska
hamta barnet. Personalen vander sig i samtalet ibland till barnet
med fragor, berommer eller uppmanar barnet till nagot.

Personalen har ej odelad uppmarksamhet pa barnet som korrunit,
utan agnar sig ocksa At de barn som foljt med ut i tamburen eller
lekt darute. Barnens lekar kommenteras, men de far ocksa en del
formaningar och tillsagelser som att inte vara i vagen for den for-
alder som just anlant med sift barn. Det forekommer att personalen
lamnar tamburen for att ibland aterkomma till barn och foralder,
men det hander ocksa aft de stannar kvar i flagon av lekruirunen. PA
sa satt skiftar uppmarksamheten mellan det barn som anlant och
&riga barn i tamburen och daghemspersonalens narvaro vid lam-
ningen kan beskrivas som okoncentrerad.

Det verkar som om foraldrarna kanner sig hemma pa forskolan
da de spontant pratar om sin vardag och handelser i familjen.

En av personalen kommer ut i tamburen. P: 'God morgon, god-
morgon hur star det till. Stina? Mar du bra i dag'? Stina star
med pappa vid banken, sager inget. Pappa: 'Ska du ha skorna
pa dig'? P: 'Mamma kom ju tidigt i fredags och hamtade dig'.
Pappa: 'Farmor hamtar i dag'. P: 'Vilken tur aft ni har farmor'.
Stina: 'Farmor kommer i dag'. Personalen fragar vad Stina gjort
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i helgen, pappa berattar att man varit pa landet och dar har
Stina cyklat.

En del av barnen springer sjalva in i lekrummet, oftast pa uppma-
ning av sina foraldrar, medan vissa foraldrar foljer sina barn in.
Tiden for lamningen varierar da manga foraldrar drojer sig kvar,
ofta star de och iakttar barnen i dorroppningen till lekrummet. Det
forekommer ocksa att foraldern soker upp personalen for att (raga
om nagot eller bara prata.

Initiativ till aysked tas oftast av foraldern. Oaysett vilken tid det
tar for barn och foraldrar att skiljas, uppmarksammar personalen de
fiesta ayskeden och dr delaktiga i dem genom att uppmana eller pA-
minna barnet om att vinka eller upprepa foraldern vadjan om en
kram. Vissa foraldrar lamnar Over barnet till personalen genom att
t ex saga "ska du nu gA till Karin". Om barnet dr ledset tar persona-
len oftast barnet i famn och gar till fonstret for att vinka till for-
aldern.

Efter ayskedet fran foraldern lamnas barnet att pA egen hand
soka sig till flagon sysselsattning.

Mamman foljer med Sanna in i lekrummet, efter en liten stund
gar mamma mot dorren. Mamma: 'Sanna far mamma en kram,
annars kan jag inte jobba i dag'. Persona len som befunnit sig i
ett av de andra lekrummen kommer Pram till foraldern. 1.1: 'Du
kan val kosta pa mamma en kram'. Mamman sitter pa kna i
dorroppningen och pussar barnet. P: 'En annan dag hamtar
pappa dig, i dag mamma'. Mamman borjar prata med persona-
len om semestern och att Sanna ska vara hos mormor och mor-
far. Mamma: 'GA till fonstret sa du inte glommer att vinka'. P:
'GA till fonstret och vinka nu'!

7.2.2 Observationer av hamtning

PA daghem B kannetecknas hamtningen framst av att personalen ar
tillfalligt narvarande, dvs befinner sig kortare stunder med barn och
foraldrar i tamburen och ger information samt av att foraldrarna har
ansvar for hamtningen.

DA barnen hamtas, soker foraldrarna sjalva upp sitt barn och ger sig
till karma genom att titta in i lekrummet eller i tamburen markera
sin ankomst. Ib land ser barnet genom fonstret att foraldern kommit,
det hander ocksa att de storre barnen ropar till det barn vars for-
alder är pa vag in. Barnen visar gladje da foraldrarna kommer och i
aterforeningen tar fOraldern oftast upp barnet i famnen.
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Daghemspersonalen finns kortare stunder med i tamburen under
det att foraldern kar pa barnet. Persona len pratar med foraldern om
hur barnet atit och sovit och vad man gjort under dagen, samt om
enstaka episoder som just detta barn varit med om. Kontakten har
pragel av information, "hon har inte sovit i dag, forsokte i knaet
men det gick inte, men hon har varit trott pa eftermiddagen". For-
aldern staller fragor huvudsakligen kring hur barnet atit och om det
sovit. Barnet är i ringa utstrackning delaktig i det som personalen
och foraldern pratar om.

Pappan vinkar till Moa i dorren till lekrummet, Moa kommer
utspringande, pappa tar upp henne i famnen pratar med henne,
fragar var henries skor finns. En av personalen kommer fram: P:
'Hon har kakat sA bra'. Moa: 'Det Ar min pappa'. P: 'Ar det din
pappa Janne'. Pappa: 'Var är dina skor'? Pappan borjar kla pa
Moa, personalen forsvinner frAn tamburen. Efter en liten stund
gar pappan in och fragar efter barnets skor. En av personalen
foljer med ut i tamburen och de borjar prata om Moas tider.
Pappan plockar med barnets klader, undrar var galonbyxorna
finns, alla borjar leta. Pappan borjar prata om en bjudning hem-
ma hos bamet, undrar om personalen kan komma med. Pappa:
'Nu ska det inte vara mera'. Moa: 'Jag har badat'. Hej da ropar
alla till varandra.

Daghemspersonalen ger information, forsvinner for att Any° Ater-
komma med information. Persona len ror sig mellan de olika rum-
men, t ex gar ut en stund i tamburen, Ater till lekrummet for aft Ater
gA ut i tamburen, andra barn foljer ocksa med personalen. Aven for-
aldern till barnet som ska hamtas forflyttar sig mellan rummen.
Ibland lamnar foraldern tamburen for att fraga personalen om
nagot, som da befinner sig i nagot av de andra rummen. Det fore-
kommer att foraldern berattar om nagon handelse i familjen for per-
sonalen och det hander att personalen borjar beratta om sina
familjer och kommer in pA semesterresor och egna barn. Vid dylika
langre samtal blir foralder och personal sA upptagna av samtalet att
barnet ofta Ater& till lek och far aterigen hamtas av foraldern,
vilket ofta utloser grat och protester hos barnet.

Avskedet initieras alltid av foraldern, man ropar hej till varandra.
Personalen svarar oftast med "vi ses i morgon". Kroppskontakt
mellan personal och barn forekommer vid ett par tillfallen, da ini-
tierad av den vuxne, "far Ulla en kram vi ses ej pa ett tag, jag ska ju
ga pa semester".

Klas upptacker mamma dA hon star i difirren till lekrummet,
han springer fram till henne, mamman tar honom i famn och de
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kramas. TvA av personalen ar i rummet bredvid, mamman gAr
dit, Klas biirjar leka. Mamman och personalen pratar om den
kommande semestern och barnets tider. En av personalen
berattar om vad hon ska gora pA sin semester, om en tidigare
semesterresa och om de egna barnen. DA och dA skrattar alla
hjartligt. Mamman gAr in och hamtar Klas, som lekt i andra
rummet. Klas grater och protesterar med hela kroppen, vill ej
ga hem. Mamman bar ut honom i tamburen och forklarar att
han fAr leka vidare i morgon. Efter pakadningen gar mamman
och Klas in till personalen och sager hej.

7.2.3 Observationer av fri lek inne och ute

PA daghem B kannetecknas fri lek inne och ute framst av att perso-
nalen overvakar barren, dvs vid utelek star personalen och samtalar
med varandra och kastar da och da ett oga ph barnen och vid lek
inne gar man mellan rummen och tittar till barnen.

Den fria leken karakteriseras av okoncentration och oro och barnen
far sjalva to initiativ till sysselsattningar. I ringa grad leker eller sys-
selsatter sig daghemspersonalen med barnen. Om personalen akti-
verar sig med barnen sker det korta stunder och inte sa sallan av-
slutar den vuxne leken for att ga till nagot annat eller blir avbruten
av nagot/nAgra barn som behover hjalp. Vid fri lek inne forflyttar
sig saval barn som vuxna mellan de olika rummen och personalen
firms ej alltid i de rum dar barnen leker. Lekarna bryts ocksa av att
barnen kommer i konflikt med varandra eller att leken upploses
utan nagon synbar anledning.

Huvudsakligen forhaller sig personalen till den fria leken inne
och ute genom att iaktta leken, kommentera nagot barnen
hjalpa, tillrattavisa, instruera och uppmana barnen omkring leken,
t ex "nu ska vi inte kora med vagnarna pA rutschbanan", "ska jag
hjalpa dig, det ar At fel hall", "nu Susanna ar det ingen som har
napp i munnen, da behover inte du heller". Korta samtal forekom-
mer mellan barn och vuxna.

Om personalen gar in i pagaende lek handlar det mest om att
aterstalla ordning eller forhindra konflikter, kan beskrivas som att
personalen overvakar barnen.

