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Abstract

TWELVE DAY-CARE CENTERS. A MULTISITE COMPARISON OF DAY-CARE CLIMATE AND

SOCIAL RELATIONS

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

care climate and children's social and emotional behavior".

Twelwe day-care centers in a commune were studied through systematic

observations during each seven days (1982-1983). The centers were selected

by an upbringing attitude questionnaire which was answered by all the

personnel at the 104 day-care centers in the commune. Four of the selected

centers represented a so called "present-focused" upbringing pattern, four

a "future- focused" pattern and the last four represented a mixture that

was common in the commune.

In this report each of the 12 centers are described according to the

variables being observed. These variables cover different aspects of the

social relations between the children, between the children and the adults,

the upbringing norms and the patterns of control exerted. In the last

chapter a comparison is made of the centers concerning traits which are

common for all of the 12 centers as well as traits that are specific to the

differing day-care climates. This comparative analysis issues from a model

of what variables constitute a day-care climate (presented in an earlier

report).

The research was funded by the Swedish Delegation of Social Research.

The report covers 327 pages.

Key words: Day-care climats, upbringing patterns, observational studies,

pre-school children
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FoRORD

Foreliggande rapport dr en av delrapporterna i forskningsprojektet "Studier

av daghemsklimat och dess effekter 0 barns sociala och emotionella beteende".

Detta projekt bedrivs sedan 1981 vid Pedagogiska Institutionen, Universitetet

i Linkoping av Anna Hedin, Bodil Ekholm och Mats Ekholm. Projektet finansi-

eras for narvarande av Delegationen for Social forskning samt Radda Barnen.

Syftet med denna delrapport Sr att beskriva de tolv daghem som besOkts och

intensivstuderats under november 1982 till juni 1983. VAr ambition är i

detta steg att ge en beskrivning av varje enskilt daghem utifrAn observa-

tioner av daghemmens verksamhei och intervjuer med dess personal. Vi vill

ge en sa mAngfacetterad bild som majligt av verksamheten och de personer

som formar daghemmet.

Vilken organisation som heist som utsatts for en sa inglende granskning som

vi gjort av de tolv daghemmen uppvisar bide fordelaktiga och mindre fordel-

aktiga sidor. Trots vetskapen om att Sven mindre fordelaktiga sidor av verk-

samheten mAste framkomma, har de utvalda daghemmen Oppet tagit emot oss, och

villigt lamnat all information som vi onskat. Efter genomfOrandet av vAr

iakttagelseperiod har de enskilda daghemmen varit mycket intresserade av att

fA del av vAra resultat. Personalen har efterlyst vAra reaktioner pa sin

verksamhet, eftersom daghemspersonal kanner behov av att utveckla sitt arbete.

De kortfattade Aterkopplingar som gjorts etter varje aystutad undersaknings-

period har mottagits mycket positivt.

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

verksamhet och vilka visat en positiv och vanlig installning till vAr forsk-

ning. Vi vill ocks5 tacka den referensgrupp med representanter frAn SKAF

och SFL samt fran Socialfarvaltningen som underlattat genomforandet av stu-

dien.

For att fa utfora en studie av det bar slaget krays att man fAr samverka

med en kommun som har en framsynt och valvillig installning till forskning.

Linkapings Kommuns Socialfarvaltning har ea sidan installning. Vi tackar for

att vi har fatt studara dess daghemsverksamhet.

Vi tackar ocksA Karin Magnusson som dels renskrivit det omfattande manuskrip-

tet och dels ritat samtliga figurer.
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1

INLEDNING

Daghemsklimat dr ett sammanfattande begrepp far daghemspersonalens arbets-

klimat och det uppfostringsklimat som rider for barnen (Ekholm, B, Ekholm, B,

Hedin, A 1982). Studiens syfte ar att beskriva och analysers existerande

daghemsklimat och deras effekter pi barnens socials och emotionella beteende.

Centrala begrepp vad galler uppfostringsklimatet ar nuinriktat arbetssatt

satt, det vill saga de vuxna reglerar och loser de fiesta av de naturliga

problemsituationer som barn stalls infor, och framtidsinriktat arbetssatt,

det vill saga de vuxna Overlamnar till barnen att sjalva to stallning till

lasningen av olika situationer - en trAning for framtida sjAlvstandighet.

Dessa begrepp bygger ursprungligen pi Schaefers tankar om uppfostran i tvi

dimensioner, graden av kontroll och graden av varme (Schaefer, E 1959).

Studien har genomfarts i huvudsakligen fyra steg enligt nedan:

SYFTE

1. Att finna kontrasterande daghem

vad gAller personalens arbetssAtt.

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

1982)

METOD

Enkat angiende hur barnomsorgsperso-

nal brukar handla respektive skulle

vilja handla i konkreta arbetssitua-

tioner dAr valalternativen finis pi

en skala fran nuinriktat arbetssAtt

till framtidsinriktat arbetssAtt.

Enkaten bjads hasten 1982 till samt-

lig daghemspersonal i Linkopings

kommun.

2. Att vAlja ut fyra daghem med

nuinriktat arbetssatt, fyra med

framtidsinriktat arbetssatt och

fyra represenLativa for kommunens

vanligaste monster

Analys av enkAtsvaren cch urval

utifrin en sammanvagning av persona-

lens svar pa hur de brukar respek-

tive skulle vilja Ora pi respektive

daghem. Vid urvalet har aven beak-

tats vissa strukturella bakgrunds-

variabler (Ekholm, B, Ekholm, M,

Hedin, A 1983)
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3. Att beskriva de 12 daghemmens

arbetssatt, relationerna mellan

vuxna och barn och barn och barn

samt de vuxnas upplevelse av sin

arbetsmiljo.

Intensivundersokning av varje daghem

i 14 dagar med hjalp av obeervatio-

ner, intervjuer med de vuxna samt

bildenkdter med barnen.

4. Att se stabiliteten i personalens FOrnyad enkatundersokning med samma

uppfattning om sit*_ arbetssatt. formular och till sem= malgrupp

hasten 1983.

I denna rapport belyses det tredje syftet.

I enkaten (steg 1) presenterades barnomsorgspersonalen tio situationsbeskriv-

ningar om vardagliga handelser pa daghem. FOr var och en av handelserna om-

bads de valja ett av fyra presenterade handlingsalternativ for hur de

"brukade" handla och ett for hur de "skulle vilja" handla.

Varje persona svar pa var och en av dessa tio sit-ationer tilldelades sedan

ett numeriskt varde dar 4 representerade ett val av det alternativ som

beskrev minst vuxeningrepp i situationen och 1 mest vuxeningrepp. Wardens 2

och 3 tilldelades mittalternativen.

Situationerna betraktades som likvardiga och varje persons pang summerades

over dem. Som mest kunde darigenom en enskild person fa vardet 40 och som

minst vardet 10. Poangen raknades ut separat for hur man "brukade" handla

och hur man "skulle vilja" handla.

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

enkaten om personalens arbetssatt och clamed oven kommunens daghem inom ett

ratt begransat omrade av den teoretiska fOrdelningen av undersOkningsvaria-

abeln och en dragning At ett nuinriktat arbetssatt var tydlig.

16
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I figuren nedan visas hur pangen fardelade sig over hela g:uppen av svarande.

Antal personer med en viss poAng i % (n 887)

Brukar (mdn 19.6)
7.

100

90

80

70

60

50

40

30 -

20 -

10 -

Skulle vilja ENg (mdn 25.1)

10 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40

(Nutidsinriktning)

poang

(Framtidsinriktning)

Figur 1. FOrdelningen Over koninunen vad 0//er barnomsorgspersonalens sear

pa en enkat 'Osten 1982 om arbetssattet. personalen har pa 10 fra-

gor dell uppgivit hur de brukar handla, dell hur de skulle vilja

handla. Podngen 40 motsvaras av en mycket hog grad av framtids-

inriktning, pooh:gen 10 av en hog grad av nuinriktning i perso-

nalens uppfostringsattityder. I figuren visas fOrdelningarna for

bade "brukar" och "skulle vilja". (Jonsson, A 1984)

Som sines är dragningen At ettnuinriktat arbetssAtt tydligare vad galler

"hur man brukar Ora" an "hur man skulle v:lja Ora" dAr svarsmanstret har

sin tyngdpunkt nagot mer at det framtidsinriktade arbetssAttet. Efter en

sammanvligniUg av enkAtsvaren per daghem (Ekholm et al 1983) fardelar sig

daghemmen ungefAr enligt nedanstiende monster. I figuren har lAgena for de

12 daghem som utvalts for intensivstudien markerats med kryss.

%XXX% XXXX

Nuinriktat arbetssatt Framtidsinriktat arbetssAtt

Figur 2. UngefOrlig position for 12 utvalda daghem i en approximativ fOrdel-

ning av de 104 daghemmen pa ett kontinuum som loper fran nu-

inriktat till framtidsinriktat arbetssatt.

3. BtS1 COPY AVAILABLE
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Som namnts i rapport 4 efterstravades ocksi en viss spridning vad Railer

nagra olika strukturella variabler mellan de utvalda 12 daghettnen; itur sprid-

ningen blev visas i nedanstlende tabell.

Tabell 1. Vilken daghemstyp, vilket personalantal och barnantal samt vilken

alderssammanseittning som aterfanns pa 12 daghem som intensivstude-

rats. Varje daghem har markerats med en bokstav som sedan ater-

kommer i respektive daghemsbeskrivning. I rapport 4 (Ekholm et a/

1983) beskrivs pa sid 5-7 ferhallanden i hela kcmmunen.

k
DagemsLyp PersouLlantal darnancal Aldersgrupp

Dag- Lek- Hem- Villa Udda 6-10 10-15 >15 0,20 21-40 >41 1-10 1r ovrig
hem hall vist

F

G

K

B

E

H

L

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

Daghemstyperna beskrivs narmare i Ekholm et al 1983.

Daghemmen har studerats under perioden november 1982 - Juni 1983. De be...:fk-

tes av de bada projektarbetarna enligt nedanstaende tidsordning.

Minad Nov Nov/Pec Jan Feb Mars April Maj Maj/Juni

Daghem N H, L A,K F B, M C D, G

De daghem som markerats med asterisk har observerats av tvi observat6rer

samtidigt.

18



Vid beaten genomfArdes observationer, intervjuer saint bildenkater med

barnen. ObservatArerna hade innan fAltundersekningen startade samtranat sig

i observationstekniken pa ett daghem i en annan kommun.

For att mAjliggAra aterkommande berakning av interbedemarAverensstAmmelsen

vad gAller observationerna har en tredjedel av daghemmen bedemts av bada

observat6rerna tillsammans. De st6rsta daghemmen (vad galler barnantalet)

har studerats pa detta sAtt. Utifran dessa samtidiga observationer har inter-

bedAmar6verensstammelsen berAknats pA totalt 480 observationstillfallen

enligt formeln "everenssammelseprocent = AverensstAmmande observationer/

Averensstammande + icke AverensstImmande observationer x 100 (Hollenbeck, A

1978, sid 7). tSverensstUrnmelseprocenten uppgar till i genomsnitt 81 Z over

samtliga fyra daghem. overenssammelsen mellan de bada bedemarna vaxte sta-

digt ju fler daghem som hade observerats. PA det fersta daghemmet som de

bada bedemarna gemensamt observerade blev AverensstImmelsen 74 %, pa det

andra 80 %, det tredje 35 % och det fjarde 88 %.

overensstammelsen bedAms som tillfredsstallande och Akningen i de aterkom-

mande bedemningarna visar att en sa kallad negativ "Obsetverdrift"

(Prescott, E 1972, Hollenbeck, A 1978) ej kan anses ha forekommit. Snarare

finns en tendens till att bedemarna gradvis 6kat sin observationsskicklighet.

Genomforandet av undersOkningen

De 12 daghemmen meddelades skriftligc i oktober 1982 (bilaga 3a) om att de

kommit med i undersaningsgruppen. Ingen pa daghemmen reagerade uttalat

negativt pa uttagningen. Nagon vecka fere varje undersekningsperiod besektes

respektive daghem av observatArerna som da Aterigen forklarade och diskute-

rad-e undersAkningens upplAggning och metodiska genomfdrande med all perso-

nal. En viss oro fanns inf8r hur det kunde kAnnas att bli observerad och

intervjuad med bandspelare, oron var dock mestadels blandad med fftvlintan.

ForAldrarna pa varje daghem informerades skriftligt om undersAkningen vecxan

innan observatArerna bArjade sitt arbete (bilaga 3b).

Efter varje undersekningstillfalle har daghemmen anyo bes6kts varvid observa-

tArerna givit en kort sammanfattande spegling av daghemmest verksamhet och

diskuterat denna med all personal.

Varje daghem har bes6kts under en 14-dagarsperiod varvid verksamhetel feljts

med hjalp av observationer under sju heldagar. Under resten av perioden

har alla vuxna (n = 99) intervjuats och svarat pa en kortare enkAt samt alla

10
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barn mellan 4 - 7 Ar (n = 145) svarat pA en bildenkat. Resultaten av de tv5

sistnamnda unders6kningarna redovisas i tv5 separata kommande rapporter med

undantag for de delar av vuxenintervjuerna som berart mAlsattningsfrAgor

vilka redovisas nedan.

Observationsmetod

MAlet med observationerna har varit att fA en sA tackande bild som majligt

av vad som hander under en dag for barn i Aldrarna 3-7 Ar. Observationerna

har darfOr spritts mellan daghemmets olika rum. Fasta rutiner som mAltider

utomhusvistelser och samlingar har dock observerats regelbundet. PA de dag-

hem dar skolbarn och mindre barn ingatt i samna grupp har dessa observerats

enbart vid de tillfallen de varit tillsammans med forskolebarnen. PA de dag-

hem dar flera avdelningar funnits har ungefar lika mAnga observationer per

situationstyp gjorts p5 var och en av avdelningarna. Vid databearbetningen

har dock avdelningarna ej Faints isar. I de fall barn och vuxna gett sig

ivag frau daghemmet pA utflykt har observataren stannat pa daghemmet med

resterande barngrupp eller skjutit upp observationerna till en senare dag.

Observationerna har agt rum mellan klockan 8.30 - 15.10 under sju dagar.

I barjan av varje dag har observationsperioderna fordelats p5 daghemmets

lokaler med undantag for tidigare namnda fasta rutiner. Vi har forsokt att

fa en jam spridning av observationerna i alla lokaler Over alla tidsperio-

der. I de fall en utvald lokal visat sig vara tom har denna ersatts med nast-

kommande i tidsordning. Daghemmens utnyttjande av lokalerna har varit sAdan

att detta ersattr:mgssystem ofta fatt anvandas. Detta framgar ocksA av

skisserna over hur ofta lokalerna anvants i borjan av respektive daghems-

beskrivningar.

Observationerna har skett under tiominutersperioder, faljda av fem minuters

uppehAll far att observataren skulle hinna registrera samt fOrflytta sig

till nasta observationslokal.