NAgra barn salter samman stolar i en rad for att Aka tag. En av
personalen kommer fram och frAgar vart de ska Aka. Till stor-
marknaden sager barnen. Den vuxne frAgar vad de ska Ora
dar, ingen svarar. Barnen ropar till varandra och leker att de
Aker. TvA barn gar av stolarna och springer in i andra rummet.
Ett barn kommer fram till den vuxne, hon visar barnet pA
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lediga stolar. Den vuxne gar sedan fram till ett barn och fragar
varfor han skuffat ett barn som ramlat och borjat grata och talar
om hur stolarna ska stA. Barnen flyttar Ater stolarna runt. Den
vuxne visar ett barn var hon kan sitta, gAr sedan ut ur rummet
och nagra barn ftiljer efter.

Under den fria leken ute ar barnen till mycket stor del lamnade att
klara sig sjalva. Huvuddelen av tiden soker sig personalen till var-
andra, man star i personalgruppen och samtalar med varandra och
iakttar barnen.

Personalgruppen är instabil sa tillvida att en eller tvA personer
alltid under den fria leken ute lamnar gruppen for att ga in, for att
efter en kortare eller langre stund aterkomma ut igen. Barnen ser
inte ut att veta vem av personalen som ska Minna gruppen eller hur
lange den personen tanker vara franvarande. De minsta barnen gar
omkring, iakttar de stOrre eller sitter ensamma med nagon aktivitet.
Persona lens forhallningssatt andras ej heller da de stOrre barnen
frail syskongruppen kommer ut och betydligt flera barn firms pa
garden.

En av personalen, som en kort stund suttit i sandladan med tre
barn, reser sig och gar till den ovriga personalen som star vid
trappan och pratar, tvA av barnen foljer efter. Ett barn kommer
fram och fragar personalen om en cykel. En av de vuxna gAr in
i forrAdet och hamtar en cykel. Barnet borjar cykla runt. De
vuxna forflyttar sig till forrAdet, staller sig dar och pratar med
varandra, det tredje barnet lamnar nu sandlAdan. En av
personalen gar in. Manga barn har nu cyklar. NAgra barn pa
cyklar kommer fram till personalen. En av personalen hamtar
tvA barn som star vid grinden med formaning att de ej ska vara
vid grinden.

Under uteleken ser flera barn ut att vara radda for att ge sig ut pa
garden. Det finns barn som storre delen av tiden stannar hos perso-
nalen, hailer nagon av de vuxna i hand eller hamtar en cykel och
star med den i personalgruppen. Under inneleken soker barnen ak-
tivt kontakt med personalen genom att fiilja efter dem da de gar in i
ett annat rum, komma fram for att visa nagot eller ropa pa personal
dA de ej finns i rummet. Persona len tar da emot barnet, trostar,
intresserar sig for nagon leksak barnet har med sig eller fragar vad
barnet gar.

Saval under lek inne som ute forekommer en del konflikter
mellan barnen. Barnen soker da upp personalen eller ropar pa dem,
da de blir radda for nagot eller behover hjalp. Persona len foljer
oftast med barnen bort till den plats eller till det rum dar konflikten
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utspelats. Under utelek forekommer det att de vuxna star kvar i per-
sonalgruppen och samtalar med barnet om handelsen.

Det hander ocksa att barnen soker hjalp och trost hos daghems-
personalen for varandra. Man Or det genom att uppmarksamma
personalen pA nAgot som hant pa garden eller i nagot av lekrum-
men, t ex att ett barn slagit sig och behover hjalp eller genom att to
barnet med sig och gA till personalen.

Barnen är under sin lek ute patagligt kontaktsokande, vid samt-
liga observationstillfallen soker de kontakt med observatoren.

Tre av personalen star vid ingangen pratar med varandra och
tittar ut over garden. Tva barn star hos dem, ytterligare tvA
barn pA cyklar tillkommer. Ett barn kommer fram till de vuxna
och grAter, ett aldre barn har foljt med och forsOker forklara vad
som hant. Persona len lyssnar och pratar med barnen. Barnet
som ar ledset fragar personalen: 'var var ni fora? P: 'Jag har
Akt bil men nu ar jag tillbaka'. (en av personalen Akte if/in Rix.
att utratta ett arende).

7.2.4 Persona lens syn pa lamning och hamtning

Man tycker det ar viktigt att:
mota barn och fordldrar
informera om dagen

Personalen anser att dA barn och foraldrar kommer till daghemmet
och da de lamnar gruppen ska man som personal finnas med dem.
Det kan ibland innebara att personalen forflyttar sig mellan tambur
och lekrum, beroende pa tidpunkt och ovrig sysselsattning.

Det är viktigt att barnet vid ankomsten 'canner sig valkommet
och att personalen fragar hur barnet mar och pratar med barnet. Det
finns hos personalen ocksa uttryck fOr vikten av att vara positiv och
glad i motet. Det ska vara lugnt i tamburen for det barn som anlant
och ovriga barn bor heist vara i lekrummet. Motivet till detta ar att
det latt skapas konflikter om flera barn befinner sig samtidigt i tam-
buren. Barn som ar ledsna bor fa hjalp att skiljas fran foraldern
genom att trostas och avledas.

Nar barnen kommer ar det viktigt att man moter dom i tambu-
ren, visar att man är dar och tar emot dom. Om dom är lite
ledsna att man hjalper till ... att det alltid firms en personal nar
dom kommer, det ar viktigt.
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En del av personalen tycker att det ar viktigt att lamning och hamt-
ning tidsmassigt ej blir for langa. Man motiverar detta med att det
p5 morgonen blir svArare for foraldrarna att ga fran barnet och att
barnen blir ledsna och mera bundna till foraldern och aft utdragna
hamtningar latt skapar konflikter.

Sen ska det inte ta for Fang tid. Barren kanske blir mer bundna
da vid mamma eller pappa och det blir annu svArare for dom
nar dom ska ga. I den man det gar ta det lite snabbt, puss och
kram och att man foljer med barnet och vinkar.

Persona len tycker ocksa att det ar viktigt att foraldrarna ska karma
sig valkomna och att personalen tillmotesgar de behov av att prata
som vissa foraldrar har dA de lamnar eller hamtar sina barn. PA
grund av att foraldrarna drojer sig kvar, kan det ibland uppsta pro-
blem. Framfor allt vid hamtningen kan konflikter utvecklas eta
barnen kanske borjar leka igen och reagerar med att inte vilja ga
hem cla foraldern pratat fardigt.

Vid hemgang bor personalen informera foraldern om maltidema,
leken och om speciella handelser som intraffat och de storre barnen
ska vara delaktiga i att beratta for foraldern vad de gjort under
dagen. Informationen är viktigt eftersom barnen ar sa sma och inte
sjalva till foraldrarna kan formedla vad de gjort. En ur personalen
anser att den negativa informationen bor tonas ner.

sA om man cla ska dra en massa trAkiga saker som har hant sA
blir det ju en mycket trAkig situation att motas i. Jag forsaker
tona ned helheten pa dagen har varit bra och sA behover man
inte dra upp de har trakigare sakerna.

Man ar i personalgruppen inte enig om vilka initiativ man som
personal ska ta vid hamtningen och i vilken utstrackning personalen
ska hjalpa barn och foraldrar vid hemgAng.

Nar foraldrarna kommit till daghemmet for aft hamta cla ar det
faraldramas ansvar tycker jag att ta hand om sitt barn och kla
det, det tycker jag. Men sen om barnet satter sig pA tvaren cla
kan det manga ganger kanske vara lattare att personalen gar ut
frAn tamburen nar barnet kranglar. Jag tror det ar lattare for
foraldern.

Det kanske ar lattare att jag som personal gar in och tar konflik-
ten, att man finns till dar for foraldern. Ofta kanske de är jatte-
tratta (la de kommer och hamtar sina barn, att man forsaker
overbrygga hamtningen frAn dagis till hemmet.
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7.2.5 Persona lens syn pa fri lek inne och ute

Man tycker det är viktigt att:
vara narvarande
forhindra konflikter

Eftersom barnen ar sa sma och behover kanna tryggheten fran en
vuxen tycker alla att det ar viktigt att vara narvarande i den fria
leken inne. Narvaro innebar iakttagande av leken och att forhalla sig
avvaktande. Det kan ocksa innebara aktiv styrning av leken sa till
vida att man delar in barnen i lekgrupper och i nagon man paverkar
valet av lekkamrat. Motivet till detta ar att minimera konflikter i
gruppen. Persona len motiverar sin narvaro med att det varit mycket
konflikter i gruppen och att det ar viktigt att pa ett tidigt stadium av
leken stavja brak mellan barnen.

Persona len bor uppmuntra barnen till lek med varandra och som
vuxen i gruppen hjalpa och skydda dom fran aft bli storda av andra
barn, leker de bra ska ej heller vuxna ga in i leken, "malet är att de
kan leka utan en vuxen, men att det alltid finns en vuxen till hands
om nagot skulle intraffa".

Att man sitter liksom, man kan sitta pa en stol och skriva
nagonting men andA att man firms dar i rummet. Att dom ser
att man ar narvarande. Jag tror att sma barn har ett stort vuxen-
behov ocksa, att dom ser att det finns en trygghet, är det nagon-
ting sa kan dom vanda sig till personalen.

Det ar ocksa viktigt att leka med barnen. De storre barnen upp-
skattar nar personalen deltar i deras rollekar. Nar personalen ska ga
in i leken och pa vilket satt de skall delta maste kunna avvagas av
den vuxne. De vuxna bor ocksa vanta pa initiativ fran barnen, att
barnen uttrycker en vilja av deltagande och att man är med i leken
utifran de villkor barnen staller, t ex tilldelas en roll "jag inte ar leda-
ren da utan det far barnen vara, jag är mera passiv".

Jag tycker det ar viktigt att man inte gar in och star fri lek. Men
vi har fatt Ora det mera an vi velat for att det inte riktigt har
fungerat. Det ar hemskt roligt de ganger som det fungerar. Att
dom kan leka utan att en vuxen ar med, och styr aktiviteten
sjalva och att deras fantasi det har spontana far komma fram.

Personalen talar mycket om konflikter mellan barnen, framfor allt
vid fri lek inne, och de svarigheter som funnits omkring leken. Det
finns i personalgruppen de som tycker att det ar viktigt att pa ett
tidigt stadium uppmarksamma konflikter for att i tid kurtna aystyra
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dem. Andra anser daremot att barnen i forsta hand ska losa sina
konflikter sjalva bade vid lek inne och ute och att man som vuxen
bor avvakta med att ga in i konflikter.

Att man inte gar in direkt nar det är konflikter utan att man
forsoker lata dom losa det sjalva. Kan ju vara att de ar osams
om en cykel eller vad som heist, men att man fersiiIker att lata
dom reda ut det sjalva. Gar inte det eller att dom ger sig pa
varandra gar man givetvis in och bryter och forsOker ordna upp
det.

Vid utelek anses den vuxnes narvaro viktig sa till vida att barren ser
var personalen finns och kan mota barnen efter deras behov av
hjalp, t ex torka nasan eller satta fart pA gungan. Gar man in i leken
är det utifran barnens villkor. Persona len ser dock inte sin narvaro
som lika viktig som vid leken inne. Man motiverar detta med att det
vid utelek utvecklas mindre konflikter mellan barnen i och med att
barnen kan 'bra sig friare ph gArdens storre lekytor och att leken
darigenom blir lugnare. Barnen leker ocksa mera sjalvstandigt ute.

Persona len tycker det är viktigt att ha en overvakande funktion
av den fria leken ute och att de som vuxna framfor alit bor se till sA
att barnen ej skadar sig. Samtliga tycker att leken ute fungerar bra.

Ha lla koll det later fel, men att man har mer tiverblick vad bar-
nen gar. De är mer sjalvstandiga ute, dom leker friare, oppnare,
okade ytor sa de far mer spelrum ute an vad de har inne. Det är
mer rorliga lekar ute, springa, hoppa klattra.

7.2.6 Sammanfattning av observationer och personalens syn pa
lamning, hamtning och fri lek

Persona len uppmarksammar och intresserar sig for barn och
foraldrar vid lamning och hamtning, men kontakten blir splittrad
och orolig da personalen samtidigt intresserar sig for andra barn
eller av olika anledningar lamnar barn och foraldrar. Barn och for-
aldrar far i stor utstrackning sjalva klara av sitt aysked och sin
aterforening.

I ringa omfattning leker de vuxna med barnen. Huvudsakligen
forhaller man sig overvakande och formanande. Under leken ute är
personalens passivitet pAtaglig och tillgangligheten mindre.

Persona len ser genomgaende tillganglighet och narvaro som vik-
tig vid lamning, hamtning och under lek for att skapa lugn och ord-
ning, ge lekmojligheter och information. Under barnens fria lek an-
ser man ocksa att den vuxnes narvaron dr viktig for att forhindra
konflikter. Personalgruppen är oenig om hur de ska forhalla sig till
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konflikter mellan barn och foraldrar da barnet hamtas och under
barnens lek.

7.3 Daghem C

7.3.1 Observationer av Miming
Pa daghem C kannetecknas lamningen framst av att personalen inte
dr delaktig, dvs de tar inte emot barnen, de hjalper och stoder inte
barn och foraldrar sa att foraldrama far skota detta sjalva.

Ansvaret for lamningen ligger hos fOraldrarna. De klar oftast en-
samma av sitt barn i tamburen och det dr forst nar de kommer in i
lekrummet som de uppmarksammas av daghemspersonalen. Oftast
är dorren stangd mellan tambur och lekrum, vilket forsvarar kon-
takt och overblick av vad som tilldrar sig i tamburen. I lekrummet
halsar personalen pa barn och foraldrar och sager nagot till barnet
som anknyter till barnets kidder eller till flagon leksak barnet bar pA.
Det forekommer ocksa vid ett par tillfallen att foralder och barn far
uppmarksamhet genom att personalen hejar pa dem, men sedan
fortsatter i den aktivitet man var sysselsatt. Samtalen mellan perso-
nal och foraldrar är oftast korta. Man talar om barnets tider, en fort-
bildning som personalen gar pa, saint nyligen tagna foton av hela
barngruppen, dar foraldern av daghemspersonalen uppmanas be-
stalla de kort som onskas. Barnen deltar ej i samtalen och det gars
heller inga fors& att fA dem med. Vid ett tillfalle, dA ett barn Ater-
kommer efter en sex veckors semesterresa, mater en av personalen
barn och foralder i tamburen.

Foraldrarna tar initiativ till aysked frail barnet. Nagon av perso-
nalen finns da oftast med foraldrar och barn och aven de uppmanar
barnet till aysked. Personalen avleder barnet genom att prata om
vad man ska ata till frukost, kommenterar nagot barnet har pa sig
eller forsaker Ora barnet intresserad av flagon lek, t ex "ska jag
hjalpa dig med taget, Olivia och Erik har lekt en stund ska vi ga och
titta"? Vid ett par tillfallen tar personalen barnet i famn och gar till
ett fonster for att vinka till foraldern.

Med ett undantag dr lamningarna tidsmassigt korta och forald-
rarna har brattom. Flera barn ar ledsna eller protesterar over att
behova lamna foraldern och det forekommer att barren foljer efter
dem ut i tamburen. Barnen visar behov av kontakt och frost.

Oskars mamman gar mot ytterclorren, Oskar protesterar genom
att ropa nej, mej. Mamman sat-ter sig pa kna framfor Oskar och
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pratar med honour, en av personalen finns ocksa dar. P: 'Vi ska
ata fil Hanna ar har'. Oskar: 'Ah, da'? Persona len satter sig ock-
sa pa kna framfor Oskar och pratar om den bil han hailer i han-
den och det halsband han har pa sig. Mamman gar mot dorren,
sager hej Oskar. P: 'Vinka till mamma! Du har sa fina skor. Ska
vi ga in och ata frukost? Hej da mamma, kom Oskar sa gar vi in
och ater frukost'.

Det forekommer ocksA att foraldrar lamnar over barnet i lekrtuns-
dorren till personalen da de gar eller att foraldern gar fran daghem-
met utan att prata med personalen och att barnet ensam gar in i lek-
rummet.

Det verkar som om vissa foraldrar foredrar att overlamna sitt
barn till en speciell person i personalgruppen eftersom de aktivt
soker upp den personen da hon ej finns i rummet och lamnar barnet
till henne.

Peter kommer med sin mamma, klas av i tamburen, ingen per-
sonal finns dar. Mamma kramar Peter och gar sedan. Peter gar
sjalv in i lekrummet, star lite vilsen pa golvet, gar fram till en av
personalen och sager nAgot. Den vuxne satter sig pa huk
framfor Peter och sager att hon ska ga pa rast och att Peter far
ga till nagon annan och frAga om det han undrade.

7.3.2 Observationer av hamtning

PA daghem C kannetecknas hamtningen framst av att personalen
inte fir delaktig, dvs hjalper inte barn och foraldrar att Aterknyta
kontakten och Minna daghemmet, sa att foraldrarna far skota detta
sjalva.

Vid hamtningen soker foraldrarna upp sitt barn i nagot av lek-
rummen. Oftast satter de sig en stund hos barnet eller star och
iakttar den lek eller aktivitet barnet befinner sig i. Om foraldern inte
direkt ser barnet eller barnet foraldern, visar nagon av personalen
var barnet är och talar om vad det gor.

Under tiden foraldern gor barnet uppmarksam pA hemgAng, pra-
tar de vuxna med varandra, initiativ tas av sAval foralder som perso-
nal. Om foraldrarna fragar, talar man om vad barnet atit till lunch
eller vad man gjort under dagen. Personalen visar ocksh de foto som
tagits pa barnen och som foraldrarna kan bestalla. Barnet deltar ej i
samtalet, de vuxna fragar inte barnet och forsoker inte heller pa
am-tat satt fa barnet med. Kontakten dr mycket splittrad, man sam-
talar lite da och da, samtidigt som foraldern forsoker Aterknyta kon-
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takten med barnet och personalen gar tillbaka till sin aktivitet eller
sysslar med andra barn.