I observationerna har vi fOrsat tacka foljande variabler:

Situationsbeskrivande

variabler;

A Lokal

B Tidsperiod

C Barngruppens storlek

D Personalantal

E Aktivitet i'barngruppen

20



Bedbmningsvariabler:

7

1. Vuxenaktivitet

2. Samverkan i barngruppen

Samverkan mellan vuxna och barn

3. Beteenden bland barn som hindrar samverkan

i barngrupperna

Beteenden bland vuxna som hindrar samver-

kan i barngrupperna

4. SjAlvstAndighet bland barnen

Vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

5. OsjAlvstAndighet bland barnen

Brist pa egenaktivitet bland de vuxna

6. Normarmedling i.barngruppen

Normformedling fran de vuxna gentemot

barnen

7. Inflytande over verkLamheten

Observationerna har varit strukturerade efter ett 1.odsystem dAr observato-

ren efter varje tiominutersperiod f3rst tagit stlillning till om perioden

domirerats av samverkan eller icke-samverkan och om siAlvstAndighet eller

osjAlvstAndighet dominerat. Observataren har sedan kunna registrera sitt

samlade intryck av savAl de vuxnas som barnens agerande inom den valda huvud-

kategorin i tva - sex kodalternativ/kategori. 1601ighet har ocksa funnits

att koda bada huvudalternativen (exempelvis bade samverkansbeteenden och

beteenden som utgjort hinder fiir sa.cverkan) om det varit omajligt att ur-

skilja ett dominerande monster eller om beteendena dominerat halva tiden var.

StrAvan har hela tiden dock varit att vAllja en huvudkategori. En nArmare

redovisning av de anvAnda kodsystemet aterfinns i bilaga (1 a, b, c).

For varje observationstillfAlle har ocksa sa manga detaljer som mbjligt

noterats angaende hAndelsefarlopp och replikvAxling.

Pa vart och ett av daghemmen har cirka 175 tiominutersperioder observerats

och bedbmts (totalt cirka 2 100), 73 % av dessa observationer har gAllt

hela barngruppen (totalt cirka 1 524) medan 14 % av dem (totalt cirka 288)

gAllt enskilda barn som nlacerats med f8rtur. Lika manga observationer har

ocksa gAllt ett "kontrollbarn" som matchats mot f3rtursbarnet vad gAller

kart, alder och i mojligaste man vistelsetid. Redovisningen av de enskilda

barnobservationerna sker separat i en kommande rapport.

21.
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Bearbetningen av observationsdata har skett med hjalp av dataprogram ur

SPSS (1975).

Vid sidan av observationer, intervjuer och bildenkNter har information ocksA

erhAllits via personalen, oftast fiirestAndaren, om olika strukturella for-

hillanden som kan vara av vikt f8r en helhetsf8rstlelse av daghemmen. Exam-

pel pA sAdana fbrhAllanden dr karaktNristik av det bostadsdistrikt daghemmet

är belaget i, barngruppens sociala bakgrund, personalgruppens bakgrund och

tjanstg8ringsforhAllanden samt barn- och personalr8rlighet.

Uppldggning av ddghemsbeskrivningarna

Dagbemmen beskrivs i det feljande vart och ett for sig i en foljd frAn A-N.

Vi har i vAr beskrivning vale att dela in daghemmens verksamheter i tre

olika typer av aktiviteter namligen:

- Styrd verksamhea (saml:ngar och lUsgrupper)

- Rutinaktiviteter (lunch, mellanmal, pa- och avklNdning)

- Fri lek

mom varje kapitel beskrivs fcrst daghemmets strukturella fiirhAllanden.

Darefter foljer en redovisning av daghemmets totala verksamhet utifrAn de

systematiska observationerna.

Sedan redovisas verksamhet uppdeiad i de tre olika aktivitetstyperna.

Dessa tre beskrivs utifrAn de systematiska observationerna, men ocksA uti-

frAn de mer fylliga loteringar av Undelsefftloppet av mer socialantropolo-

giskt slag, som vi fortl8pande fOrt paralleilt med det systematiska katego-

riserandet.

Varje kapitel ayslutas med sunmanfattande kommentarer. Dar ges karakteris-

tiska drag av daghemmet i BrhAllande till de andra daghemmen, samt en sub-

jektiv tolkning av hur vi fOrstAtt det enskilda daghemmets klimat.
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DAGHEM A

Detta Sr ett hemvistdaghem som tillhOr en leklada tillsarnans med tre andra

hemvister. Det Sr tvA Ar gammalt.

Pe sonal Kok

Kuddrum

C

Tambur e Litet rum ' Tambur
r r C.

C e

Dock rum WC
0

MAnga barn

. Enstaka barn

Vuxna oftast

Ngstan alltid toms

WC
E.

E.

Allrum
.

( I

Allrum
x

x x x

Figur 1. Skiss aver daghemmet och lokalernas anvandning under fri lek

Daghemmet bestAr av tvA hopbyggda radhus med tvA ingAngar och tvA tamburer

fOr barnen. Det finns ocksA tv& kOk, det ena anvands fOr matlagning, det

andra Ur moblerat med tvg store bord dar man Ster och i Ovrigt spelas spel

War eller males, pussies och pa golvet sitter de smA och bygger lego eller
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k6rmed bilar. I detta k8k dricker ocks1 personalen kaffe tillsammans med

barnen som dA ha: fruktstund pi f6rmiddagen. Innanair detta kaik finns ett

vardagsrum. Dgr har man samling fore maten, 1Ssgrupp eller sitter och lyss-

nar pi band. Fran koket gAr en lAng korridor dgr ingIngar till de 6vriga

utrymmena finns. Ett kuddrum finns i anslutning till det ena kapprumnet.

Hgr bygger barnen och hoppar omkring, samt vissa storre samlingar har man

ocks1 hgrinne. TvA smArum har utnyttjats till dockrum och kladdrum. Dock-

rummet utnyttjas ocksA som sovrum f6r smAbarnen under fOrmiddagen och even-

tuellt efter maten ocksA, detta ger rummet begrgnsad anvgndningstid. I kladd-

rummet fAr bara ett par barn plats At gAngen. SexArssamlingarna gr i det

lilla rum som ligger mellan kapprummen. Hgrinne kan barnen ocksA sitta och

pyssla med olika aktiviteter.

Runt omkring sjglva huset finns en liten gird. PA baksidan finns rAldeles i

ngrheten en isbana som forgldrarna i omrldet har gjort i ordning. En kort

promenad frAn daghemmet finns flera pulkabackar och i anslutning till dag-

hemmet har barn och vuxna sprat ett skidspAr som de Aker runt i. En liten

bit bort finns ytterligare en isbana, dgr de trgffar barn frAn andra hem-

vister. PA vAr och sommar finns m8jlighet att spela fotboll pi baksidan av

huset och sandlAda finns ocksl.

Barnen vistas ungefgr lika lAng tid (cirka 30 Z) i kuddrummet som i det

storre allrummet. Under 20 Z gr barnen i det lilla rummet och utomhus vistas

de 10 Z av tiden.

Barn

PA daghemmet finns barn i Aldrarna ett - tio Ar och gruppens ildersfordel-

ning gr f6ljande:

Tabell 1. Barnens dldersfOrdelning (n = 19)

Al- 0-1 5r 1-2 Ar 2-3 it 3-4 it 4-5 5r 5-6 Ar 6-7 it Skol- Totalt

der barn

An- - 1 1 1 3 3 3 7 19

tal

Sammanlagt finns al:ts5 19 barn, varav tio stycken gr pojkar och nio stycken

dr flickor. Under f8rmiddagarna (klockan 8.30 - 11.30) kommer dessutom fem

stycken barn som gAr i deltidsairskola. Det innebgr att de deltar i sexArs-

verksamheten pl hemvisten. Av de 19 barnen finns tio syskon (fem syskonpar).
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Det Ar endast fyra barn som vistas heltid pa daghemmet, resten Ar hAr pa

deltid och av dem har 5tta stycken oregelbunden vistelsetid. Under 1982 har

tre skolbarn slutat och tre nya farskolebarn har skrivits in, barnrarlighet-

en har alltsa varit 16 Z. Tva barn Ar inskrivna pa grund av sociala skAl,

de Ar bada deltidsbarn.

overvAgande delen a% barnens farAldrar Ar tjanstemAn (63 %), de fiesta med

en lAgre utbildning (tre fjArdedelar). 37 Z Ar arbetare och av dessa har

tva tredjedelar yrkesutbildning. Inget barn har ensamstaende farAlder.

Perconal

PS A arbetar fyra kvinnor och en man samt en barnskoterska som har pool-

tjAnst. PooltjAnsten delas mellan tva hemvister. Farestandaren Ar statione-

rad pS lekladan och deltar inte i hemvistarbetet.

Tabell 2. Per8onalen8 yrkectillheirighet och tjanctOringagrad (n = 5)

Yrkestill-
harighet Fairskol- Fritids- Barn- Utan ut- Totalt

Tjanstga- lArare pedagog skatare bildning
ringsgrad

100 % 1 1 1 3

75 % 1 1

25 % 1 1

1 1 1 5
*

Kokerskan som har 50 Z tjAnstgaring i kaket och 25 Z i barngruppen.

Tre av personalen hay varit anstAllda sedan starten (tv5 ar) och de tva

andra har varit hAr ett 5r eller mindre. Ett par har erfarenhet fran jobb

med utvecklingsstorda barn och en har arbetat i affAr fore sin utbildning.

Fyra stycken har egna barn. Personalens Alder varierar fran 24 5r - 43 5r

med en medelalder p5 32 5r. Under senaste het har en person slutat.

Under var observationsperiod var en elev fran barnskatarutbildningen narva-

rande och en AMS-arbetare.

Grovplanering for verksamheten sker tillsammans med andra hemvisterna, da

diskuteras sadant som ladverksamheten, vem som ska vara dAr och nAr detta

ska ske. Finplanering for en lAngre period sker pa kvAllstid, da personalen

lk0
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har mote, cirka en gAng/mAnad. Dessutom har man planering varje fredag

efter lunch, dA man fastsaller schemat for nastkommande vecka. Barnen har

dA ingen lasstund utan sitter sjalva i rummet bredvid och lyssnar pA band.

SexArsgruppens verksamhet planeras av den som har ansvaret for den, vissa

delar tillsammans med andra hqmvisters sexArsledare eftersom vissa gemensam-

ma aktiviteter f6rekommer. Nix det galler skolbarnens verksamhet planeras

och genomfErs den till stor rlel tillsammans med en av de andra hemvisterna.

Ett skal till detta 'dr att det blir mer av en grupp pA det sattet for att

det ar sl fa bars narvarande samtidigt pl respektive hemvist. Dessutom ar-

betar de bAda fritidspedagogerna bra tillsammans och anser att de kan ut-

veckla verksamheten battre pa detta att.

Inskolningen sker sl att en vuxen ansvarar for ett sneciellt barn och foljer

upp med foraldrasamtal senare. Flera ganger stannar foraldrar som kommer

tidigt och hamtar sins barn och pratar med personalen och hjalper andra

barn an sina egna med exempelvis skridskoknytning eller att Leta efter

sockor.

De vuxnas arbetsrelation

Det 'dr en vanlig stamning skamtss ton i umganget. De samarbetar och

st6der varandra i exempelvis samlingar dA de ar allihop. NAgon tar inWa-

tivet och de andra hakar pl War det galler temat for dagen till exempel. De

pratar daghem med varandra men mycket sallan nAgot privat. De Br ganska

eniga hur de vill jobba. De ar ocks1 oppna for forslag och villiga att pro-

va nytt. Alla ar 6verens om att de saknar en fftestAndare pa stallet, som

det ar nu har de ingen forestAndare. "Hon har inte tid med oss, hon sitter

sd ldngt bort", "Hon dr barn pd mdten", "Hon barn sysslar med papper, hinner

inte med barn och personal". PA den har hemvisten ar man 6verens om att man

delar pA ledaransvaret, ibland ar det flagon som styr, ibland nAgon annan och

detta varierar sA att alla ar med pa detta. FrestAndaren sjalv lir av samma

Asikt "Kontakten med personalen dr valdigt liten", "Jag dnskar att jag yore

den som alla skulls vdndd sig till, personalvdrdare, men sd dr det inte,

eftersom jag inte har tie at Mira kdnna alla ". Hon pApekar ocksA hur olika

man jobbar pA de olika 'aemvisterna och att den har hemvisten har personal

som är ambitiOs och enig och som tycker jobbet ar viktigt.
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MAlsattningen med arbetet

Det som furs fram har i olika ordalag ar att det är riktigt att skapa en

grupp pa daghemmet som barnen tillhOr och att de kanner sig trygga

grupp. Det ar viktigt att man lar sig ta hansyn ate samarbeta och utt lyss-

na pa varandra. Nar detta ar avklarat är det betydelsefullt att man framjar

barnens utveckling. "Barnen ska fd ut-ndgot av att vara pd dagis, inte bara

gd fram och tiZZbaka". "Det dr viktigt att de fdr en kulturbit, som exempeZ-

vis musik, Zek oak rytmik men ocksd boklasning. Att dam far speZa teater och

Zeka ut dan biten". De fiesta anser att de har for lite tid att diskutera

mAlen, men tror alla att man ar 6verens Atminstone vad galler att forma en

grupp. Ett par av de vuxna är overens om att har man bara en fungerande

grupp "Sd kan man Ora vad som heZst sedan". Fritidspedagogen pApekar svA-

righeten med att forma en grupp nar man inte har nAgon grupp att jobba med.

"Jag har saiian mer an tre - fyra stycken heir samtidigt, dessutom oZika

barn oZika dagar, det gdr ju inte att Ora nagon fungerande grupp dd. De har

sd mdnga egna fritidsaktiviteter. Vi forsaker dd samarbeta med en annan hem-

vist och dd bZir det bran.Fritidspedagogen menar att detta Ur giltigt Uven

for den 6vriga barngruppen, det finns for fA barn i varje aldersgrupp att

forma grupp ay. "SMdbarnen kraver sin tid och heZt andra verksamheter an

fem - sexdringarnan. En annan vuxen pApekar att f8r att Tara dem ta hansyn

forsaker hon sjalv vara en god modell, till exempel "Jag Zysanar pd barnen

och kan dd krava att jag ska fa saga mitt".

761jdriktigt ber6mmer man barnen nar de visar hansyn, delar med sig och Aven

nar de gjort nAgot sjalvstandigt. Flera av de vuxna anser att barnen ska ha

mycket ber6m. Det man hindrar och griper in i ar nar barnen retas, slAss,

mobbar, ar smAelaka samt aven nar nAgon Ur i underlaga muntligt.

Det man tycker fungerar bra ar att man har ett fungerande schema f8r varje

dag med inbokade aktiviteter, att personalen samarbetar bra och att man har

liknande normer. NAgot som kan vara svart att fi att fungera ar att hinna

meddela alla saker som hander i barngruppen, visserligen har man ett block

dar det ska skrivas ner, men ofta gl6mmer an det.

Hur ser veckan ut?

PA detta daghem har man fasta aktiviteter varje dag och den fria lektiden

ar bara knappt tvA timmar/dag, resten av tiden ar inplanerad (drygt fyra

och en halt' timme). Ett schema med alla inplanerade veckoaktLvireter finns
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uppsatt vid kapprummet sA att f8rIldrar, barn och andra kan lasa vad som

kommer att hlinda varje dag under veckan.

Varje morgon har man samling fUr alla barn och de vuxna som finns dar mel-

lan klockan 8.30 och 9.00. DA deltar ocksa de fem barn som gAr i deltids-

grupp pA den har hemvisten. Efter lunchen Xr det lIsgrupper varje dag utom

fredagar. PA fredagarna lyssnar barnen pa band medan personalen plsnerar.

Oftast gAr man ut efter llsgrupperna. De fasts aktiviteterna or pA tisdagar

skapande verksamhet far fyra - femAringar i lekladan tillsammans med en

annan hemvist. PA onsdagarna gymnastik for fyra - femAringarna ocksA till-

sammans med en annan hemvist. P& torsdagarna Aker alla utom sexaringarna

till simhallen pA formiddagen. Varje fredag mellan halv elva och halv tolv

samlas alla fyra hemvisterna hos en hemvist och har fredagskul (musikstund,

kasperteater). Detta 011er Aldrarna fem Ar och nerAt. SexAringarna tillsam-

mans med fem deltidsbarn har egen gruppverksamhet mellan klockan 10.00 och

11.30 varje dag. PA torsdagarna or de i lekladan tillsammans med andra sex-

Arsgrupper och har gymnastik och pA fredagar har man till exempel utflykter

tillsammans med andra sexarsgrupper, eller andra samaktiviteter.

Klockan

Dagen som den
planeras

Dagen som den van-
ligen genomfors

8 9 10 11 12 13 14 15

AiREESSI1111r--"--/Eir
Styrd
verksamhet

[114
Rutin-
aktiviteter

E:=1 Fri lek

ngur 2. Dagarutiner, det viii saga tidsPrhallandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zak, jamPrelse mellan hur dagen

planeras och hur den ganomPrs

Som framgAr av skissen over tidens disponerande foljer daghemmet sin upp-

gjorda planering.

Kaffepauser tar personalen gemensamt med barnen under deras fruktstund pA

formiddagen. Rasterna tillbringas oftast pa lekladan och utnyttjas for in-

formation och utbyte mellan de olika hemvisterna.



Daghemmet i siffror
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Under 40 Z av tiden har barnen fri lek och under 37 Z styrd verksamhet och

under 23 Z rutinaktiviteter.

Styrd verksamhet
(37 %)

Rutinaktiviteter
(23 Z)

Fri lek (40 Z)

Figur 3. Fardelning i % over fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n = 126)

Under den fria leken agnar sig barnen mest at skapande verksamhet och moto

risk lek.

30

20

10

100 Z

AM

Skapande aktivitet

Motorisk aktivitet

VAntande

Lek

Konsumerande aktivitet

Sk Mb VA Lek K

Figur 4. Fordelning i % over den fria lekens olika aktiviteter (Endast

aktiviteter som farekommit mer an 10 % har medtagits)

Barnen Ar under tvA tredjedelar av tiden i grupper dAr de Ar fler an fyra

barn och under 17 Z av tiden i grupper fArre an fyra barn. Under 15 Z av

tiden 'dr alla barnen tillsammans, och detta Ar frAmst vid olika typer av

samlingar.
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Under 89 % av tiden lir vuxna tillsammans med barnen. Under knappt halva

tiden (44 %) ar det en vuxen som ar tillsammans med barnen, men ibland ar

det tva vuxna (19 % av tiden). Under 10 % av tiden ar det tre vuxna narva

rande och under lika stor del av tiden dr det fyra vuxna arvarande. Nor de

vuxna *dr tillsammans med barnen Ur de huvuddelen av tiden aktiva (80 7.),

passiva ar de endast under 3 % av tiden.

Passiva vuxna (3 %) <

Majoriteten av de
vuxna aktiva (2 7.) passiva vuxna (2 %)

Majoriteten av de
vuxna passiva (2 7.)

Bade aktiva och

Aktiva vuxna (80 %)

Inga vuxna narvarande
(11 %)

Figur 5. Fardgningen i % aver vuxnaa aktiva reapektive passiva deltagande

i verkaamheten (n = 126)

Barn och vuxna ar oftast tillsammans med varandra och under half ten av tiden

har barn och vuxna gemensamt inflytande over det som intraffar (46 % av

tiden). Vuxna har ensamma inflytandet Over det som Under under 31 % av

tiden, oftast sker detta under samlingarna. Barnen ensamma har inflytande

23 % av tiden. Detta sker oftast under fri lek. Det gemensamna inflytandet

fOrekommer under alla tre typerna av aktiviteter.

De vuxna har stOrsta
inflytandet (31 %)

Barnen har storsta
inflytandet (22 %)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(46 7.)

Figur 6. Fardelningen i % aver vusnaa reapektive barna inflytande aver

verkaamheten (n = 126)
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Under tvA tredjedelar av tiden samverkar de vuxna med barnen mest genom att

ge barnen konkret hjalp och samtidigt samtala med dem. Samverkan sker under

en femtedel -v styrd verksamhet, under 90 % av rutinaktiviteterna och drygt

hillften av den fria leken. Under 39 % av tiden visar vuxna beteenden som or

hinder for samverkan, de talar till enskilda barn eller till en grupp barn.

Detta sker under tre fjardedelar av tiden for styrd verksamhet nastan aldrig

under rutinaktiviteterna och under 14 % av fri lek.

Beteenden som utgar
hinder for samverkan
(39 %)

Samverkansbeteenden
(61 %)

Figur 7. FOrdelniven i % Over vuxnae eamverkanebeteenden reepektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 112)

Barnett samverkar under hUlften av tiden (47 %) mestadels genom samarbete

och smAprat, men ocksA genom att de hjIlper varandra meC olika saker och

diskuterar om hur och vad de ska gars. De samverkar under tre fjlirdedelar

av tiden for rutinsituationer och hdlften av fri lektid. NAgot vanligare

hos barnen or beteenden som uttryiker hinder far samverkan (55 % av tiden).

De sysselsOtter sig med aktiviteter parallellt samtidigt som de titter in-

tresserat pa vad andra gar och smApratar med varandra.

Detta sker under tre fjardedelar av tiden for styrd verksamhet och under

drygt halften av fri lektid.

Beteenden som utgar
hinder for samverkan

(53 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(27.)

Samverkansbeteenden
(45 %)

Figur 8. FOrdelningen i % Over barnene eamverkanebeteenden respektiVe

beteenden som hindrar samverkan (n = 126)
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Under i stort sett hela tiden (96 %) visar vuxna egenaktivitet genom att ta

egna initiativ, ge forslag till barnen exempelvis pA olika aktiviteter och

uttrycka sina Asikter. Detta galler i alla typer av situationer. Brist pi

egenaktivitet forekommer endast 4 av tiden.

Brist pa egenaktivitet

(4 %)

Egenaktivitet och
initiativ (96 %)

Figur 9. FOrdelningen i % ever de vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brist p4 egenaktivitet (n = 112)

Barnen visar sjalvstandigt beteende under 78 Z av tiden genom att ta egna

initiativ, ge forslag och uttrycka sina Asikter. Detta sker under i stort

sett hela fri lektiden och hela tiden f8r rutinaktiviteter och under ta

tredjedelar av tiden for styrd verksamhet. OsjalvsOndigt beteende upptrader

under 26 Z av tiden. Mestadels bestir den i att barnen medverkar i aktivite-

ter som vuxna hittat pa, detta sker mest under styrd verksamhet men aven

under fri lek.

Brist pa egenaktivitet
och initiativ (22 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (74 Z)

Bida beteendena fore-
kommer samtidigt (4 7.)

Figur 10. Ferdelningen i % Over barnens splvstandighet respektive brist

p' sjalvstdndighet (n = 126)
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De vuxna f8rmedlar normer till barnen under 52 % av tiden, vanligast Or all-

manna uppf8randenormer medan f8rmedling av samlevnadsnormer endast f8rekom-

mer under 6 Z av tiden. Tjatar g8r man under 5 Z av tiden. Under tva tredje-

delar av tiden for styrd verksamhet och rutinaktiviteter f8rmedlas normer

och under en femtedel av fri lektid.

Tjat (5 Z)

Formedling av sam-
levnadsnormer (6 %)

FOrmedling av allmanna
uppf8randenormer (37 %)

F8rmedling av b &da

typerna av normer
(4 %)

Ingen normaimedling
(48 Z)

Figur 11. FOrdelningen i % Over vusnas Prmedling av allmanna uppprande-

former revektive sanaevnadenormer (n = 112)

Barnen f8rmedlar normer till varandra under 20 Z av tiden och ft-Utast allan-

na uppf8randenormer. Framst sker detta under styrd verksami,et.

Formedling av allmInna
uppforandenormer (10 Z)

F8rmedling av sam-
levnadsnormer (5 7.)

Formedling av bada
typerna av normer
(5 Z)

Ingen normf8rmedling

(80 %)

Figur 12. FOrdelningen i % Over barnens prmedling av allnOnna uppfdrande

normer revektive samlevnadenormer (n = 126)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observ'tioner

Samlingar

Under tvA tredjedelar av samlingarna 3r det vuxna som Styr och har inflytan-

de aver vad som ska ske och under den Aterstlende tredjedele är det vuxna

och barn tillsammans.

Det vanligaste under samlingarna 3r att vuxna talar till barnen i grupp,

detta sker under 80 % av tiden. De samverkar under half ten av samlingstiden

genom att samarbeta, hjalpa barnen och samtala med dem. Under samlingarna

forekonmer nastan hela tiden (90 % av tiden) att vuxna ger farslag till vad

och hur barnen ska Ora samtidigt som.de uttrycker sina Asikter om vad som

3r r3tt och fel och om hurbarnen arbetar.

Barnen medverkar i half ten av samlingarna genom att lyssna och titta intres-

serat pa det som vuxna visar eller pratar om. Barnen ger sjalva farslag

till hur de kan gara och vad de kan Ora under drygt tvl tredjedelar av

tiden samtidigt som de uttrycker Asikter om det som diskrteras. Under lika

Lang tid (tvl tredjedelar av samlingstiden) samverkar barnen genom i huvud-

sak samtal och samarbete.

Lasgrupper

Under lastiden ar det under half ten ay.tiden vuxna som har inflytande over

vilka backer som ska 13sas och hur range man ska 13sa. Under den andra half-

ten av tiden är det barn och vuxna som best3mmer gemensamt.*

Under i stort sett hela lastiden medverkar barnen aktivt genom att lyssna.

De pratar med varandra under en tredjedel av 13stiden. De vuxna smApratar

om det de laser och uttrycker sina Asikter.
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Styrd verkeamhet, ur observatorene :erepektiv

Samlingar

Varje morgon samlas alla (10 - 14 stycken) vid klockan 8.30 och har morgon-

samling. Alla barn deltar och alla vuxna som finns i huset, det kan variera

fran en upp till fyra, beroende pa om "poolen" och eleven finns dar, oftast

or det dock tva vuxna. Varje vecka har man ett tema som man pratar om i

b8rjan av samlingen. Under de tva veckor observationerna pagick or temana

"Vinteridrotter och vad :lnka pa i eamband med deeea" och "Djuren pa vin-

tern". Dessutom passar man pa att Ora ett experimen' med sn8 som blev is

som blev vatten. Vid samlingstillfallena har man ocksa singer, sane-

lekar eller lekar. Det intraffar ocksa att man berattar en saga om sn8gubben

med hjalp av flanellograf. Under samlingarna ar bade barn och vuxna aktiva

och pratar, barnen har manga Asikter som de for fram, om till exempel vad

man ska ha pa sig nor man Aker skidor, vad man ska tanks pa nar man Aker i

backe etc. Manga ganger pratar barnen om sant som inte riktigt h8r hit, da

forsaker de vuxna fUra tillbaka diskussionen. Innau samlingen startar ska

barnen hjalpas At att plocka i ordning kuddarna som ligger utspridda pa

golvet, detta far de vuxna ofta p&minna dem om "Nu grabbar och tjejer f&'

vi plocka undan" och da hjalper alla till riven vuxna. De vuxna uppmuntrar

barnen och ber8mmer dem nar de plockar i ordning. En gAng har nagra byggt

en fin koja och de vill att den ska fa vara kvar under samlingen, mitt tmot

stadregeln, men frften sager: "Eftersom vi dr ea fl idag ea far ju vi plate

att eitta httrborta, det gar vttl tra". De vuxna klarar av att rucka pa reg-

lerna.

Nar de sjunger spelar oftast en vuxen gitarr och bade barnen och de vuxna

sjunger med gladje, ofta Ur det singer som har en del r8relser i sig sa att

alla far agera, de =A Ur inte sa bra pa det, men de or med pA sam'Angarna.

Bade barn och vuxna valjer singer. Ibland ger barnen f8rslag och ibland vux-

na. Om barnen inte klammer i och sjunger sager de vuxna till sa att det blir

skarpning och dA far barnen ber8m. Exempel pA lekar som ayslutar samlingen

or "Pomperipossa", "Den smaltande sn6gubben", "Ekorren med svansen". De

vuxna or med och leker tillsammans med barnen och alla har roligt, skrattar

och skamtar. Vid ett par tillfallen ayslutas leken, nar nagot barn fdreslar

att de ska ha fri lek. De xna lyssnar pa barnens vilja inte bara sin egen.

Varje morgonsamling inleds med att nigon drar dagens datum, detta gar i en

turordning som de vuxna hiller ordning pa, men oven barnen vet vems tur det

ar.
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Varje dag fore lunch har man en kort samling i vardagsrummet, medan dukning-

en sker. En slags nerlugning fare maten. Av e.gon anledning drar man alma-

nackan nu igen och har rider en annan turordning. Vid farfragan varfar det

var pa detta satt kom personalen sjalva pZ att det var tva gAnger om dagen,

vilket de tyckte var tokigt. Orsaken Or att man gjort en farandring av mor-

gonsamlingen for ett tag sedan och di inte tankt pA att det forholl sig si

Barnen hade inte reagerat. Under den har samlingen brukar de olika Al-

dersgrupper strala samman efter fOrmiddagens aktiviteter och da passar man

pa att lata dem beratta vad de sysslat med i de olika grupperna under for -

middagen. Vid detta tillfalle Or alla barn narvarande cirka tio stycken samt

tva - fyra vuxna, beroende pi hur mAnga som finns i huset just ca. Samlingen

ayslutas da det barn som dukat kommer in och sager "Varadgoda". DA gar de

och liter i en turordning som bestams av vilka farger man har pA sig. Varje

mandag lottas vem som ska to anwar for veckans dukning. En vuxen och ett

'barn dukar varje dag.

"Fredagskul" är en aktivitet som alla fyra hemvisterna har tillsammans varje

fredag. Den har veckan Or man pa denna hemvist och det kommer di ins& frAn

alla andra hemvister, si att det ar 20 barn i Aldrarna ett - fem Ar och

elva vuxna dar. Det startar med en kasperteater som tvA vuxna har, barnen Ar

mycket engagerade och svarar pA frAgor som kasperdockorna stiller. Efter

detta tar man fram gitarren och barnen fareslar singer som de vill sjunga.

Alla sjunger utom de minsta barnen och man har roligt. Tots att det är sA

manga samlade i ett rum Ur det inget tjat och gnat om hur de ska uppfora sig

utan de deltar i aktiviteterna och det fangslar dem sA att de inte behtiver

smabusa och tjattra. Det är tvA av de vuxna som hailer i kasperteatern som

leder det hela, de andra Or bara deltagare.

Sexarssamlingar

Barnen samlas i ett eget rum dar de barjar med fruktatning under tiden scm

fraken laser en bok for dem. Den bok som de nu laser är snart slut sa barnen

uppmanas att tanka efter vad de vill lasa efter den. En flicka fareslar:.