Nagra foraldrar har ingen kontakt med daghemspersonalen.
Efter att ha halsat pA personalen hamtar de barnet och gar ut i tam-
buren. Vanligtvis är dorren stangd mellan tambur och lekrum.

Hamtningen blir oftast utdragen i tid, da barnen Aterigen bar*
leka efter det att foraldern kommit eller har svArt att aysluta den
aktivitet de haller pa med nar de ska hamtas. Foraldrarna har ibland
problem med att fa barnet med sig hem. Flera barn är ledsna och
oroliga och barnen oro ser ut aft ocksa paverka foraldrarna.

Pappan som ska hamta Jan gar in lekrummet dar barn och per-
sonal dansar till ett band, staller sig och tittar pa dansen. Da
bandet ar slut sager personalen att dansen ar slut, alla klappar
handerna. Pappa: 'Kom nu! P: Du far dansa i morgon. Pappa:
Kom Jan'! Pappan gar och hamtar Jans klader, visar kladerrta
for Jan och ber honom an en gang att komma. Barnen dansar
vidare. Persona len fragar pappan om han har brattom, pappan
sager att han ska klippa sig kvart i tva. Medfoljande syskon till
Jan uppmanar nu ocksa honom att komma. Pappan hamtar Jan,
bar honom ut i tamburen, barnet grater. Under det att Jan blir
pakladd grAter och skriker han, syskonet hamtar snytpapper.
Ett barn kommer ut och tittar. Persona len ar kvar i lekrummet,
pratar med annan foralder. Jan, pappa och syskon lamnar dag-
hemmet.

Personal, barn och foraldrar tar aysked genom att ropa hej till var-
andra &A barn och foralder gar ut i tamburen eller att foraldern tittar
in i lekrummet nar barnet är fardigklatt och sager hej till personalen.
Daghemspersonalen uppmarksammar ej barnet specifikt i ayskedet,
oftast fortsatter de i den aktivitet som pa& tillsammans med andra
barn. Kan beskrivas som att ayskedet blir distanserat. Flera foraldrar
och barn tar ej aysked av personalen, efter det att barnet ar paklatt
lamnar de daghemmet.

For ett av barnen har man en hamtningsrutin som skiljer sig frail
den ovriga gruppens. Genom kontakt med syskonavdelningen vet
personalen att barnets mamma kommit for att hamta det aldre
syskonet. En av personalen Mar dA pA det Ella barnet pa smAbarns-
avdelningen och gar ut med barnet pa trappan. Dar invantar man
barnets mamma och syskon.

Personal hamtar Johan, tar upp honom i famnen. P: 'Kom ska
du fa Mora, du ska ut i snort, mamma Mona kommer och
David'. Persona len gar fram till fonstret, fragar Johan om han
ser mamman och syskonet och om han tror att mamma kan

67



-61-

kora vagnen i all silo. Johan protesterar vill ej ga hem. Persona-
len sager att Hera barn Ott hem och nar mamma kommer ska
Johan ocksa ga hem. Johan Has pa, personalen gar ut pa trap-
pan med Johan, mamma kommer, personalen sager hej till
Johan och hans mamma.

7.3.3 Observationer av fri lek inne och ute

Pa daghem C kannetecknas fri lek inne och ute framst av att perso-
nalen stimulerar till lek, dvs hjalper, stoder och inspirerar barnen och
är delaktiga i barnens lek.

Den fria leken karakteriseras av personalen intresse for barren och
det de sysselsatter sig med. I de fiesta av barnens aktiviteter deltar
nagon vuxen och pa olika sag uppmuntras och inspireras barnen till
lek. Oaysett vad man gar tillsammans praglas samvaron av att de
vuxna pratar mycket med barnen. Personalen farsoker hjalpa bar-
nen till lek, genom att fraga vad barnen vill Ora, visa pa nagon lek-
sak och hur de kan leka med den eller genom att fa dem med i
nagon pagaende lek.

Under utelek aktiverar daghemspersonalen passiva barn genom
att to dem i handen och promenera eller satta dem i karra eller pul-
ka och dra dem runt garden. I en dylik situation forklarar och pratar
de vuxna med bamet om vad som Milder runt omkring.

Man uppmuntrar, hjalper, forklarar, berommer och fOrmanar
barnen i det de gar och barnen kallas ofta vid namn, t ex "ska vi
Ora en liten fagel, en koltrast och en stare"? "Anders inte knuffa du
hade ju den bilen", "tappar du dockan, ramlar den ner om du vickar
for mycket pa vagnen"? Barn som tar initiativ till lekar och forsaker
leka med varandra uppmarksammas av daghemspersonalen och de
far stod av de vuxna sa att de ej stars av andra barn. Barnens forsok
till samspel och kommunikation med varandra uppmarksammas
ocksa. Flera av personalen ar lekfulla och fantasirika tillsammans
med barnen.

Tre barn och en av personalen sitter pa golvet och leker med
bilar pA lekmattan. Bilama ar omvaxlande ambulanser, lastbilar
och polisbilar. Efter det att bilarna krockat foreslar personalen
ett verkstadsbesok (ytterligare en personal tillkommer). P. 'Vern
ska han Aka till? Vi flyttar pa ditt garage, det stod mitt pa
vagen. Nu Icor vi in bilen, nu Tor kan du Aka. Tor: Nu kommer
paketet. P: Har du satt paketet pa lastbilen? Tor: Titta! P: Ar det
inte verkstad har inne? Tor: Nu kommer den ser du va (bilen).
P: Titta nu Aker den ner. Tor: Nu lags den, nu kommer vi. P:
Har kommer farbror som jobbar i verkstan du far frAga om han
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kan laga. Tor: Kan du laga bilen farbror. P: Vi har stangt verk-
stan for i dag, du far parkera har nere'.

Daghemspersonalen är lyhord och foljsam for barnen och deras be-
hov under utelek. De vuxna firms dar barnen dr och forflyttar sig
over gardsomradet alit eftersom barnen ror sig. Barn som behover
hjalp uppmarksammas, ramlar, tappar vantar eller ser ut att frysa.
Speciellt ser man de minsta barnen, de lyfts fort upp och tas om
hand av personalen om de kommit utanfor gruppen, "kommer du
inte upp gumman ramlade du, personal gar fram och lyfter upp 'Dar-
ner. Lekar organiseras genom aft de vuxna ordnar kii vid rutsch-
bana, gungor och pulkabacke.

En av personalen hamtar Kim som sitter ensam i sandladan, bar
bort henne till gunghasten. Hon salter Kim pA hasten, salter sig
ocksA sjalv pa hasten, sjunger och lAtsas gunga med henne. Lars
kommer fram till dem och forsoker gunga hasten. Lars: 'Nej. P:
Han sitter fast hasten, frusit fast. Lars: Bot Kain'. Persona len gar
av hasten. Lars forsoker Ater gunga hasten. P: 'GAr inte andA,
han sitter fast'. Lars pekar att Kim ocksa ska gA av hasten. P:
'Ska jag to av Kim ocksa, gar det dA? Ska du prova gar nog inte
i alla fall'. Lars forsoker nu gunga den tomma hasten. P.
forklarar att det inte gar att gunga forran snon smalt och det
Ater blir varmt.

Persona len ar koncentrerad i det de giir tillsammans med barnen
samtidigt som de fragar efter barn som de for tillfallet inte ser och
speciellt vid utelek hjalper man varandra att uppmarksamma alla
barnen. Vid konflikter ingriper de vuxna fort och trostar och hjalper
de inblandade barnen. Vid lek inne gar en av personalen garna un-
dan med nagot/nagra barn och det forekommer att hon gar in i ett
angransande lekrum och stanger dorren.

Da personalen samtalar med varandra handlar det huvudsak-
ligen om barnens tider pa daghemmet, personalens tider och vad
barnen hailer pa med.

Det kan beskrivas som att den fria leken är lugn alla barn dr sys-
selsatta, personalen ser ut att tycka om att leka med barnen, dar
firms engagemang och samspel mellan barn och personal.

En av personalen har byggt en snogubbe tillsammans med tvA
barn, nar de andra barnen kommer ut pA garden forklarar hon
hur de rullat kloten. P: 'SA fin den blir 011e, prova satta fast
sAdana pinnar'. P: tar ett barn i vardera handen och gAr och
hamtar Hera pinnar. P: 'SA har gor vi med smA pinnar, nu blev
det knappar'. Tre barn och personalen hjalps At att peta knap-
par i snogubben. Hera barn kommer fram och tittar. Persona len
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fragar barren om de vill Ora en snogubbe till och om den ska
vara liten eller stor. Tre barn och personalen borjar rulla pA en
ny snogubbe.

7.3.4 Persona lens syn pa lamning och hamtning

Man tycker det är viktigt att:

delta utifran barn och foriildrars behov
informera vid hemgang
ta aysked

Personalen ser det som viktigt att ta emot och uppmarksamma barn
och foraldrar da de kommer pa morgonen, barnet ska kanna sig
valkommet och foraldern ska karma att de tryggt kan Minna sitt
barn. I smAprat omkring hur barnet mar skapas den forsta kon-
takten.