"Katitzi". De diskuterar vad den handlar om, men inget beslut. Nasta ging

har hon med sig boken och fraken frIgar barnen om de vill hara den, "Jaa".

"Dd tar vi den dl ", sager froken. Efter lassturden jobbar man med sits tem:

for den tar pelicden namligen manniskokroppen. Fraken berattar om nAgon

kroppsdel och frAgar barnen, det visar sig att de kan redan det mesta, inte

alla farstis, sA det blifen dialog mellan den vuxna och barnen om olika

kroppsdelar som till exempel lungorna, magen, hjartat Leh sa vidare. Nar de
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Hirt sig ett organ fAr de rita detta efter en mall som froken har, male det

och klistra upp det pA sin kropp som de avbildat tidigare och som sitter

uppsatt pA vSggen. Eftersom det bara finns en mall och alla waste rita av

den first innan de kan jobba vidare blir det en lAng vantan fOr en del. Men

barnen verkar vara vana vid detta, for de klarar det. En del blir ju sedan

klara fore de andra och di Sr det deras tur att vanta den regel 011er. Den

vuxne sager: "Den som dr fardig far aZZtid vanta". Under tiden som de lyas-

nar p5 sagan och som de jobbar fftekommer en hel del tjat frAn den vuxnes

sida av typen "Sift pd stjdrten", "SZdng skrdpet i papperskorgen", "Ldgg

ner kritorna i asken", 'Waste man prata heZa tiden". Aven barnen Ur pl var-

andra med sauna typ av tillsNgelser. Men barnen Ur ocks1 duktiga pA att

skicka saxar till varandra, hAlla ordning pi attvisan "Nu bdrjar du har

idag med maZZen, sist bdrjade du ddr". Allt tjat som fOrekommer frAn den

vuxnes sida sags med vanlig rust, men pi ett tydligt sett. Det hela liknar

mycket en skolsituation, dar huvudtraningen gAr ut pi att 15ra sig vanta,

att sitta stilla och vara tyst och g8ra det som frOken sager. SexArssam-

lingen Sr den aktivitet som Ur mest vuxenreglerad och tjatig av de aktivite-

ter som man har, lyhOrdheten for barnen lir begansad.

Usgrupper

Lashing sker i tvl grupper, en grupp med starre barn (fern - sexAringar) och

en grupp med smA barn (ett - fyraAringar). Det Sr oftast en vuxen som vOljer

Wicker men det hander att barnen ocksA valjer backer. I bids grupperna tar

de vuxna tillfallet i akt att prate om innehAllet och Ora utvikningar och

jSmfOrelser. Den grupp som har de mindre barnen fungerar inte eftersom Al-

dersskillnaden Ur fdr stor, de smA bara springer runt och tre _tycken fyra-

Aringar sitter och fOrsoker lyssna pA bOckerna men det blir ingen reda med

detta. I den stOrre gruppen laser man langre bicker och dar Ar barnen in-

tresserade av detta. Vid ett tillfalle i den st8rre gruppen hinner man

knappt starta fOran en pojke slAr en Mace i huvudet utan anledning, hon

Wider grAta. Vuxen: "Vad halide?" Pojken erkanner. Det blir diskussion,

narnen Sr upprOrda "Hon hade ju inte gjort ndgot", "GOr inte sd". En flicka

tr8star den som grater, en pojke sympatigrAter "Jag grater med". Flera barn

fOrd6mer handlingen. Den vuxne sager: "Be om ursdkt, jag tycker inte om att

ni gdr sd". Barnen bryr sig om varandra och uppfostrar varandra och den

vuxne markerar att detta inte Or ett accepterat beteende.

PA fredagarna efter lunchen ner vuxna planerar kommande veckas program,

skOter sig barnen sjalva. DA sitter alla i vardagsrummet och lyssnar pa ett
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sagoband. Den hlir veckan hade en flicks pA eget initiativ tagit med sig ett

sagoband hemifrAn, som hon ville att de skulle spela. Detta uppmuntrades av

de vuxna, som gav henne mycket berths for detta.
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FRI LEK

Fri Zek, systematiska observationer

Under halften av fri lektid har barnen ensamna haft inflytandet Over det

som hunt. Medan vuxna och barn gemensamt haft inflytandet under en dryg

tredjedel av tiden. Vuxna har ensamma haft inflytande under 15 Z av tiden.

Under fri lek har barnens beteende halva tiden bestAtt av att de sysselsatt

sig parallellt med olika eller likartade aktiviteter, samtidigt som de smA-

pratat med varandra. Under en fjardedel av tiden har de avvisat varandra och

retat varandra. Medan de under en dryg tredjedel har samarbetat, samtalat

och diskuterat med varandra. Under astan hela fri lektiden visar barnen

sjalvstandigt beteende genom att ta egna initiativ, hEmta sker, ge forslag

pS vad man kan Ora och hur man kan Ora cch de uttrycker ocksA Asikter om

olika saker under denna tid.

Under halften av fri lektid samverkar de vuxna med barnen faint genom att

ge dem konkret hjalp och samarbeta med dem samtidigt som de samtalar med

barnen. Endast under 14 Z av tiden fOr fri lek visar vuxna beteenden som

utgor hinder for samverkan genom att snip till enskilt barn och avvisa barn.

Under tvl tredjedelar av tiden delar vuxna med sig till barnen av sina Asik-

ter och ger dem forslag till vad de kan Ora och hur de kan Ora.

Fri Zek, ur observatOrens perspektiv

Inomhus

En del av den fria tiden bygger barnen kojor i kuddrummet, ofta Ur de dg,

cirka fem - sex stycken samtidigt, ibland bygger de en koja tillsammans, wen

of tare ett par kojor. Det graallan nagon vuxen narvarande nar denna lek

pagan Det hOnder dA att det blir konflikt mellan barnen iblan:, de forstor

varandras kojor eller slAss. Vid ett par tillfallen reder de ut ;et sjalv.

NSgon sager "Man aka inte Ora sa fOr det Or ont". En annan gang Ur det

brAk om nAgon vill vara med eller ej, han slAss fOrst sen tjurar han. "Vad

tjurig du dr". "Ska du vara med nu, svara". Inget svar. "Om neigon fragar

=late du svara ". De Braker uppfostra varandra. Vid ett annat tillf011e
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sparkas de och det gdr ont, luxen kommer och frAgar "Vdrfdr". "Vad kan man

Ora istalet?" Barnen svarar: "Prata med varandra". "Sdga Pride. Man

bygger kojor men det fOrekommer inte nAgon rollek i samband med detta. De

vuxna stimulerar barnen till aktiviteter under den fria tiden, man spelar

spel, till exempel UNO och Lotto. Vuxna spelar alltid med barnen, och lar

dem regler och ger dem mycket uppmuntran till dem som gdr riktigt. De pratar

och skaratar med barnen under tiden som de spelar. Vid ett till:Alle tar

vuxen upp en idA, hon sager att nAr hon var liten tyckte hon det var roligt

att leka affar. "IWker ni det?" "Ja ", sager barnen. "Ska ni och jag era

saker till en affar och Zeka med dem sen?" Fyra stycken av barnen stAller

upp och de drar sig tillbaka och bestammer tillsammans vad man kan ha i en

affar. Detta skrivs upp pl en lapp. Sedan hjalps de At att to fram allt ma-

terial som behdvs och slitter sig ner och bdrjar tillverkningen. Det Br hela

tiden sA att de bestammer tillsammans. Vuxen "Hur viZZ du gdra tvdlen dot?

Ska vi gd och titta om det fines ndgot att gdra tvell av?" Or de bdrjat

triittna bestammer de att de kan fortsatta asta dag och barnen sager: "Vi

mete stdda nu som heir ser ut ". Andra fria aktivitetssysselartningar som

vuxna initierar är mAlning, engIng tillsammans pl ett stort papper, inget

gemensamt motiv. En annan gang skriver en vuxen ett meddelande till fdriild-

rarna med stora bokstliver: ""em vill farga detta?" Fyra vill det och dA

sager friiken: "Dd far ni hjdZpas Barnen diskuterar och kommer iiverens

om hur de ska dela upp mAlandet.

Utomhus

Barnen har sin utevistelsetid fdretrlidesvis pl eftermiddagen efter llisgrup-

pen. En del barn fdredrar att gA ut liven under fdrmiddagens fria tid. Det

Ar alltid vuxna med barnen ute, som deltar i detas aktiviteter till exempel

skridskoSkning, pulkaAkning, skidAkning. Ar de PA skridskoisen brukar nAgon

vuxen eller nAgra vuxna spela bandy med lie barn som vill detta. De andra

leker tafatt med OAgon vuxen. Vid ett par tinUllen nar man kommer till

isen ar (Mr en del srdi pA banan. DA tatter vuxna och barn tillsammans igIng

att sopa isen, barnen hlimtar redsk p och Ur valdigt tjanstvilliga att sopa.

PA isen traffas bide barn och vuxna frAn tva hemvister, och dA marks att

barn och vuxna 'canner varandra veil frAn bAda stallena. I pulkabacken är mest

de mindre barnen och di Aker de vuxna tillsammans med dem, och de har roligt

tillsammans. Det gUller liven de som Aker skridskor, de har roligt och det Ar

lek fran }Ada hill. PA skridskoisen fOrsiiker barnen hjalpa varandra, de .

visar hur man lair och hur man taller klubban, hjUlper varandra med skydden,

tar av och pA.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

t.

Under rutinaktiviteterna har barn och vuxna gemensamt inflytande over verk -

samheten under 85 % av tiden. I Ovrigt ar det antingen barnen eller de vuxna.

Barnen samverkade under 90 Z av tiden west genom att samtala med varandra

eller med vuxna. Vid nAgra tillfallen forekom att de hjalpte varandra att

skicka mat eller dra upp dragkedjor. Vid nAgra tillfallen samarbetade barnen

genom att ta fram klader och ta pA de mindre barnen kladerna. Beteenden som

hindrar samverkan fOrekommer omkring en knapp femtedel av tiden och west

genom att de stir eller sitter bredvid och tittar pl. bvervagaude delen av

tiden (80 %) tar barnen egna initiativ, till exempel till att skicka at

och kla p5 andra barn. De ger ocksA fOrslag till lOsningar av hur de kan

gore till exempel for att det aka nli lugnt vid matbordet eller nar nAgon

inte tycker om maten. De uttrycker ocksA sina Asikter om exempelvis maten

och om upptradandet vid matbordet.

De vuxna samverkar hela tiden med barnen genom att samtala med dem, hjalpa

dem till exempel med delning av mat, knyta skridskor. De hjalper ocksA

barnen muntligt genom uppmuntran till exempel att de ska sjalva knyta skrid-

skor och ta mat. Under nastan alla rutinaktiviteter uttrycker vuxna Asikter

om exempelvis ordningen vid matbordet, vad maten smakar samtidigt som de

tar initiativ till exempelvis att skicka mat, hamta saker som fattas vid

bordet, tar fram klader till de mindre barnen. Dessutom ger de fOrslag till

vad barnen exempelvis kan Ora nar de inte tycker om maten, vilka klader de

ska ha pa sig.

Rutinaktiviteter, ur observatdrens perspektiv

Lunch

Lunchen ats vid tvA bord i store allrummet och ett bord i det lilla rummet.

Vid varje bord sitter tvA vuxna och tre - fyra barn. Vid lunchen Ater ocksA

ett par av ladpersonalen pA denna hemvist under observationstiden, det ar

4.
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ett roterande schema de gAr pl, s& att olika hemvister fAr besak olika

perioder. Vid borden farekommer en del smAprat bAde frAn barnen och de

vuxna. De hjalps At att skicka runt maten och vuxna hjalper de smA att sklira.

De starre barnen tycker det är roligt att sklmta med de smA och Hr uppmlirk-

samma pA hur de liter och att de ar duktiga p& att ata sjlilva. Aven vuxna

uppmuntrar dem att lita sjIlva. Vuxna hjalper de som inte kan men "FOrsok

forst sjeilv sd hjalper jag dig om du inte kan". Det gr inget tvAng att de

ska ata upp maten, men de fAr uppmuntran om de forsaker "Du gjorde ett for-

a( att ata upp, det tyckte jag var bra".

Barnen skaljer sjalva sina tallrikar, 'liven de minsta barnen, och dA bildas

ofta en Ica ar de vlintar pA sin tur. Dar blinder det att nAgon smiter fare,

men dA är bade vuxna och barn alorta och pApekar detta. "Det var fult av

dig att amita fore", sliger en vuxen. Barnen: "Det dr J fore dig fOrstoir du".

Vid flera mAltider tackar barnen spontant for maten. "Vad god nut du gjorde

idag B". Kokerskan: "Va glad jag blir nar du sager sd". Det farekommer en

del normer om hur man uppfar sig vid matbordet, men inte sl mycket att det

blir tjatigt. Det gliller sAdant som att "Man aka sitta still", "Ta lite

forst och mera sedan", "Inte hosta i maten", "Std i kO".

I rutinsituationerna Hr barnen villiga att hjalpa till och de tar ofta egna

initiativ till exempel hlimtar skedar som fattas, kar in matvagnen, bar in

frukt till fruktstunden. De erbjuder sig ocksA att hlimta barn som ej hart

att det var fruktdags.

Fruktstund

Vid hale tiotiden varje dag gar man en paus far att lita frukt. Samtidigt

tar personalen kaffepaus, alla (tre - fyra vuxna och Atta - nio barn) sitter

samlade i allrummet. SexAringarna sitter for sig sjlilva i sitt rum och liter

frukt medan fraken User far dem. Barn och vuxna pratar och skrattar med

varandra och vuxna pratar ocks5 en del om dagens program med varandra. Of-

tast blir detta en kort paus, innan man sitter fart till asta aktivitet.

Tambur

De flesta barnen kllir sig sjalva, och de uppmuntras till detta ocks5 av

vuxna. De klarar inte att knyta sins skridskor, men det hjalper vuxna till

med. De sitter pa en bank pa en lAng rad, och de vuxna knyter p& lopande

band. Ett par av barnen tar en valdig tid pa sig att klli sig, de ligger pa
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golvet och tittar. Vuxna som gAr forbi di och di: "Var har du din overall?

Ysr har du din mthma?" De vuxna klAr allts& inte p& dessa barn, liven om det

skulle gl fortare utan stAller kravet, att de ska kli sig sjliva. Det Winder

ocksA att barnen hjAlper de smA att ta pl vissa plagg eller Malta deras

stovlar och strumpor. De är uppmArksamma p& varandra. Man kan Hven hors ett

barn saga till ett annat lite mindre "Vad duktig du ar som kunde ta pc! din

traja".

Deltagande i daghemmets verksawhet

Ett barn ansvarar tillsawnans med en vuxen for dukning under en vecka i ta-

get. Detta skiits och foljs upp s& att alla Sven de minsta Ar med och dukar.

FramAt fyratiden pA eftermiddagen brukar de som ar kvar pa daghemmet plocka

i ordning i de olika rummen, ett par barn ansvarar for ett eller tva rum.

PA sA sItt blir det ordningplockat overallt.

-4
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SMIMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag for A jUmfort med de Ovriga daghemmen

A är en hemvist. . PA A har astan ells

av personalen egna barn. De fiesta barnen vistas pA daghemmet deltid, en-

dast 1/5 Br dar heltid. Barnrorligheten under Aret har varit lag. Inte nAgot

barn har ensamstAende fOraldrar.