Att man firms tillganglig och att man tar hand om dom ordent-
ligt. Att de kanner sig valkomna, att det ska va roligt att
komma och att just dom ska karma att nu kommer jag. Att jag
är viktigast och froknama tycker om mej, att de tycker att det är
roligt att jag kommer hit.

Flera av personalen tycker att man efter den inledande kontakten
bar lamna barn och foraldrar sa att foraldrarna ostort far kla av
barnet och skiita sitt aysked sjalva. Detta motiveras av att det kan
vara bra att barn och foraldrar far vara i fred och att det av somliga
foraldrar kan upplevas som storande om personalen stannar kvar
hos dem. Personalen ser &ma att foraldrarna foljer med barnet in i
lekrummet och sitter med en stund och poangterar vikten av att
personalen inte forcerar lamningen. Vilka forvantningar och behov
foraldrarna har av personalen da de lamnar sift barn, anser man sig
kunna lasa av i lamningssituationen.

Ofta vill dom, det vet vi det ser man och det laser man av ocksA
att de vill vara i fred ute i tamburen, ibland kan man komma ut
och stora nastan. De viii ha det dar ayskedet tillsammans med
foraldrarna ta av sig kladema i lugn och ro utan att det kommer
en vuxen till och sen kommer dom in till oss.

Det är viktigt att kunna individualisera lamningen, eftersom barn
och foraldrar har sa olika behov och rutiner. Forutsattningarna kan
skifta fran den ena dagen till den andra och det är da nodvandigt aft
personalen kan anpassa sitt bemotande. Foraldrarna ska karma att
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personalen har ett engagemang for just deras barn och de ska kanna
fOrtroende for personalen.

Persona len bOr ocksa Ora sig informerad om hur barnet mar och
hur det sovit for att lattare forsta barnets reaktioner och behov un-
der dagen.

Avskedet ar viktigt och dar ska personalen finnas med och to
hand om barnet. Att hjalpa barn med ayskedet och trosta barn som
ar ledsna är personalens uppgift, men ocksa att arbeta oppet med
ayskedet och ha en tilllatande attityd till det ledsna barnet. Om for-
aldrar och barn vill skota ayskedet sjalva ska dock alltid personalen
finnas med i bakgrunden. Det ar ocksa viktigt att hjalpa barnet in i
nagon sysselsattning eller sitta med barnet i knaet en stund efter det
att foraldern gatt, motivet till detta ar barnets trygghet.

Da barnet gar hem bOr personalen finnas med och overlainna
barnet "att barnet krokar pa foraldern i stallet, krokar av mej". Det
är viktigt att fOraldrama av personalen far veta vad barnet gjort
under dagen da dessa barn är sa sma och inte sjalva kan formedla
sina upplevelser.

Det Sr ju ocksa det att jag finns med nar barnet gar hem. Barnet
ser att nu kommer mamma och gar ut, men att jag finns med
och pratar med fOraldem och lamnar over da naturligtvis. SA att
barnet ser att jag berattar och ar engagerad.

Persona len kan underlatta for foraldern genom att styra barnen lek
sa att barnet hirmer aysluta eller dra ner pa lektempot, det gor att
barnen blir lugnare och det blir da lattare for dem aft ga hem. Vid
behov bor man hjalpa foraldern genom att kla pa barnet innan foral-
dern kommer och det ar personalens uppgift att hjalpa och stodja
foraldrar som har svarigheter med att fa barnen med sig hem.

Daghemspersonalen uttrycker ocksa osakerhet i forhallande till
foraldrama, t ex hur mycket de i foraldrarnas narvaro ska halla pa
gransema eller saga till barnet om att ga ut till foraldern i tamburen.
De tror ocksa att foraldrama kan kanna sig ambivalenta och undra
vad personalen ska tanka om barnet kranglar och inte vill ga hem.
Det är nodvandigt att prata med foraldrarna om vilka forvantningar
man har pa varandra och forsoka att tillsammans hitta losningar pa
problemen, grunden for detta bar laggas under inskolningen.

Jattesvart att veta hur man ska bete sig om foraldern har svart
att fa med sig barnet hem. Om jag som personal ska ga in och
agera. Om vi har haft sadana barn har vi frAgat foraldern om de
vill att vi ska hjalpa dom att kla pA barnen och gA ut med dom
sa att konflikten inte utvecklas det Sr klart att barnen ocksa
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kanner att det ar ingenmansland och spelar ut bade mot oss och
mot foraldrama

For foraldern ar det ju jattejobbigt ndr ett barn inte vill kla pA
sig ... jag kan ga fram och prata med dom sa att de inte
kanner att det är ndgot fel pA dom. Det tror jag ar viktigt ocksa
om foraldern ar osaker.

Det finns personal som anser att barn och foraldrar i storsta mojliga
utstrackning bor fAr vara i fred vid hamtningen och i lugn och ro
Aterknyta till varandra och att personalen bor halls sig i bak-
grunden. Information till foraldern kan sedan ske i slutet av hamt-
ningen.

Persona len ser det som mycket viktigt att to aysked av barn och
foraldrar och att man i ayskedet uppmarksammar barnet genom att
saga dess namn eller prata om morgondagen.

7.3.5 Persona lens syn pa fri lek inne och ute

Man tycker det är viktigt att:
delta i barnens lek
stimulera till lek

Personalen tycker det är viktigt att delta i barnens lek bade inne och
ute. Deltagande kan innebara aft de vuxna leker med barnen, salter
igAng lek och inspirerar till lek men ocksA hjalper och stimulerar
barnen att pA egen hand utveckla leken. Personalen ska visa barnen
hur de kan anvanda olika material, Ora dem nyfikna och pA olika
satt inbjuda till lek. Det är viktigt att alltid finnas nara barnen, efter-
som smA barn mhste Tara sig leka och att konflikter latt utvecklas
som personalen 'Taste hjalpa barnen med. Vuxnas narvaro motive-
ras ocksA med att de vuxna tillfor leken begrepp och vidgar barnens
kunskaper. Personalen poangterar att de genom leken far vardefulla
kunskaper om barnen da de kan se att barnen pa olika salt bearbetar
sina upplevelser och erfarenheter i leken.

Ja viktigt att vara med och se, jag tycker det ar svArt att gA ifran
for att det blir konflikter och det klarar dom inte. Att man ser
barnen, att man ar i samma rum eller sitter hos dom, dA tycker
jag att leken fungerar bast ... jag upplever det att man inte kan
Minna smabarn.

Vid utelek ror sig barnen inom stiirre omrAden och fAr andra lek-
mi5jligheter vilket far till foljd att andra utvecklingsomrAden an vid
innelek kan utvecklas, mojligheter som dock personalen tycker inte
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alltid utnyttjas. Barnen stars irate av varandra pa samma satt som
vid innelek, men personalen ser det som lika viktigt att fanga upp
och hjalpa igang barnen i lek ute. Det finns personal som talar om
utslussning av barnen, som en viktig start av uteleken. En av de
vuxna klar da pa tva barn i sander och lamnar Over till personalen
pa garden. Darigenom undvikes konflikter mellan barnen och barn
och vuxna kan i lugn och ro samtala med varandra.

Under utelek är det viktigt att ha overblick i form av kontroll sa
att barnen ej skadar sig eller forsvinner utanfOr gardsomradet, det är
av sarskild vikt da ocksa barn fran syskongruppen nastan dagligen
vistas pa garden, "aldrig slappa smabarn en sekund man far alltid
vara uppmarksam pa var man har dom". Persona len talar ocksa om
vikten av utflykter i naromradet med hela gruppen eller enstaka
barn, for att barnen ska fa vidgade upplevelser.

En forutsattning for dessa sma barns lek ar aft hjalpa dem till bra
lekgrupper och att organisera sin lek. Om barn initierar lek med
varandra bor delta uppmuntras och barnen bar skyddas fran att bli
storda av andra barn.

Hjalpa barnen att organisera det hela, att man vet vilka barn
som kan leka tillsammans hjalper dem att komma i bra lek-
grupper, att man ger dem mojligheter ... du maste se till att de
verkligen far leka. dar maste vi som vuxna hjalpa barnen
mycket nar de är sma och jag tycker alltsa att man maste pla-
nera for det.

En del av personalen tycker att den fria leken inne borde planeras
for att ge barnen battre lekmojligheter och att man ocksa i storre
utstrackning borde planera uteleken. Planering kan aven innebara
att personalen gar fran gruppen och gar nagot tillsammans med
endast ett eller tva barn. Persona len ser planeringen som en mojlig-
het till att arbeta mera flexibelt inom arbetslaget och ge barnen till-
fallen att mera malmedvetet trdna olika utvecklingsomraden som
sprak och motorik, "att ha fri lek och rata allting bara flyta omkring,
det tycker jag inte blir nagon lek heller".

Att utveckla leken, vi gick ju den har utbildningen i hostas och
det handlade mycket om lek. Det ar sa spannande for just med
stria barn, det ar ju dar grunderna laggs och det är det man
kanner att det ar sa vardefullt och roligt.