Barnen samverkar mycket med varandra och har fa beteenden som hindrar sam-

verkan. De vuxna or oftast aktiva och sIllan passive. PA A har man mycket

styrd verksamhet och lite fri lektid. Det forekommer sUllan att barnen en-

samma har inflytande Over verksamheten. Barnen har mycket motorisk aktivitet,

eftersom de vistas mycket ute och idkar vinteridrotter. Detta bidrar ocksA

till att barnen har hog grad av vantan, framfbrallt di de vuxna ska knyta

skridskorna, och ells tillsammans ska gA till isen. Lek Brekommer, men

inget mAllost amkringgAende.

Observatorens funderingar

A Kr ett framtidsinriktat daghem, dUr de vuxna har stor lyhOrdhet for bar-

nens vilja och kanslor. StImningen praglas av giBdje, bide vuxna och barn

har roligt med varandra. Det är helt klart att barnen or viktiga och det

man Or med barnen är Ariktigt. Det framhAller personalen i mAlsilttningen

med verksamheten och det manifesteras i det program som de gor upp vecka

for vecka. Barnen or inte med och planerar programmet men under sjillva genam-

forandet av programmet Mr man oppen for barnen)och det finns utrymme fOr

deras forslag och vilja, exempelvis att valja Banger och lekar och aysluta

aktiviteter. 6-Arsgruppen dr dock mer styrd och mindre lyhordhet finns dar

fOr barnens vilja. En orsak till denna skillnad kan delvis ligga i de vuxnae

ambition att forbereda barnen fOr skolan. Detta blir dubbelt viktigt efter- .

som deltidsbarn ocks1 gAr har. En annan tankbar orsak Kr att det dr en barn-

ski:Stare som taller i denna verksamhet. Hon har aldrig gjort det Brut och

kanner sig walker. DA kan det Lott blir sa att man hAller sig strikt till

det som man bestamt, och driver igenom detta i stdllet for at lyssna pa

barnen.

finns en mAlmedvetenhet i fostran hat', vuxna tartar barnen i sjIlvstan-

dighet pa ett mAlinriktat sItt, de hjdlper inte till i onodan. De beter

sig ocksA mAlmedvetet i konfliktsituationer, tar omedelbart tag i konflikten
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och liter barnen vara med och diskutera och Orklara och gor det klart innan

man gar vidare. Barnen fir ocksi uppmarksamhet nUr de visar omtanksamhet

mot andra. De vuxna stimulerar inte barnens rollekar kanske beroende pa

att man si medvetet tanker pi att trans barnen i si manga andra situationer,

och darfor glimmer de delar dar den vuxne spelar mindre roll.

Barnen leker mycket tillsammans och oftast fungerar samleken. De spelar spel,

de ritar tillsammans, ute leker de lekar och de har roligt. For det mesta

tanker de p& att alla ska f& och att alla ska vara med. Bernell ir for det

mesta snails mot varandra och sArskilt mot dem som Kr mindre. Men ibland

Wander det att de blir oense och brAkar, ofta reder de ut konflikterna

sjalva och uppfostrar varandra genom att tala om hur man ska era mot var-

andra.
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DAGHEM B

B dr ett hemvistdaghem som dr drygt ett Ar gammalt. Hemvisten tillhor ett

lekladesystem, som har fyra andra hemvister och en leklada, som finns i nar-

heten.

Alla barn utom fem stycken bor i nHrliggande omrAde, de andra skjutsas frAn

platser en bit hArifrAn.

Percoru I run Littt

nm
Allrua I/ AI 1r4s

/'

/
/ ,'
' ,

Liter
rua

WC K5k "Litet rom

Ea tangs barn

Znstak barr

r3 Nirtan alltid tont

BE Moss wan&

Figur 13. Skies dyer dagheranet och lokalernas anvandning under den firer

leken

Hemvisten or byggd av tvA hopbyggda radhus, det finns allts1 tvA kak, det

ena anvands som rnlar- och kladdrum, det andra lir matlagninsplats och

kafferum for personalen. De smA'rummen Hr utrustade for docklek och TV-

iittande och grovlek. Dlir finns gott om materiel, som Hr lattAtkomligt for

barnen. De tvl starsta rumen mitt i byggnaden anvlinds mest fOr stillasit-

tande aktiviteter som att lagga pussel, att bygga lego, att rita och mAla,

att spela spel och lyssna pA band; alla dessa saker ligger sA att barnen

latt kan to fram dem. I det ena av de tvl stora rummen sitter barnen och

Hter vid lunchen.
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Ute finns en gArd At baksidan med sandlAda och redskapsskjul, baksidan

vetter not en skogskulle. PA framsidan finns en liten bit frAn huset en
?

lekplats med gungor, sandlAda och en grasplan. Lekplatsen som Ar allman

ligger sA att den omges av en fyrkant av husrader, och det Ur bilfritt har-

inne. En liten promenad frAn huset, bakom skogskullen ligger en fotbolls-

plan. Barnen vistas ute under cirka 10 % av tiden.

Barnen vistas 48 % av tiden i allrummen. De Ater Or en tredjedel av tiden,

spelar spel och har skapande aktiviteter en tredjedel av tiden. De samlingar

som forekommer Ar ocksA i allrummen. I kuddrummet, ett av smArummen Ar bar-

nen 15 % av tiden, darinne leker de rollekar (en trediedel av tiden) och har

lasgrupp (en tredjedel av tiden). Dar inne f8rekommer ocksA en del mAllBst

omkringglende (en tredjedel av tiden).

Barn

Barngruppen bestAr av en syskongrupp i Aldrarna (ett - do Ar). TvA barn

har placerats bar med f8rtur: ett omsorgsbarn och ett barn som har talsvA-

righeter. BAda vistas har pA heltid.

Tabell 3. Barnene didersfOrdelning (n = 16)

Al-
der

Skol-0-1 Ar 1-2 Ar 2-3 Ar 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar
barn

Totalt

An-
0 3 1 3 3 3 1 2 16tal

Sammanlagt finns 16 barn, varav Atta stycken Ar flickor och Atta stycken Ar

pojkar. Av de 16 barnen finns tre syskonpar (sex stycken barn).

Nio av barnen ar heltidsbarn och fem Ar deltidsbarn. Det Ar endast fem barn

som har regelbunden vistelsetid, resten har oregelbunden. Under Aret (mars

1982 till mars 1983) har barnomsattningen varit cirka 60 Z. De flesta f8r-

aldrarna Ar tjansteman (85 %) och nastan alla har en lagre utbildning, 10 %

Ar arbetare och 5 7. egna f8retagare. Endast ett barn har ensamstAende f8r-

Alder.

.):
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Personal

PA hemvisten jobbar sex kvinnor.

Tabell 4. Personalens yrkestillhdrighet och tjanstOringsgrad (n = 6)

Yrkestill-
h8righet Forskol- Barn- Fritids- Pooltjanst Totalt

TjUnstg8- larare sk8tare pedagog utan utbildn.
ringagrad

100 7 1 1 2

75 z 2 1 3

50 % 1 1

1 3 1 1 6

Dessutom finns en kokerska som jobbar 50 Z. Den person som har pooltjUnsten

gAr runt pA flera hemvister, hon Br en f8re detta dagbarnvArdare. Personalen

arbetar i tvA fasta arbetslag, dar heltidsf8rskollararen finns med i bAda

arbetslagen. Man vlxlar de bAda "lagen" varannan dag f8rmiddag och

varannan dag eftermiddag.

Personalens Alder varierar mellan 22 Ar och 44 Ar och medelAldern ligger pA

35 Ar, nAgot over kommunens medelAlder. Tre av personalen plus kokerskan

har arbetat ihop i fyra Ar. Erfarenheten av arbete pA dagis varierar, tvA

har arbetat i 13 Ar, de andra tre mellan tvA och fyra Ar. Alla utom en har

egna barn. Ingen av personalen har slutat under Aret, mdn en Br tjInstledig.

F8restAndaren finns i ett annat hus och f8restAr ytterligare fyra hemvister.

Hon Ater med barnen pA den bar hemvisten nAgon gang dA och dA,men i 8vrigt

deltar hon inte i barnarbetet.

Man har personalkonferens en gAng/mAnad pa kvallstid, ibland har man ocksA

stormften tillsammans med andra hemvister.

F8raldrakontakten sker dels genom "kvartar", tillsaanans med den personal

som inskolat barnet, dels genom mycket valbesata fBraldramoten, ett par

gAnger/termin. Nagon f8rmiddag i veckan samlas representanter for de olika

hemvisterna for att fA information fran f8restAndaren.
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De vuxnas arbetsrelation

PA hemvisten finns tvl arbetslag som skiljer sig At i olika aspekter. Inom

det ena arbetslaget lir det en stark sammanhAllning med samna Asikter och

beteende. De tvl som tillh8r detta har varit anstialda tillsammans i

fem och ett halvt Ar. I det andra arbetslaget Ur det inte lika stark samman-

hAllning och inte lika stor ovilja till kontakt med andra. Det forsta laget

lir de som best:1=er pi hemvisten. Deras Asikter genomsyrar verksamheten.

frealiteten forekommer ingen planering, men nar vi pratar om detta fram-

kommer att de ginger an har planerat h.r varje arbetslag gjort sin plane-

ring av exempelvis samlingarna. Det ena laget anser att detta lir dAligt for

barnens skull, det blir ingen kontinuitet i verksamheten, ena dagen vArens

ankomst, andra dagen mils sins kroppar. Arbetslagen jobbar varannan dag pi

fBrmiddagen, nlir exempelvis samlingen sker. Det andra laget anser att "Vi

kan ju inte gdra vad dom har planerat". De tycker att var och en mAste pla-

ners vad man sedan ska utf8ra, till exempel "Jag kanske inte vill ga pa

biblioteket pa studiebesdk, atom don har planerat".

Oaysett vilket arbetslag som tjlinstg8r dras vuxna till varandra under dagens

arbete, man pratar mycket med varandra och ofta sitter man di i koket.

Men man pratar mycket med varandra ocks1 vid mAltider och under fri lek

bide ute och inne. Barnen lekPr, ritar, brAkar och de vuxna sitter bredvid

och pratar.

Man lir missn8jd med f8restAndarens roll, "Eon har inte tid med oars", "Hon

skulle vara i huset i stallet". De anger att de fir sk3ta det administrativa

(sjukanmAlan, bestlillning av grUnsaker och frukt) sjalva och att hon inte

tar tag i de problem pi hemvisten som finns. Men personalen Ur 8verens om

att den har hemvisten Ina 'Lai en "forestAndare", "Hon har tagit pa sig

fdrestandarens uppgifter, det har bara blivit ea ". "Rom akdter papper och

vad atom aka eke pa hemvisten, men de problem med personal och arbete atom

finns pa hemvisten kan 'nte hon haler klara av". Man har problem med oenig-

het om arbetet i Met och oenighet om vad man ska g8ra i barngruppen. Dessa

problem tar ingen itu med.

Alla trivs inte helter med varandra, man undviker konflikter "Vi ekjuter

bort dem". "Det dr bdttre att vara tyct". En annan: "Alla tycker om varann

inneret inne, men pen finns det'har med den dominanta, jag har varit ledeen

mdnga ganger". Det finns konflikter som man ej diskuterar och reder ut och
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talar om, i stlillet liter man det vara. "Oedmjan med kOket reds ej ut, alla

tycker det dr fel, men ingen vagar eaga nagot".

Eftersom forhAllandet ur splint vad betrUffar arbetssituationen pratar man

hellre med varandra om sAdzInt aom ar av privat karaktHr, eller om sAdant

som rar personalens gemensamma "fiende" - ladorganisationen.

De Ur mycket missnajda med den nya organisationen, "Det dr ett spring pa

maten och konfereneer, diekueeioner hit och dit, barnen hinner vi inte med".

"Barn viii inte fdeae ihop med andra,vi pa vart dagie, vi aka inte vara

tilleammane med Indra hemvieter". Eftersom da inte ser fbrdelar med samarbe-

cet med de andra hemvistelaa blir alla stormaten bara jobbiga och onadiga.

Det racker att ordna far in egen hemvist och de barn som finns dlr. Alla

Hr averms om att barnen Hr "toppen", det ar en snail grupp och det finns

inga problembarn eller problemfamiljer.

MAlslittningen med arbetet

Det rider inte enighet om de mil man far fram utan flera ()like saker nlmns.

Ett par tycker att trygghet och sjalvstandighet ar viktigast att lara barnen.

Ett par andra trycker pA uppfostran, det vill saga att de lar sig artighet,

goda vanor vid matbordet och att tvatta handerna fare maten. NAgon framhAl-

ler ocksA att det Ur viktigt att de tar hansyn till varandra och anpassar

sig efter gruppen. De fiesta tror att de ar averens om mAlen och flagon sager

'Jag tror det dr vf.ktigt att man har eamma maledttning, det gS.r ju inte att

den ena tillater och den anara fOrbjuder ea dnr tycker jag nog vi dr Over-

ens". En annan sager att "Barnen gCr olika beroende pa vem eom jobbar, fOr

en del far de leka med piaeavakvaeten, men det far de inte for mig, jag och

M dr etrangare an de andra".

Nar det gillei vad man beranmer barnen for Ur man mer averens, det ac rar

barnen klarat nAgot som ee inte gjort farut, nar de kUmpar och visar intres-

se far aAgot. Ett par aHener ocksa att de ger berths nar barnen hjUlper var-

andra och visar varandrauposkartning. Det som man anser att vuxna mAste

gripa in i är nar nAgot barn blir uts':att och nAgon sager ocksA "Ndr de

elar halvt ihjal varandra, griper jag in, men emakonflikter far de klara av

ejdlve.

Det rider stor enighat i personalgruppen cm att AlderssammansHttningen

ett - tio är fel. "Det gS.r inte ati. 4a an och etora ihop pa eamlingen".

"Blajbarnen tar for mycket tid fri' de etOrre barnen". "De eom kommer

50
11?



emellan dr skolbarnen". "Skolbarnen far for lite, bade pa grund av amabar-

nens krav och for att de dr for fa (tva stycken), de dr ju ingen grupp"...

"tre - tio ar dr en bdttre sammanedttning".

Hur ser veckan ut?

Barnen har mycket fri tid pA detta daghem. Tre av dagarna i veckan har.de

fem timmars fri lek. FA aktiviteter it inplanerade under en vecka, men pa

tisdagar har de Mulle for de barn som Br fem - sex Ar under formiddagen i

tv& timmar och pa onsaagar gar barnen och har gymnastik en timme pa Etirmid-

dagen. I byrigt har unn fri lek. Varje dag har barnen en samling kombinerad

med fruktAtnino, detta tea cirka en halvtimme och sker nagon gang vid nio -

tiotiden. Efter den samlingen gar barnen ut varje dag, om de vill far de gA

ut pA eftermiddagen ocksA.

Klockan

Dagen som

planeras

den

8 9 10 11 12 13 14 15

litsit.ittsflt1

Dagen som den
vanligen 1

zt,nomf8rs

1111 Styrd verksamhet

M/0 Rutinaktiviteter

El Fri lek

Figur 14. Da- erutiner, det vill edga tidsfOrhallandet mellan etyrd verkeam-

het, mtinaktiviteter och fri Zek, jamfOrelee mellan hur dagen

planerae och hur den vanligen genomfOre.

Som framgAr av skissen lir endast liten tid av dagen planerad verksamhet.

Ands har man svart att fA den planerade verksamheten yid den tid man plane-

rat.

Personalens kafferaster pAverkar barnverksamheten eiL.rsom alla dricker satr

tidigt i Met och barnen da lamnas ensamma. Ofta Jigger kafferasten

i anslutning till att barnen ska ga ut och dA fAr de storre gA ut

men de mindre dAremotmAste vanta pa att personalen druckit sitt kaffe.
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AnsvarsomrAden

Barnen har inte nAgot som de behOver to ansvar for sjalva, stlidningen far

de hjalpa till med, men det or inget krav, vuxra plockar upp nar det behOvs.

Dukning far de ocksA hjalpa till wed om de vill, men det hr inte heller

nAgot kray.

Daghemmet i siffror

Den Overvagande delen av observationstiden agnade sig barnen At fri lek

(61 Z), under 17 % hade de styrd verksamhet och rutinaktiviteter fOrekom

under 22 % av tiden.

Styrd verksamhet

(17 Z)

Fri lek (61 Z)

Rutinaktiviteter
(22 Z)

Figur 15. FOrdelningen i % Over fri Zek, styrd verksamhet och rutin

aktiviteter (n = 227)

Under den fria leken forekom west olika skapande aktivitet men barnen gick

ocks5 mycket omkring och de lekte ocksA en del rollek.

100 %

404

30

20

10

Sk M Ro Mo Sp

aktiviteter

Skapande aktivitet

1-1110 M&118st omkringgAende

NOM. Rollek

1// Motorisk lek

C:3 Spel

Figur 16. FOrdelning i % Over den fria lekens olika aktiviteter (Endast

aktiviteter som fOrekommit mer an 10 % har medtagits)
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Barnen leker west i stora grupper, 60 Z av tiden. Alla tillsammans är man

bara under samlingarna (11 Z av tiden) och i stalgrupper leker de 23 Z.

Flera smAgrupper forekommer endast under 6 Z av tiden.

Nar det galler de vuxnas deltagande i verksamheten är de Over halften av

tiden inte ails nUrvarande dar barnen Hr, eller ocksA finns de dar, men

passivt (16 Z), de sitter och tittar pa utan att delta i barnens verk-

samhet. Under den fria leken till exempel Hr barnen ensamma knappt half ten

av tiden och vuxna Hr aktivr verksamna med barnen under endast 30 Z av tiden.

Bide aktiva och passiva
vuxna (7

Majoriteten av de
vuxna passiva (11 Z)

Passiva vuxna.(16 %)

Majoriteten av de <-

vuxna aktiva (5 Z)

Inga vuxna narvarande
(27 Z)

Aktiva vuxna (34 Z)

Figur 17. FOrdelningen i % Over vuxnas aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 127)

Nar det galler inflytandet over verksamheten Hr det oftast barnen som be-

stammer over det som intaffar eller barn och vuxna tillsammans.

Barnen sjBlva har till 75 Z inflytande over den fria leken, medan bide barn

och vuxna tillsammans under tre fjardedelar har inflytande over styrd verk-

samhet och rutinaktiviteter.

De vuxna har storsta
inflytandet (9 Z)

Barnen har starsta

inflytandet (52 Z)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(39 Z)

Figur 18. FOrdelningen i % Over vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 127)
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Vuxna samverkar med barnen under 55 % av tiden. Samverkan bestir meat av

att man hjalper barnen med konkreta saker, smipratar med dem, samtidigt som

man under half ten av tiden pratar med andra vuxna som finns narvarande. Sam -

verkan forekommer lika mycket under rutinaktiviteterna som under de fria

aktiviteterna.

Under 52 % av tiden forekommer hos de vuxna beteenden som Sr ett hinder for

samverkan. De vuxna talar till enskilda barn eller grupper av barn genom

att ge instruktioner, ge order eller bare berlitta nAzuc f8r dem.

Beteenden som utg8r
hinder for samverkan
(45 %)

I. I

Blida beteendena
Orekommer samtidigt
(7 %)

Samverkansbeteenden

(48 %)

Figur 1.2. FOrdelningen i % Over vuxnas samverkanabeteenden reapektive

beteenden som hindrar samverkan In = 93)

Barnen samverkar med varandra under 25 % av tiden. I huvudsak sker ditta

under den fria leken. Barnen leker tillsammans, samarbetar och samtalar med

varandra och hjillper varandra. Under 80 % av tiden finns hos barnen beteen-

den som utgar hinder for samverkan, mest leker de bredvid varandra och

pratar med varandra. Men under en dryg tredjedel av tiden forekommer det

act de avvisar varandra, retas och slAss.

Beteenden som utgor

hinder for samverkan
(75 %)

BAda beteendena
fbrekommer samtidigt
(5 %)

Samverkansbeteenden
(20 Z)

Figur 2v. Frdelningen i % Over barn.:na samverkanabeteenden reapektive

beteenden som hindrar samverkan In = 127)
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Under nastan hela tiden (85 %) visar vuxna initiativformaga och egenaktivi-

tet. Mestadels visas detta genom att de hHmtar saker till barnen, delar ut

mat till dem, tar fram band, cyklar samtidigt som de ger uttryck for sina

Asikter om hur barnen ska gore och vad de ska Ora.

Brist pa egenaktivitet forekommer under 23 % av tiden, detta tar sig west

uttryck i att de vuxna star eller sitter bredvid barnen och bara tittar for-

strOtt pa dem.

Egenaktivitet och
initiativ (77 %)

Brist pi egenaktivitet
(15 %)

Bade aktiviteterna
fbrekommer samtidigt
(8 %)

Figur 21. nrdelningen i % e5ver de vuxnas egenaktivitet och initiativtagan -

de respektive brist pd egenaktivitet (n = 93)

Barnen visar sPlvstandigt beteende under 83 % av tiden genom att to egna

initiativ till olika aktiviteter, genom att ge bade barn och vuxna forslag

pa aktiviteter eller losningar hur man ska gore och genom att uttrycka sina

asikter.

Brist pa sjalvstandighet fOrekommer hos barnen under 24 % av tiden och west

under styrd aktivitet. DA medverkar barnen bara i de aktiviteter som vuxna

bestamt.

Egenaktivitet och
initiativ (76 %)

Brist pa egenaktivitet
och initiativ (17 7.)

Bade aktiviteterna
fOrekommer samtidigt
(77.)

Figur 22. Fbrdelningen i % over barnens sjaystandighet respektive brist

pd sjalvstandighet (n = 127)
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Under drygt Wften av tiden formedlar vuxna normer till barnen. 46 % av

tiden ar det allmlinna uppfdrandenormer och 12 % dr det samlevnadsnormer.

Formedling av
samlevnadsnormer
(12 Z)

Formedling av allmanna
uppfdrandenormer (46 Z)

Ingen normformedling
(42 Z)

Figur 23. Fdrdelningen i % ever vuxnas fdrmedling av allmanna uppfdrande-

normer respektive samlevnadonormer (n = 93)

Barnen fdrmedlar normer till varandra under 13 Z av tiden och da framst

allmanna uppfdrandenormer.

Formedling av allmanna

uppfdrandenormer (9 Z)

Fdrmedling av samlev-
nadsnormer (2 7.)

Fdrmedling av bAda
typerna normer (2 Z)

Ingen normformedling
(87 7.)

Figur 24. Fdrdelningen i % ever barnens fdrmedliMg av allmdnna .uppfdrande-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 12?)
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STYRDVERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Endast 8 % av den totala tiden agnades at samlingar. Under tvA tredjedelar

av samlingstiden hade bide vuxna och barn inflytande aver verksamheten och

under nastan halften av tiden hade enbart vuxna detta inflytande.

Under nastan hela tiden talade en vuxen till barnen i stor grupp och samr

verkade under en tredjedel genom att hjalpa barnen och visa dem hur de ska

Ora.

Barnens samverkan innebar att de smApratade knappt halften av tiden, den

AterstAende tiden lyssnade de och satt och tittade pA. Knappt half ten av

samlingarna kom barnen med egna initiativ och farslag. Medan vuxna under

alla samlingar utom en tog initiativ och lwm med farslag. Vid en fjardedel

av samlingarna farmedlade vuxna normer ever allmant uppfarande.

Lasgrupper

Lasgruppen farekom 9 % av den totala tiden, och vid alla tillfallen utom

ett hade bade vuxna och barn inflytande over vad som intraffade.

Vuxna talade till stor grupp under samtliga lasgrupper och bArnen medverkar

genom att lyssna, samtidigt som de ocksA smApratar.

Styrd verksamhet, ur cbservatdrens perspektiv

Samlingar

Varje dag vid nio - do - tiden samlas alla barn pA golvet i ena storrummet.

Det ar oftast en vuxen som leder samlingen och det ar Atta - tio barn som

or med. Ibland sitter ett par vuxna bredvid och lyssnar. Det or inget tema

som faljs i samlingarna utan man gar olika saker. Ett par ginger laser man
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nAgon bok. Ett par ganger sjunger de till cittra. De gingerna ger barnen

sjOlva forslag pA sAnger och de sjunger med gllidje bide vuxna och barn. Vid

ett annat tillfalle berattar fraken en musiksaga, det vill saga barnen ska

spela pA olika instrument efter olika aysnitt i sagan. Vuxna bestlimmer vem

som ska spela vad, hur de ska spela och nat.' de ska spela. Det blir tjatigt

eftersom barnen inte !can hAlla tyst och eftersom barnen spelar pa fel sal-

len. Varje samling ayslutas med fruktstund. Samlingarna varar mellan en

kvart till en halvtimme. Vid ett par tillfallen liter de bara frukt och smA-

pratar lite, den ena gAngen fAr barnen vara med och ge forslag pa vad de ska

Ora pa gymnastiken.

Vid en samling laser vuxen en bok som tydligen är far sear eftersom barnen

blir oroliga och stakiga, barnen ger forslag att de ska leka "Ett skepp

kommer lastat" istallct, men vuxen nekar "Nej, vi ska law den har boken

idag".

En samling sker i mAlarkoket, dar de vuxna dukat upp for tussilagotillverk-

ning. Det finns en modell (en mall) och froknarna har tankt att alla barnen

(tio stycken) ska Ora exakt likadana tussilago. Tre vuxna jobbar med till-

verkningen. Bernen fAr inte Ora s& mycket sjOlva, fraken ritar runda ringar

pa det gula papperet, barnen klipper ut. Froken slitter fardigklippta stjal-

kar pa den gula blamman. Barnen fAr satta dem i lermassan. De smA barnen

fAr intl Ora nagot sjalva, froken gar hela blomman "Si att det eer enyggt

ut, noir de tar hem den". Under tillverkningen pratar de vuxna mycket med

varandra.

Lasgrupper

Varje dag efter lunchen delas barnen i tvg grupper och en vuxen laser for

dem. Ofta Ur lOsstunderna korta, beroende pa att barnen blir oroliga efter

en stund. Det blir tjat om att de ska vara tysta och sitta stilla, men detta

har ingen effekt "Sitter ni inte still, laser jag inte", och dOrfar ayslutas

lasstunderna istallet. En vuxen har ett nAgot annat satt och forsaker prata

med barnen om det de laser, forklara ord och to upp barnens egen erfarenhet,

vid de tillf011ena varar lOsstunderna lOngre. Ibland valjer barnen bok och

ibland vuxen. En dag Sr forestAndaren pa besot( och hon ska lasa for de star-

re barnen som laser en kapitelbok om "Madicken". Det blir skillnad i gruppen

eftersom hon st011er halt andra kray. Hon vill att de ska lyssna pa vad hon

laser, hon frAgar dem om de forstAr vissa crd och uttryck. Barnen Or inte

vana vid detta utan de är brAkiga och oroliga som de brukar. Hon ber dem

beratta vad som hant tidigare i boken, det vet de inte. Hon verkar forvAnad
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nar barnen vill sluta efter en kort stund "Men det hOr Or till for att ni

ska vita och koppla av en stund, satt eZZer lagg er i en riktigt skon stai-

ning nu ea User vi fardigt kapitZet atminstone". Barnen klarar inte detta

utan aven hon ar tvungen att avbryta.
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FRI LEK

Fri Zek, systematiska observatiuner

Under fri lek var barnen ensamma under knappt half ten av tiden, i 8vrigt var

vanligt att en vuxen var narvarande. Men den vuxne var aktiv, det vill saga

tillsammans med barnen under endast en fjardedel av den tiden.

Barnen bade sjalva inflytande aver verksamheten under tre fjardedelar av

tiden.

Barnen samverkade med varandra under en tredjedel av tideh och dA mest genom

samarbete, smAprat och att de hjalpte varandra. Samtidigt med beteenden som

underlattade samverkan, fanns det hos barnen under tre fjardedelar av den

fria lektiden beteenden som utgjorde hinder for samverkan. Mest gallde detta

att barnen sysselsatte sig med olika eller lika aktiviteter bredvid varandra.

Men samtidigt retade de varandra och avvisade varandra under en tredjedel

av tiden. SlagsmAl forekom under 14 % av tiden.

Vuxna samverkade med barnen under fri lek mestadels genom att de smApratade

och hjalpte barnen med olika saker under drygt en tredjedel av tiden, sam-

tidigt som de pratade med andra vuxna under knappt halve samverkanstiden.

Vuxnas beteenden som hindrade samverkan gallde att de sade till eller talade

med enskilda barn under en tredjedel av tiden.

Under fri lek visar barnen sjdlystandigt beteende, under nastan hela den

fria lektiden (92 7.), oftast tar de egna initiativ och framfOr &sikter, men

de ger ocksA fOrslag och framf8r alit idger. Det fftekommer endast lite av

osjalvstandigt beteende under fri lek frAn barnen (10 % av tiden).

Under knappt half ten av fri lek visar vuxna egen aktivitet till overvagande

del genom att de uttrycker Asikter, men detta kombineras ocksA med initiativ-

tagande.

Under en tredjedel av tiden Rh-medlar vuxna normer till barnen, framst all-

manna uppforandenormer.
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Fri Zek, ur observatOrens perspektiv

Inomhus

Den fria lektiden tillbringar barnen pa olika stallen, i de mindre utrymr

mena ar det oftast rollekar, som dockor, skola, utkladning. Vid nAgot till-

falle stimuleras barnen till malning i lilla koket, alla malar pi samma

papper var sin sak. Tre vuxna Sr med och tittar pA, det blir mer och mer

kladd av det, de geggar med handerna och njuter. Vuxna reglerar en del

"Var penseL i sin burk", "nu byter vi papper, det gdr ju hat p& detta". De

vuxna ayslutar ocksA mAlandet genom att uppmana barnen att gA och tvatta

handerna.

I dockvran ar det ett par mindre flickor som leker parallellt, den ena ritar

pa plasttallrikarna, den andra uppfostrar "Sd dlir far man inte gOra" och

hamtar frifken. Froken kommer och sager "Vi ritar pd papper".