De i personalgruppen som talar om planering uttrycker ocksa risker
med att i en smabarnsgrupp alltfor hart halla kvar vid sin planering.
De talar om vikten av flexibilitet, att vara foljsam infor barnen och
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deras behov men ocksa att omplanera efter forutsattningar som
vaderlek och barnantal. Det ar viktigt att tillata sma barn att stanna
upp och som personal bejaka deras upptackargladje och nyfikenhet.
Att i en dialog med barnet samtala om det som hander i nusitua-
tionen och att detta samtal är lika viktigt vid utelek som lek vid
inne.

Det tanker man ju medvetet nar man gar ner i parken och dom
ska klattra krypa och hoppa att det ar att trana grovmotoriken.
Det finns ju i bakhuvudet hela tiden, jag menar att det ar med-
vetet planerat det ar ju inte bara att man gar ner i parken och
leker utan att det blir en utveckling ocksa. Det ar lika med
balansgang, de viii garna ga pa sandladekanten, det stimulerar
ju hela kroppen.

7.3.6 Sammanfattning av observationer och personalens syn
pa lamning, hamtning och fri lek

Persona len deltar inte aktivt vid lamning och hamtning man intar
en avvaktande hallning och fOraldrar och barn lamnas till att sjalva
klara av sin separation och aterforening.

Under barnens fria lek har personalen en aktiv, stimulerande och
deltagande roll. I de fiesta av barnen aktiviteter deltar nagon vuxen
och pa olika satt uppmuntrar och inspirerar man barnen till lek. Vid
utelek är personalen mycket lyhord och foljsam for barnen och
deras behov.

Personalen uttrycker vikten av att delta da barnet lamrtas och
hamtas utifran ett forhallningssattet av flexibilitet och anpassning
som styrs av vilka behov, rutiner och forvantningar som finns hos
barn och foraldrar, dvs en individualisering. De vuxna ska aktivt
delta i barnens lek, stimulera och inspirera till lek. Personalen ser sig
sjalva som en forutsattning for en fungerande lek och som stimulans
for barnens utveckling. Man kan aven se att leken ger barn utveck-
lingsmojligheter av motorisk och social art samt att personalen
genom leken far utokad kunskap om barnen. Personalen är inte enig
omkring planering av lek.

7.4 Interaktionsmonster pa de tre daghemmen.

Vid bearbetning av resultatdelen utifran var och en av de tre dag-
hemmen finner jag ett samspelsmonster pa de olika daghemmen.
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Persona len pa de tre daghemmen visar olika satt att forhalla sig till
barn och foraldrar vid lamning, hamtning och under den fria leken.
I resultatet urskiljer sig tre olika monster.

Monster 1: Persona len deltar i lamning och hiimtning och hjalper barn
och foraldrar. De strukturerar leken och deltar i den.

Monster 2: Personalen iir tillftilligt neirvarande vid ldmning och hamt-
ning. De overvakar barnens lek.

Monster 3: Personalen tir inte narvarande vid lamning och hamtning. De
stimulerar barnens lek och deltar i den.

Monster 1: Inom detta monster moter barnen personal som är aktiv
och uppmarksam da barnen kommer och da de lamnar daghemmet.
Detta monster foljer dem ocksa under leken, dvs barnen moter vux-
na som forhaller sig pa ett likartat satt till dem aven under den fria
leken oberoende av om man leker inne eller är ute pa garden.

Om lamningen kan beskrivas som en anknytning till personalen
och hamtningen en ateranknytning till foraldern, hjalper man aktivt
barn och foraldrar med det arbetet pa ett engagerande satt. Har
moter barnens foraldrar personal som intresserar sig aven for dem,
de far framfor alit hjalp och stud i sin foraldraroll och det dr sarskilt
markbart vid hamtningen. I det monster som personalen visar firms
varme och narhet med kroppskontakt till barnen och engagemang i
varje enskilt barn.

Barnen moter ett samspelsmonster hos personalen som ocksa kan
beskrivas som barncentrerat, individualiserat och ett stodjande av
foraldrarollen.

I intervjuerna kan man spara samma monster. Man poangterar
aft barnen behover vuxna for overgangen mellan hem och daghem.
Som lekpartner for att stodja och stimulera leken, samt for barnens
trygghet och utveckling.

Personalen forklarar sitt samspelsmonster utifran barn och for-
aldrars behov av hjalp och stOd vid separation och aterforening for
att bada ska kanna sig trygga. Delaktighet i lek anser man vara en
nodvandighet i arbetet med sma barn for att utveckla leken och for
aft uppmuntra barnen till lek med varandra.

Monster 2: liar moter barnen hos personalen ett samspelsmonster
vid lamning och hamtning av okoncentrerad narvaro med pafoljd
att kontakten blir splittrad mellan barn, personal och foraldrar.
Eftersom den sammanhallande kraften saknas, far barn och forald-

75



69

rar Mom detta monster mycket ansvar och foraldrarna far ocksa an-
svar for att barnen kommer in i gruppen och lamnar den.

Denna okoncentrerade narvaro fran personalen mater barnen
aven under den fria leken. Barren mater vuxna som i ringa utstrack-
ning leker med dem, oftast ftirhaller man sig Overvakande och kon-
trollerande till barnens lek och detta forhallningssatt blir annu mera
patagligt vid utelek. Inom detta monster mater barnen personal som
i sitt arbete anvander sig mera av distraktion och avledning an att
hjalpa dem till koncentration. Ansvar laggs ocksa pa barn och for-
aldrar.

I intervjuerna framhaller man betydelsen av vuxennarvaro ur
aspekten att skapa lugn och ordning, ge information samt under fri
lek forhindra konflikter.
Persona len forklarar sin narvaro och sitt samspel utifran de sma
barnens behov av vuxna for sin trygghet. Vuxennarvaro ar ocksa
viktig for att paverka barnens lek och kunna ingripa och forhindra
konflikter.

Monster 3: Barn och foraldrar mater personal som inte deltar vid
lamning och hamtning. I termer av anknytning hjalper man inte bar-
net att knyta an till personalen, nar de ska skiljas fran foraldern och
komma in i gruppen.
Vid hamtning finns ej personalen med som stod till barn och for-
aldrar da de aterforenas och lamnar daghemmet och barn och for-
aldrar far ej hjalp med att aterknyta till varandra. Foraldrarna far an-
svaret for 'dinning och hamtning.

Daremot mater dessa barn ett betydligt mera engagerande for-
hallningssatt hos personalen under den fria leken saval inne som
ute. Persona len dr da aktiv, stimulerar och uppmarksammar barnen
och pratar mycket med dem. Barren mater vuxna som ar glada och
lekfulla. Sammantaget mater dessa barn vuxna som ar barncentre-
rade i leken men har inget engagemang i foraldra-barn kontakten.

I intervjuerna uttrycker man vikten av en individrelaterad an-
passning till barn och foraldrar vid lamning och hamtning utifran
deras olika behov, man ser det som viktigt att alla barn uppmark-
sammas vid ankomst och hemgang.

Man framhaller ocksa att de vuxnas aktiva deltagande i leken är
forutsattning for en fungerande lek, barnen ska stimuleras och inspi-
reras. Leken ger barn utvecklingsmojligheter av social och motorisk
art.

Persona len forklarar sitt samspelsmonster utifran en anpassning
till enskilda barn och foraldrars behov av personaldeltagande.
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Aktivt deltagande i leken ser man som en forutsattning for sma
barns lek for att Tara bamen leka och hjalpa dem losa konflikter.
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8. DISKUSSION

Syftet med detta aysnitt är att diskutera de undersokningsresultat
som redovisats.

Inledningsvis diskuteras metod. Darefter foljer en fordjupad ana-
lys av resultatet. De empiriska resultaten satts aven i relation till
tidigare forskning om sma barn och vad resultatet kan tankas ge av
olika utvecklingsbetingelser for barnen. Dessutom diskuteras huru-
vida vuxna pa daghem kan tjana som sekundara "attachment-perso-
ner" for sma barn.

8.1 Metoddiskussion

Resultatet av studien visar att personalen pa de tre daghemmen har
olika samspelsmonster i forhallande till barnen. Ar det olika mons-
ter pa varenda daghem eller har mitt resultat paverkats av urvals-
forfarandet, dvs antalet daghem? Skulle mojligen mera av likheter
framkommit i en studie som innefattat flera daghem? Eller skulle ett
okat antal observationer av varje situation paverka resultatet? Som
stod for resultaten pavisar aven andra undersokningar sldllnader
mellan olika daghem (Dencik et.al., 1988; Diderichsen 1991; Ekholm
och Hedin 1991; Aamlid 1993).

Forstudien visade att lopande protokoll var en arivandbar metod.
Saledes anvande jag mig av den metoden bade da jag observerade
enskilda barn vid lamning och hamtning och vid den gruppsitua-
tion som lek innebar. Kanske ar lopande protokoll mindre anvand-
bar i gruppsituationer av lek da man ska fanga en stone rorlighet i
situationen an vid lamning och hamtning da enskilt barn observe-
ras.

Observationer med videoteknik hade varit en annan mojlighet.
Jag bade da i efterhand kunnat studera situationerna flera ganger.
Aven den metoden har begransningar. Bae (1995) papekar att video-
inspelning inte innebar nagon "objektiv" registrering. Olika obser-
vatorer kan tolka en och samma inspelning pa olika satt. Video ar
ett ovarderligt hjalpmedel enligt Bae for att fanga detaljer och
snabba skeenden men ska metoden kunna utnyttjas till fullo kraver
den en stor tidsinsats i form av efterarbete.