I kuddrummet dar barnen ofta ar och rumsterar omkring, ar det ytterst sallan

nava vuxen, under de 23 observationsperioder jag observerat dar fauns bara

vuxen narvarande under ett tillfalle. Barngruppen varierade frAn ensamt .

barn, tvA stycken, tre stycken, fyra stycken upp.till Atta stycken samtidigt

i kuddrummet. Ibland leker de rollekar, djur som jagas, djur som bor i burar,

de leker eillsammans men deras samtal ar oftast i form av kollektiva monolo-

ger, alltsa ingen riktig samlek. Ibland ar det bara mallbst hoppande och

skuftande bland kuddarna. Bade under rollekarna och det mallosa springet

forekommer en del smIbrak och retsamheter mall= barnen, ibland bvergar det

i bide slagsmAl och utstiftningar. Ett monster i barnens relationer ar att

ett par pojkar eller flickor gaddar ihop sig och ar elaka mot ett tredje

barn. 0 viskar till A, fifljden blir att de retar J och sparkar honom och

rycker honom i kldderna, han blir ledsen, da gAr 0 och A. Ett annat till-

falle forsOker J fa kompis genom att tillsammans med flagon annan pojke hitta

en syndabock. J sager "Jag sparka honom i baken", A hanger med och sa ar

retandet i full gang.

En annan gang ar det Atta barn i kuddrummet och tvA av de stOrre tar led-

ningen om hur olika barn ska bo, vad de ska vara och hur de ska Ora. Om

nAgot annat barn sager vad han tycker blir det nertystat, man far inte vara

med om man inte lyder. "De som inte ar tysta far gd ut", "Somnar du inte nu

skjuter jag dig"; "Ut ur kojan, jag bestammer noir du far komma in". Store J

till lille F "Kom far jag pusea dig", F vill inte, J blir fornarmad och arg
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och lUgger genast krokben for F som faller och grater. Wir rader en mentali-

tet som innebOr styrning fran ett par barn under hot och slag med adds och

ledsna mindre barn utan skydd av nagon vuxen. De vuxna sitter i koket och

dricker kaffe under tiden.

I de tva stOrre rummen ar barnen mycket under sin fri. g tid, de spelar spel,

pusslar, lyssnar pl band, ritar, bygger lego och gar bare omkring. Oftast

sysselsatter sig barnen sjalva, Sven om en eller ett par vuxna finns nar-

varandc. Oftast ar det tre - fyra barn samtidigt i det ena rummet, som lyss-

nar pi sago- eller sangband. NUr det ar musikband gungar ett par barn pa en

plastgungbrNda och sjunger barnvisorna. Xr vuxna arvarande under tiden

sitter de och pratar med varandra eller bare tittar pa. En vuxen: "Solna barn,

sdtter man bara pd ett band sd dr dam lugna".

Barnen ber ibland att f& spela ett spel, det hUnder vid ett par tillfUllen

att vuxen spelar med barnen, men frOken Ur inte sl intresserad utan annat

barn tar Over. Barnen kan inte reglernavarken till "Fyra i rad" eller

"Ishockeyspelet" och det ar ingen vuxen som lUr dem, utan de far Ora pa

sitt "hemgjorda" satt. Det innebgr att det blir lite hur' som helst bade med

spelandet och spelen, man l'ar sig inte att vara radd om dem utan det fattas

bade ishockeyspelare och spelbrickor till Fyra-i-rad.

Barnen tar ocksa ner pussel som finns pa hyllorna och lUgger dem sjUlvsan-

digt, en gang tar frOken fram stora pussel som ska lUggas pl golvet. De tv.1

mindre barnen far di hjUlp av vuxen att 1Ngga pusslet, de accepterar inte

hjalp fran en nagot stOrre pojke.

Ibland sitter de vuxna bredvid barnen nUr de ritar, men de pratar into med

dem utan pratar bare med varandra. Det ar skillnad den dagen fOrcstandaren

ar dUr pa besOk. Hon sitter bredvid och pratar med barnen om vad de ritar

och diskuterar detta. I Ovrigt forekommer mycket mallOst 5pringande fram och

tillbaka dUr barnen inte fastnar for nagon sysselsattning DA blir det en

hel del smabrak, de retas, knuffas och slAss, "p..jat" for varandra och det

blir bare stOkigt.

Den heltidsansallda fOrskollUraren fOrsOker att stimulera barnen med exem-

pelis legobygge, flera barn Hr intresserade, men det blir koriflikt, hjulen

racker inte. Hon ber ett barn som har mange att dela med sig efterscm det

inte gar att kdra med ett hjul, det gar inte att fa barnet att dela med sig,

han slass i stallet. Froken hjalper di honom att gore en annan bil som gar

att kOra, och nonchalerar det barn som inte vill vara hjOlpsamt.
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Utomhus

Barnen leker mest parallellt ute men det fOrekommer rollekar med samverkan.

Nar de cyklar som de ofta gor, Icor de runt, runt och jagar varandra. DA

forekommer en hel del smabrak och retningar. "KOr nu dl finne", "Akta dig

sa jag inte smaller ti Z dig", "Du far into ?comma fram har". Ibland leker de

polis och tjuv pA cyklar. I ovrigt gungar barnen och dA ar man ofta tillsam-

mans eftersom det finns sa fa gungor, de bygger i sanden och dA ar det

ibland rollek, men mest parallellt med kollektiva monologer. Ett par ganger

gar vuxen med till fotbollsplanen sa de fAr sparka fotboll, det ar mest de

lite storre som vill det. Xven precis utanfOr huset finns en grasmattsstump

dar de gar ut sjalva och sparkar lite fotboll.

Oftast leker barnen i flera smAgrupper om tvA till tre barn i varje och det

Sr en eller ett par vuxna ute samtidigt, men det fOrekommer att det inte Sr

nagon vuxen ute. De vuxna ar inte med barnen och leker utan de Overvakar.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systemati8ka observationer

Vid luncher och vid pS- och avklAdning av barnen bade bade vuxna och barn

inflytande over verksamheten under tre fjlirdedelar av tiden, barnen under

en femtedel av tiden och de vux a ensamma endast vid tvA tillfAllen.

Vuxna samverkade under mer An fyra femtedelar av rutinsituationerna, de

hjAlpte barnen exempelvis med att Wale upp vatten, hAmta tallrikar och de

smbratade med dem samtidigt som de vuxna over halften av tiden for rutin-

aktiviteter pratade med varandra.

Under fyra femtedelar av tiden tog ocksA vuxna initiativ exempelvis genom

att barite saker, dela ut mat till barnen. De hAvdade ocksA sina Asikter till

exempel om hur mycket barnen ska Ata, om hur man upptrAder vid matbordet.

Under en tredjedel av rutinaktivitetstiden tjatade de pa barnen.

Barnens beteende bestod till mer An fyra femtedelar av sAdant-som utgjorde

hinder fbr samverkan, de satt bredvid varandra och tittade pa och smapratar,

var och en Agnar sig it sin verksamhet. Barnen visar egenaktivitet under

nIstan hela tiden (90 %) genom att utfora det som vuxna ber om, och genom

att uttrycka sina Asikter och to initiativ.

Vuxna formedlar allmAnna uppfbrandenormer till barnen vid tvA tredjedelar

av rutinsituationer, medan barnen endast formedlar normer vid tre tillfAllen.

Rutinaktiviteter, ur observatOrens perspektiv

Lunch

Barnen Ater pA tvA stAllen, dels i kbket och vid tvA bord i det ena stora

rummet, fyra - fem barn sitter vid varje bord. Barnen behbver inte duka,

det Or de vuxna, ibland vill nAgot barn duka och det fAr de gArna gbra och

de fAr uppmuntran ocksA fbr att de gbr det. Oftast dukar de vuxna. pa denna

hemvist skalar ocksA de vuxna den kokta potatisen i kbket innan de bjuds

barnen "Det blir ett kladdande och det tar scan tid vid borden". De -vuxna
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Ater sail= tillsammans med barnen, i stallet sitter de bredvid borden och

tittar pA. Oftast ar det tvA - tre vuxna i rammet samtidigt och det innebar

att det blir mycket vuxenprat under lunchen, barnen pratar mest med varandra,

men det bander ocks1 att de vuxna frAgar dem om nAgot eller uppmanar dem

till nagot. De vuxna pratar over barnens huvud mest om privata angelagen-

heter. Det blir ganska oroligamiltider eftersom de vuxna fungerar som

service-personal och springer en del ut och in. De hamtar vatten, de delar

ut maten, hamtar bestick om det fattas. Likadant ar det nar barnen ska

stalla bort sin tallrik, en vuxen ar dar ochstaller disken tillratta. De

hjalper hela tiden barnen. En del normer om hur man ska sitta, att man ska

snyta sig och inte peta nasan, om hur man Ater trevligt f8rmedlas i mat-

situationerna. Barnen visar ett osjalvstandigt mAltidsbeteende dA de exem-

pelvis inte tycker om maten frAgar de nigon vuxen "Ska jag ha mer?" och di

bestammer den vuxne om barnet ska ha mer eller inte. Barnens sjalvstandighet

bestir i att de i huvudsak Or det de vuxna ber om men det bander War ett

par av de vuxna ar narvarande att barnen pA eget initiativ tar mat och att

de uppmuntras att Walla vatten i glaset sjalva. Men oftast blir de serverade.

En vuxen sager under en lunch "Hdr f&r en skene och skene och sen ska dom

ha betal.t om en titer, dr det s&nt en f&r magsdr ay?"

Tambur

De stbrre barnen (f em - sex ar) klar sig sjalva, de andra fir mycket hjalp.

Det sker ingen traning av de mindre barnens formAga att Ida sig sjalva utan

de vuxna g8r allt. Ett barn ar inte n8jt med sina sockor en dag "Det hdr dr

inte mina sockor", "Joo, det dr diva ", sager froken. Pojken tittar vadjande

135 mig och sager "Mina dr i torkskdpet". Ingen vuxen har detta, fastan de

stir precis bredvid. Han tar pA sig dom som fr8ken sagt.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag fOr B jamfOrt med de Ovriga daghemmen

B Ur en hemvist. De fiesta av de anstallda

arbetar deltid och nastan alla har egna barn. De fiesta av barnens Bald-

rar or tjansteman.

De vuxna är inte sA ofta tillsammans med barnen och nor de är det or de

ofta passiva. Barnen har oftast sjAlva inflytande over verksamheten. Bar-

nen gAr ofta omkring mAllast.

ObservatOrens funderingar

B Ur ett nuinriktat daghem, der verksamheten varierar mellan att vara total-

styrd och att vara totalt fri. Detta verkar hors ihop med de vuxnas nArvaro;

Ur vuxna narvarande och leder barnens aktivitetbestImmer de vuxna och Jag-

ger s3.g i alit. Ar vuxna inte narvarande eller narvarande men upptagna av

varandra, ser de inte barnen och engagerar sig inte i vad som Wander.

Barnen leker en hel del med varandra, framfar alit parallellt, vilket ibland

gAr riktigt bra, men oftast slutar det med att barnen blir osams och gad-

dar ihop sig mot enskilda barn. Eftersom barnen lAmnas sA ofta for sig

sjalva dyker det ofta upp mAnga aggressioner mellan barnen, de har inga

vuxna som hjAlper dem att kanalisera brLk och osAmja, det finns inte nAgra

vuxna som tar tag i deras relationsutveckling. Barnen har inga monster eller

modeller som hjAlp for att nmas med varandra. De modeller som finns (de

vuxnas) or pa det har stAllet snarare auktoritAra och styrande mot de barn

som inte gar som man vill. Dessa modeller anvander sedan barnen mot var-

andra och det leder till brAk och skrik. TyA av de vuxna Ar nAgot annor-

lunda i sin samvaro med barnen, nAgot mjukare och nAgot mindre auktoritara,

men de har ingen genomslagskraft utan andan som rider bestAms av den sty-

rande gruppen. De vuxnas huvudintresse verkar mera vara de vuxna och deras

situation och mindre barnen och barnverksamheten. Det Or At mycket tid for

de vuxna att reda ut hur mycket besvarligare alit blivit nu efter omorganisa-

tionen. Vuxna pratar med vuxna i alla situationer och drar sig garna ut i

Met for att vara for sig sjalva. Trots att de pratar s5 mycket med var-

andra Ur stamningen dock inte hjartlig mellan dem utan snarare spAnd och

ytlig. Alla trivs inte sA bra.
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DAGHEM C

C tillhor ett av de Aldre daghemmen och var vid undersdkningstillfallet

11 Ar gammalt.

. C som är inrymt i ett par lAgenheter

omfattar fyra avdelningar: tv& sm &barnsavdelningar och tv& syskonavdelningar.

Daghemmet Ar byggt med smAbarnsavdelningarna i ena Andan och syskon-

avdelningarna i den andra. Mellan avdelningarna ligger personalutrymmen och

kdk. En korridor fdrbinder syskonavdelningarna med varandra.

Personal

Salbarn

Mina Allrua

/.//

Dockrus

Tanbur

Tarrid

Allrua

Kola

Kuddrus Dockrun Tanbur

.

FY I

Fiera barn
och wxna

Flora barn

°trait teat

Figur 25. Skiss over daghemmet och lokalernas anveulcining under den fria

leken

Den ena avdelningen har tvA allrum och tvA smArum. Det ena av allrummen

saknar vAgg mot korridoren, som skydd har man istAllet manshbga bokhyllor.

Detta rum utnyttjas for pysselsysselsattningar, samlingar, lAsgrupper samt
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maltider. Har finns tvA stora arbetsbord, ett litet myshbrn med madrass och

kuddar, bokhyllor dar bbeker, pussel, spel och pysselmaterial ar lattAtkom-

ligt for barmen. Det andra allrummet anvands till byggrum bar finns ut-

over byggnadsmaterial och lego aven ett arbetsbord och en spis i barnstorlek.

Det ena av smArummen anvands som kuddrum. Harinne finns ett berg av kuedar

och madrasser samt, nastan dolt, ett litet bord med barnstolar. Det andra

av smArummen fungerar dels som personalens kontor dels som ett riLligt ut-

rustat docklekrum.

ben p1 den andra syskonavdelningen finns tvA allrum samt tv5 mycket smA

rum: ett dockrum och ett snickarrum. I det ena allrummet har man samlingar,

laser sagor, Ater samt leker med byggnadsmaterial eller lyssnar pA band -

harinne finns ocksA en garderob som gjorts om till en koja. I rummet finns

tvl mjuka soffor, ett matbord i vuxenstorlek, ett runt bord i barnstorlek,

ett skip med bandspelare ochbarnmusikband samt TV. Har finns ocksa ett

piano och byggmaterial. I det andra allrummet har man ocksA samlingar samt

Ater och pysslar. Har finns tvA matbord i 'iuxenstorlek, en bokhylla med

lattAtkomliga spel och pysselmaterial och ett akvarium. Innanfor detta all-

rum ligger dockrummet. Trots rummets ringa storlek har man har fAtt rum med

bide dockutrustning, en mjuk soffa, ett barnbord med stolar samt en byrl.

I dockrummet laser man fbr barnen. Snickarrummet ar ocktA inrymt i ett

mycket litet rum, bar ryms bara ett stort arbetsbord samt snickar- och

mllarmaterial.

I vinkeln mellan lagenneterna har man en egen Ord med tvl stora sandlAdor,

en rutschkana, en liten grasplatt med soffor, asfaltsvagar samt ett red-

skapsskjul. Vid staketet finns nAgra tradgArdsland dar man odlar blommor.