Tillvagagangssattet vid observationerna av lamning och hamt-
ning kan innebara en risk for att komma i samma situation flera
ganger, dvs att samma barn observeras upprepade ganger. Vilket
skulle kunna innebara att ett litet antal barn bestammer samspels-
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monstret. I och med att jag spred ut observationerna over olika tids-
perioder vid sfival lamning som hamtning minskade denna risk
betydligt.

Jag har ocksa observerat personalen i tva skilda samspelssitua-
tioner en av dessa tillsammans med foraldrar. I studien har detta
lyfts fram for att belysa vardet av att studera personalen i situatio-
ner med olika struktur.

I foreliggande undersokning intervjuas personalen utifran vad de
tycker ar deras viktigaste uppgift i relation till barn och foraldrar i
situationerna lamning, hamtning och lek och man far en bild av hur
de anser att man som personal ska forhalla sig. Att intervjua profes-
sionella irmebar alltid en risk da de kan tankas ge en bild av hur de
vet att de ska vara och att deras egentliga uppfattning ej kommer till
uttryck.

De vuxnas forhallningssatt till barn och foraldrar kan ocksa ha
paverkats av att de blev observerade. Mojligen blir man som per-
sonal mera aktiv i relation till barren och i storre utstrackning be-
nagen att efterhora och tolka deras behov. Samtidigt som det kan
finnas tendenser att kontrollera och inte visa socialt sett "mindre
onskvarda" beteenden som t ex irritation eller aggression.

8.2 Syntes av de tre samspelsmonstren

Analysen av personal-barn samspelet pa de tre skilda daghemmen
utvisar kontraster i sina respektive samspelsmOnster. Beroende av
vilket daghem barnen befinner sig pa mots de av personalen olika
forhallningssatt da de leker, anlander och da de gar hem. Persona-
lens uttrycker ocksa skillnader i syn pa och motivering till vad som
ar viktigt i samspelet med barnen.

Jag kan i min studie se aft barnen lattare slussas in daghemmets
varld om personalen finns med vid lamning. Jag kan ocksa se att
leken ser ut att flyta lugnare med mindre konflikter om de vuxna
leker med barnen eller finns nara dem. Barnen är vid utelek
tryggare och ser ut aft vaga upptacka mera pa egen hand om narhe-
ten till en vuxen firms dar. Jag kan ocksa se att barn och foraldrar
besparas konflikter och utdragna hamtningar om personalen aktivt
firms med vid aterforeningen.

Resultatet ar saledes samstammigt med den tidigare forskning
som visar pa olikheter i samspel mellan olika institutioner (Eichorn
och Hedin 1991; Dencik et.al., 1988; Jacobi, 1991; Aamlid, 1993;
Hundeide 1994).
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Monstren tyder pa att samspelet mellan personalen och barnen ger
det enskilda bamet varierande utvecklingsbetingelser beroende pa i
vilket daghem barnet befinner sig. Man kan ocksa anta att var och
en av de tre samspelsmonstren ger barnen skiftande utvecklings-
mojligheter som grupp (Diderichsen, 1991; Palmerus, Pram ling och
Lindahl, 1991; Haugen, 1996).

Dessutom kan man fraga sig vilka forestallnirigar de olika mons-
tren ger barnen om de vuxna och deras tillganglighet?

8.3 Reflektion kring de tre monstren

Narvaro, tillfallig narvaro och franvaro utkristalliseras som karakte-
riserande nyckelord vid beskrivning av samspelet vid lamning och
hamtning.

Utifran resultaten kan jag se ad inom det monster dar personalen
arbetar professionellt, dvs har en planering for lamning och hamt-
ning finns ett aktivt deltagande och ett engagemang i barnet. Denna
planering tycks ocksa genomsyra verksamheten i ovrigt. Personalen
ar enig i sitt arbetssatt och det finns ingen osakerhet i forhallande till
foraldrarna. Det firms en oppenhet personalen emellan. Av persona-
lens handlande att doma ser de barnet som sift ansvarsomrade i och
med att barnet anlant till daghemmet. Det firms en tydlighet och
klarhet i forhallande till foraldrarna och personalen tycks forsta att
aven foraldrarnas trygghet paverkar barnen positivt. Mojligen kan
ocksa delta flora samman med planeringen och den enskilda plane-
ring man haft tillsammans med foraldrarna under inskolningen.
Personalens agerande kan ocksA vara uttryck for en stone reflektion
omkring sitt arbete.

Man uttrycker en forestallning om att barn behover vuxna och aft
man tar over fran foraldern vid lamning, vilket ocksa kan tankas
styra personalens tata kontakt med barnen.

Inom de monster dar samspelsmonstret är mera okoncentrerat
och delvis saknas kan det mellan foraldrar och personal finnas
oklara ansvarsforhallanden. Distanseringen kan mojligen vara en
osakerhet i relation till foraldern och aysaknad av en kontinuerlig
dialog med foraldrarna da man talar om att "lasa av barn och for-
aldrars behov". Det finns ej heller uttryck for nagon planering av
dessa situationer, vilket kan vara en konsekvens av att man ser om-
radet som foraldramas ansvar och pa grund av delta planeras inte
lamning och hamtning. Personalen uttrycker ocksa oenighet om-
kring forhallningssatt vid saval lamning som hamtning, vilket rim-
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ligen bor paverka det de Or aven om det inte visade sig i observa-
tionerna.

Stimulans, delaktighet och overvakning utkristalliseras som karak-
teriserande nyckelord vid beskrivning av samspelet vid fri lek inne
och ute.

Persona len visar mera av samstammighet i sitt forhallande till
leken an vid lamning och hamtning. Kan det vara sa som jag antog i
inledningen till denna studie att man som personal kan tankas ha ett
friare forhallningssatt till lek, da endast personal och barn samspe-
lar. Kontrasten blir specifikt tydlig i det monster dar personalen sti-
mulerar och aktiverar barnens lek saval inne som ute men ar pa-
tagligt passiv da barnet lamnas och hamtas. Poangteras bor aft per-
sonalen belt nyligen ayslutat en fortbildningskurs omkring lek och
var mycket engagerad och stimulerad omkring lek med sma barn.
De anser vuxennarvaro vara en sjalvklarhet och tankar om plane-
ring av lek borjar vaxa fram.

Den personal som har ett overvakande forhallande till leken,
utgar ej fran den aktuella barngruppen. Man relaterar till konflikter
bakat i tiden och reflekterar inte varfor de uppstod, utan är helt
upptagen av att i dag forhindra konflikter utifran den tidigare er-
farenheten. Personalen representerar en syn pa leken som barrens
lek. Barnen ar barare av lekens utveckling och gar de vuxna in blir ej
leken den "fria lek" barnen bor kunna utveclda sjalva. Man tycks
vagledas av en ide att barnen ska klara av aft sysselsatta sig sjalva i
sa stor utstrackning som mojligt och att detta dessutom ar gynnsamt
for deras lekutveckling. Genom denna syn pa leken legitimeras de
vuxnas beteende i barngruppen. Nagot anmarkningsvart aft man ej
"ser" dessa sma barns behov av kontakt som är mycket pAtagliga
vid utelek. Finns sociala svarigheter inom personalgruppen som
barnen pa detta salt blir barare av?

Resultatet av samlad forskning visar att det mest betydelsefulla
kriteriet for kvalitet i forskolan ar samspelet mellan barn och per-
sonal (Karrby, 1992). Forutsattning for god kvalitet ar att de vuxna
uppfattar vad barnen viii och kanner och forstar deras uttryck i
kroppshallning, sprak och handling for att kunna anpassa sift bete-
ende darefter. Vuxna forhallningssatt blir da grundlaggande for
vilka utvecklingsmojligheter det enskilda barnet far och barnet som
gruppvarelse. Kvalitet i samspelet har samband med den vuxnes
roll som "en trygg bas" (Bowlby, 1994), en kanslomassig samspels-
partner och en stottepelare i lek. Eftersom foreliggande studie visar
olika samspelsmonster kan resultatet ocksa tolkas utifran denna
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kvalitetsaspekt. De olika monstren uppvisar saledes ocksa kva-
litativa skillnader i barnen daghemsmiljo.

8.4 Personal anknytningspersoner?

Den personal som i den har studien aktivt tar emot barn och for-
aldrar och har en planering som innebar att den personal som insko-
lat barnet ocksa moter dem i tamburen kan antas underlatta Over-
gangen mellan hem och forskola. Persona len bli stodjare av den an-
knytningsprocess mellan foraldrar och barn som Bowlby (1982) ut-
gar Fran i sin teori. For de barn som tas emot av inskolningspersonen
kan den dagliga anpassningen underlattas genom att barnet far vara
nara den sekundara "attachment- personen ".

Howes och Hamilton (1992) har i ett flertal studier visat pA att
personal kan fungera som sekundara anknytningspersoner till sma
barn. De visar ocksa att karaktaren av anknytningen har ett sam-
band med barnets modersanknytning, barn som är "secure attach"
utvecklar en battre anknytning till sina pedagoger. Forskarna fragar
sig ocksa huruvida en svag/dalig mor-barn anknytning kan kom-
penseras pa daghemmet. De barn som traffar personal som cla de
kommer till daghemmet bekraftar dem och hjalper dem in i lek blir
den vuxne tydlig for barnet, en anknytningsperson vilken blir en be-
tingelse for det goda motet.

PA daghem dar barnen tillats uttrycka kanslor av saknad och sorg
da foraldrarna lamnar dem och dar personalen genom sitt om-
handertagande av barnet utifran en "containerfunktion" hjalper bar-
net med kanslorna visar ocksa personalen att de axlar fOraldramas
mantel under tiden de dr borta. Barnet vagar uppleva mera av
separationen genom personalens tillganglighet. Bowlby (1982) och
Stern (1991) ser det vara av yttersta vikt att ett litet barn far hjalp
med att uppleva sin sorg och att sorja eftersom det innebar aft det
slipper forneka sina kanslor. Genom personalens omhandertagande
delas kanslan med barnet. Stem (1991) kallar detta for kanslointo-
ning, som han anser vara en vasentlig del av barnets sjalvutveck-
ling.

Att barnen ocksa far stod med aysked, att man vinkar och talar
med barnen om aterkomsten ger barnet hjalp till en kognitiv bear-
betning, men aven jag-bearbetning utifran separation-individua-
tionsprocessen (Mahler et.al., 1984). De samspelsmonster i mina
resultat som visar att personalens tillganglighet vid ankomst är
minimal, kan for barnen innebara att de upplever en dubbel over-
givenhet nar fOraldern lamnar dem.
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Harsman (1994) och Elwin (1987) visar att bemotandet fran de vux-
na har betydelse for barnets anpassning till daghemmet. Min studie
pekar mot liknande resultat da barn och foraldrar som miiter ett
monster av bristande narvaro frAn personalen vid ankomst och
hamtning har uppenbara svarigheter att skiljas och motas igen.
Aktivitet och engagemang frail personalens sida ser daremot ut att
underlatta separation och aterforening mellan barn och foraldrar.

De barn som i min undersokning slussas in i lek och aktivitet av
personalen efter det att de lamnat foraldern, far enligt Winnicott
(1995) mojligheter att overbrygga fran foraldern till leken. Leken blir
en brobryggare mellan den inre och den yttre verkligheten. Ett barn
som inte ar upptagen med kanslor av radsla och sorg har ocksa en
oppenhet att utforska och kunna aktiveras pA en hogre niva
(Bowlby, 1994; Winnicott, 1995).

Barn är i grunden sociala och objektsokande (Mahler et.al., 1984;
Stern, 1991; Winnicott, 1995), vilket innebar att de aktivt soker kon-
takt och relation som en drivkraft for utveckling.

Modern samspelsforskning visar ocksA att barn aktivt soker vux-
na. DA Diderichsen (1991) observerar 2-Aringar ser hon att for de
barn som saknar tillgangliga vuxna blev barnen rastlosa och
vandrade frail det ena till det andra. Liknande resultat framkommer
i min studie i de monster dar personalen i ringa utstrackning leker
med barnen och har ett overvakande forhallningssatt till leken.
Barnen utvecklar mycket konflikter och stoker ofta upp de vuxna.
Medan de samspelsmonster som visar vuxna som aktivt deltar i bar-
nens lekar far till foljd att barnen stannar kvar i leken och stimuleras
att to del av varandras lekar.

Thyssen (1991) ser i sin smabarnsforskning att dar vuxna aktive-
rar sig med barnen, for in barnen i lek och stimulerar dem, utvecklar
barnen genom de vuxnas hallning ett mera positivt forhallande till
varandra och till leken.

Nar personalen är otillganglig saval fysiskt som psykiskt maste
barnen anvanda sin energi till att hitta trygghet i stallet. Flera stu-
dier (Elwin, 1987; Haugen, 1996) visar att barn med otillganglig per-
sonal soker vuxna. Detta stammer val overens med denna studies
resultat da barnen i det samspelsmonster dar personalen var Over-
vakande i stor utstrackning sate de vuxna. Vid utelek da persona-
len var patagligt passiv sate barnen vid upprepade tillfallen aven
kontakt med mig som observator.

Dar personalen under lek fungerar som en "trygg bas" for barnet
i utforskandet av rummet/omgivningen och dar barnet vet att de
kan vanda Ater till den vuxne for pafyllnad av narhet, uppmark-
samhet och frost. Inom dessa samspelsmonster far barnen under
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trygga former stod och hjalp till att utforska tillvaron och skid i sin
jagutveckling och sin motorik (Ainsworth et.al., 1978; Mahler et.al.,
1984). De barn som har personal som uppmarksammar deras forsok
till kontakter med andra barn visar forstAelse for det som Stern
(1991) beskriver som en tidigt utvecklad social forrnaga hos sma
barn

Aven om Winnicotts (1995) uttryck "att bli sedd ar att existera"
relateras till forhallandet mellan foraldrar och barn, kan samma
uttryck vara vagledande for daghemspersonalens mote med barnet.
De vuxnas forhallningssatt kan avgora huruvida barnet far naring
till sin viktiga sjalvutveckling och dar skapandet av sjalvet betingas
av hur bamet uppfattar omgivningens erkannande av sin person.

Barnen i foreliggande studie befinner sig huvudsakligen i den
sjalvutvecklingsfas da en omstrukturering sker till det verbala
sjalvet, vilket enligt Stern (1991) innefattar ett brytskede i sjalvut-
vecklingen som dr jainforbar med Mahlers narmandefas. Utifran
denna utvecklingsaspekt kan fragor vackas omkring barnens nagot
speciella behov av narvarande vuxna. En konsekvens av detta borde
vara att barnens samspel med vuxna lcraver en kommunikation som
forsiggar Mom saval verbala som icke verbala domarter.

Howes och Hamilton, (1992) fragar ocksa huruvida en svag
foraldra-barn anknytning kan kompenseras av en god pedagog-
barn anknytning. Barn som moter ett samspelsmonster av ringa en-
gagemang frAn personalen i motet/ayskedet frAn barnet och dar
personalen kanske ocksA dr undandragande i leken, kommer er-
farenheterna att vara av annan art an for de barn som moter perso-
nal med mera av delaktighet i barnets vardag. Med grund i anknyt-
ningsforskningen skulle barn som har inte har mojlighet till ett posi-
tivt samspel hemma hos foraldrarna inte heller fA sin situation for-
andrad under vistelse i ett daghem med otillganglig personal. Moj-
ligen ger detta daghemsbarnen olika utvecklingsmassiga betingelser
och att den kompensatoriska effekten uteblir.

Utifran den vidareutveckling av anknytningsteorin som skett dar
barnet bildar arbetsmodeller utifran sina realionserfarenheter bor
rimligen ocksa barnets daghemserfarenheter laggas in, att alla
barnets erfarenheter av samspel vays samman (Broberg 1996).
Barnen i denna studie skulle troligen tillagna sig forhAllandevis
skiftande arbetsmodeller som de bygger vidare pA och infogar med
sina ovriga erfarenheter.
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8.5 Perspektiv

Sma barns uppvaxtvillkor sker i dag i de bada "livsarenorna" hem
och daghem och barns kontakter och omsorgspersoner star att firma
bade i familjen och pa daghemmet. Saval det foraldrakompletteran-
de samspelet som det utvecklingsmassiga samspelet ska ske pa dag-
hemmet dar Barnet befinner sig en stor del av dagen. Dessa moj-
ligheter reser nya perspektiv omkring samvaron med sma barn.
Nyare utvecklingspsykologiska teorier (Stern, 1991) om sma barns
sjalvuppfattning, aktivitets- och vitalitetsgrad och deras omfattande
kommunikationsfOrmaga redan fran livets borjan, visar pa be-
tydande mojligheter i samspelet med sma barn. Gruppsykologiska
teorier skulle ocksa kunna supplera dessa utvecklingsteorier med
tanke pa daghemmets speciella ramar for barns uppvaxt.

Resultatet av undersokningen visar att de daghemssituationer jag
studerat ger rote alla barn mojligheter till ett utvecklingsbeframjan-
de samspel med vuxna. For att barnen ska fa den naring och den
kontakt, respons och samvaro som framjar utvecklingen krays en
samspelskultur av en viss kvalitet, en "good enough teacher"
(Winnicott, 1995).

Genom adekvat fortbildning kan personalens formella och reella
kompetens forstarkas vilket kan aka kunskapen om betydelsen av
bra samspel med barnen. Harigenom ges ocksa battre mojligheter
att arbeta efter intentionerna i Pedagogiskt program for forskolan.

Den okade kunskapen omkring smabarn borde foranleda en
skarpt uppmarksamhet och ansvarskansla pa bred front for betydel-
sen av och potentialerna i det liv sma barn lever, aven pa daghem-
met och med starkt forskning omkring den innehallsmassiga sidan
av daghemmens verksamhet.
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