Garden avgransas av ett llgt staket och hackar. Strax intill daghemmet finns

ocks5 en val utrustad kommunal lekplats och nAgra grasmattor. Nagra kvarter

langre bort finns ett skogsparti och en stor parklek.

Mesta tiden var man i allrummen (60 %) medan man bara var 13 % av tiden i

smArummen. Man var dtomhus 10 % av tiden.

Barn

Pi daghemmet fanns 48 barn inskrivna uppdelade pa tv5 smlbarnsavdelningar

med nio respektive tio barn i Aldern sex mAnader - fyra ar samt tvl syskon-

avdelningar med 14 respektive 15 barn i Aldern tre - sju ar. pa den ena av

syskonavdelningarna fanns i gruppen tva AttaAringar som placerats av omsorgs-

styrelsen. Dessa barn var deltidsplacerade.
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Tabell 5. Barnens cildersPrdelning (n = 48)

Alder SmAbarn 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar (8 Ar) Totalt

Antal 19 8 9 5 5 2 48

Av de 29 barnen pA syskonavdelningarna var 15 flickor och 14 pojkar. Samman-

lagt fanns sju syskonpar pA daghemmet. Majoriteten (80 Z) av barnen var hel-

tidsplacerade; av de deltidsplacerade barnen fanns ingen med oregelbunden

vistelsetid. PA syskonavdelningarna fanns sex fortursbarn utOver de tvA

ovannamnda utvecklingsstorda barnen. Dessa barn var heltidsplacerade pA

grund av sina hemforhAllanden. BarnrOrligheten var under sista Aret 38 %.

48 % av barnens foraldrar var tjansteman - av dessa var drygt en tredjedel

hOgutbildade. 32 % av foraldrarna var arbetare - av dessa var drygt en

fjardedel yrkesutbildade. En Braider var egen fOretagare. Dessutom var

19 % av fOraldrarna 'studerande pA olika nivAer. 31 % av foraldrarna var

ensamsdende.

Personal

PA C fanns 17 kvinnor som arbetade i barngruppen. Dessutom fanns en kokerska

och en timanstalld lokalvArdare som stadade innan barnen kommit pA morgonen.

pa grund av antalet fortursbarn fanns ocksA extrapersonal i form av tvA be-

redskapsarbetare. Under perioden fanns ocksAen elev.

Tabell 6. Personalens yrkestillhVrighet och tjanstOringegrad (n = 17)

Yrkestill-
horighet

Tjanst-
goringsgrad

Barnskotare FOrskollarare Totalt

Heltid 7

75 % 1

50 %. 1

7

1

14

2

1

9

* Extraresurs for fSrtursbarn

8 17

ForestAndaren - som har 75 7. tjanstgoring - var ej schemalagd i barngruppen

utan ryckte in dar hon tyckte det behovdes. MedelAldern bland personalen var

32 Ar - det vill saga samma som i kommunen. Pa smAbarnsavdelningen fanns
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det dock fler 31dre personer an pi syskonavdelningarna. En tredjedel av de

vuxna hade egna barn. Man hade i genonisnitt arbetat drygt fem Ar inom barn-

omsorgen varav tre och ett halvt Ar pi det egna daghemmet. Aven Fair hade

smAbarnspersonalen arbetat 1Nngre tid an personalen pi syskonavdelningarna.

Bara en vuxen fanns med fran daghemsstarten; tre vuxna hade anstNllts sista

Aret. Bara en av de vuxna hade annan erfarenhet an av barn- eller annat yard-

arbete. Under &rat har personalrorligheten totalt varit 53 Z, dUrav mast

barn- respektive studieledigheter (35 7.).

Personalen arbetar avdelningsbundet i fasta arberslag - tre vuxna pA den ena

avdelningen, fyra pa den andra. Man delar ansvaret for barnen med sarskilda

behov, liksom for Alderssamlingarna. Varje avdelning planerar en f6rmiddag

i veckan. En gAng var tredje vecka trNffas avdelningarna ocksA for gemensam

planering, man fdrsdker vid detta tillfalle Nven folja upp vad som fungerar

bra respektive dAligt i verksamheten.

Inskolningen av nya barn AlNggs en bestamd vuxen som sedan ocksA tar kvarts-

samtalen med foraldrarna.

En gang i mAnaden har man personalmfte pA kvallen. Sista Aret har man for-

sat utnyttja dessa mNten till fortbildning - man har gemen;amt 1Nst och

diskuterat en bok om daghem. Avdelningarna har turats om ett ansvara for

planering av diskussionspunkter till dessa mSten.

En gang i veckan har fdrestAndaren informationsmdte for en tredjedel av

personalgruppen. Man Nr n6jd med den information man fAr inom daghemmet.

De vuxnas arbetsrelation

Daghemmet har tidigare haft personalmotsNttninger och fungerat dAligt med

hog personalrdrlighet. De sista Aran har detta dock Bandrats - mycket tack

vare en stabil f6restandare. Stampingen anses nu allmant vara mycket god

trots att de vuxna är ganska olika varandra personlighetsmAssigt. NNstan

alla sager att de trivs pa daghemmet och en del av de vuxna umgAs ocksA

privat. NAgon sager till och med "Jag Winner gladje varje dag jag gar tiZZ

jobbet".

FdrestAndaren upplevs som en central person pA daghemmet. Man tycker allmNnt

att hon är en bra ledare och som ragon formulerar det riatteskant att ha en

arbetsleddre som har en matsattning med sitt jobb, hon vet hur hon tycker
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det ska vara i en barngrupp och det bZir ett sted. Hon dr bra pa att organi-

sera och hon Zyssnar pci cilia". Man upplever sig ha fAtt en klar struktur i

sitt dagsprogram. Man samarbetar ocksA mellan syskonavdelningarna, rah' det

g011er de fasta aktiviteterna sa att var och en av de vuxna kAnner att hon

har ett speciellt ansvarsomrAde (de Aldersindeade grupperna exempelvis).

De fiesta är eniga om att man har mAnga barn i gruppen som är oroliga pA

grund av sina familjefOrhAllanden. NAgon sager "El rins som de fiesta dr

problembarn eller har haft det trassligt hemma", nAgon.annan "MInga av bar-

nen dr rastlesa hemifrcin, de passar inte pci dagis utan believer Zugn och ro".

Samtidigt som detta är en allman uppfattning varierar asikterna om huruvida

barngruppen Ur tungjobbad. NAgon tycker att "det dr tungt men man kanner

att man believe", flagon annan tycker "inte att det dr s& tungjobbat fer det

fungerar act bra med personalen", dessutom "dr gruppen bdttre nu an den

varit".

Flera av de vuxna klagar dock pA fOraldrarna som man tycker sig fA alltfOr

liten fOrstAelse fran. NAgon sager till och med "De raserar vad vi ger".

Ut8ver detta klagar man mycket litet. Nagon av de vuxna tanker istallet mer

sjalvanalytiskt pl orsaker till varfOr exempelvis hon sjalv inte kan komma

igang med den musik- och teateraktivitec hon drommer om. "Ibland tror jag

det hem, pd att man dr fez, mycket personal, man gdr och vdntar pa varandra.

Det ar definitivt inte bra att vara f.5r m&nga :Or man jobbar pa ett sent

har stale, 84 fort det blir fer mycket vuxna blir det att man gdr och

trampar pa varandra och do blir det dnnu mindre gjort med barnen". Samna

person sager oaks& "Ibland tror jag nog att man 8kapar hindren sjdlv".

Malsattningen med arbetet

MAlsattningen diskuterades for flera ar sedan, skrevs ned och sattes in i

en Wm. Man anser sig inte tycka alldeles lika men accepterar skillnaderna.

I intervjuerna framkommer ocksa att malen skiljer sig frAn person till per-

son. Det vanligaste är att man betonar sociala mal i form av att barnen ska

vara trygga och to hansyn till varandra i gruppen. Flera namner ocksA att

det är viktigt att reagera kraftigt om barnen är elaka not varandra. Flera

vuxna betonade att det var viktigt att finnas till hands for att prata

mycket med barnen. Daremot "ska man inte plocka med dem hela tiden, men

finnas ddr ndr de beh5ver ass ". NAgon betonar vikten av att verksamheten är

planerad "Det ska inte vara barnparkering utan barnen ska ha f&tt ut nagot

av ain dag" och "ska tyckc d:,t dr roligt att till dagis". Wagon betonar
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vikten av att barnen har fasts granser och tycker att det ar viktigt att

man har de regler (exempelvis kring mAltiderna) som man har.

Nar det gallde mAlen for de extra oroliga barnen har man forsat prate ihop

sig, men upplever andA att man Or olika "Vi trdffas pa avdelningen och

pratar och bestdmmer hur vi aka gdra med vissa barn med vissa problem och

dd dr vi dverens, men sen blir det inte sa ands ":

Ingen tar spontant upp att barnen sjalva kan behove ha ansvar. PA direkt

fbrfrAgan visar det sig att detta inte anses sarskilt viktigt. En vuxen

formulerar det "Jag tycker inte man aka bdrja ha fdr mycket uppgifter at

dem, dom dr ju dndA bara barn" och "Daka hinner de nog Zara sig ands ".

Hur ser veckan ut?

Efter frukosten har barnen fri lek till Klockan 9.15 dA man har en kort sam-

ling avdelningsvis, darefter gAr man oftast ut. Strax fore klockan 11 gAr

man in och har en halvtimmes samling med barnen uppdelade i tre olika Alders-

grupper. Klockan 11.30 Ater man lunch varefter man laser fbr barnen i Alders-

grupper. Lasningen brukar vara ayslutad framAt ettiden, darefter har barnen

fri lek utomhus eller inomhus. De fem sexAringarna har sexArsgrupp varje

dag mellan klockan 10 - 11.30 i ett intilliggande hus tillsammans med sex-

Aringarna frAn ett annat daghem.

Klockan

8 9 10 11 12 13 14 15

Dagen som

den planeras 223 ),

Dagen som den
vanligen
genomfbrs

ibland
utflykter Rutinaktiviteter

Styrd verksamhet

Fri lek

ibland utflykter

Figur 2C. Dagsrutiner, det vill sdga'tidsfdrhallandet mellan styrd verksam -

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jdmfdreZse mellan hur dagen

planeraJ och hur den Vanligen genomfdrs

t stort sett fbljde man sin planering men man hade ofta smA tidsfbrskjut-

flinger i bbrjan av den styrda aktiviteten, vilket da innebar vantan fbr

barnen.
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Varje vecka finns vissa fasta aktiviteter: gymnastik (en lektionstimme) i

en nArbelagen gymnastiksal for varje aldersgrupp far sig; sinning fredag

fOrmiddag for tva barn fran varje avdelning. bvriga barn har under samma

tid aktivitetsstationer pa avdelningarna. PA fredag eftermiddag har man

sangstund far hela daghemmet under flagon halvtimma. DI sjunger man "veckans

sang" som varje avdelninr, ska ha avat in till dess. Utaver dessa aktiviteter

gar man ibland utflykter i smagrupper - under observAtionstiden gav man sig

ivag: till skogen, hem till en av personalen, till oiblioteket, till en

parklek, till museet. Dessa utflykter gjordes oftast pa eftermiddagen.

Ett barn i taget skulle ha ansvar for dukningen under en vecka.

Daghemmet i siffror

NAstan halften av tiden hade barnen fri lek, en tredjedel styrd verksamhet

samt en femtedel rutinaktiviteter.

Styrd verksamhet Rutinaktiviteter
(33 %) (20 %)

Fri lek (47 %)

Figur 27. Fordelning i % over fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter.

(n = 132)

Under den Fria leken farekom mycket skapande aktiviteter (32 %) och moto-

riska aktiviteter (18 7.) men ocksa mycket av passiv vantan (26 %) cch mantis

aktivitet (18 7.), det vill sAga barnen gick mest omkring utan att komma

igang med nagot.
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100 %

Skapande

Vantan

010 Motoriskt

MA118st

Rollek

Barnaktiviteter

Figur 28. Fetrdelningen pa olika aktiviteter under den fria Zeken (Endast

aktiviteter som Prekommit mer an 10 % har medtagits (n = 62)

De vuxna var tillsammans med barnen i 90 Z av tiden. TvA femtedelar (41 Z)

av tiden var en vuxen narvarande, en knapp fjUrdedel (23 Z) tvA vuxna samt

en dryg fjardedel (27 %) tre eller fyra vuxna.

De vuxna var aktiva under nastan halften av tiden. Nar man var fler vuxna

narvarande forekom det i mer an en fjardedel av tiden (27 %) att en

eller ett par av de vuxna var aktiva. En tiondel av tiden var de vuxna helt

passiva.

Majoriteten av de vuxna BAde aktiva och
vuxna passiva (8 Z) passiva vuxna (19 Z)

Passiva vuxna (10 7.)

Majoriteten av de
vuxna aktiva (6 %)

Inga vuxna narvarande
(10 %)

Aktiva vuxna (47 %)

Figur 29. FOrdelningen i % fiver vusras aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 132)
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41 procent av tiden bade vuxna och barn gemensamt inflytande over verksam-

heten detta framst i rutinsituationer och fri lek. Barnen hade inflytande

over ungefar en tredjedel av verksamheten - framfor alit den fria leken.

De vuxna bade framfar alit inflytande over den styrda verksamheten.

De vuxna har storsta
inflytandet (27 %) _---

Barnen har starsta
inflytandet (32 %)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(41 7.)

Figur 30. FOrdelningen i % Over vuxnas reapektive barna inflytande over

verkaamheten (n = 132)

43 % av tiden samverkade de vuxna med barnen. I en femtedel av tiden

hjalpte de barnen med praktiska saker, gal, dem rid, tips och uppmuntran

samt pratade med dem. Sex ganger lekte de eller samarbetade med barnen.

Drygt halva tiden samverkade inte de vuxna med barnen istallet var det van-

ligt att de riktade sig till en hel grupp eller enskilda barn med instruk-

tioner, informationer eller direktiv. I nastan en femtedel av tiden var de

vuxna avvisande mot barnen eller gralade pi dem.

Beteenden som utgor
hinder for samverkan
(57 %)

Samverkansbeteenden
(43 7.)

Figur 31. Fdrdelningen i % Over vurnaa aamverkanabeteenden reapektive

beteenden aom hindrar aamverkan (n = 119)

.75



62

Majoriteten av tiden lekte barnen parallellt eller brAkade ned varandra.

Det var nastan like vanligt (28 Z) att de lekte parallellt och pratade med

varandra som att nAgot eller nAgra barn dA samtidigt stod och bars tittade

pA (27 %). En fjardedel av tiden forekom det att barnen avvisade varandra

eller brAkade - ofta var det nAgra barn som brAkade medan andra stod och

tittade pA. Vid fem tillfallen var barnen i handgripliga konflikter.

I en tiondel av tiden lekte man samtidigt som man hjalpte varandra med

praktiska saker och pratade med varandra. I en tiondel av tiden samverkade

en del av barnen samtidigt som andra lekte parallellt eller brAkade.

Beteenden som utgor
hinder for samverkan
(81 %) '41111111

BAda beteendena fare -
kommer samtidigt
(10 Z)

Samverkansbeteenden
(9 %)

Figur 32. FOrdelningen i % Over barnens samverkansbeteenden respekti-oe

beteenden som hindrar samverkan (n = 132)

De vuxna var belt sjalvstandiga i drygt tre fjardedelar av tiden. Vanligast

var att de da tog muntliga initiativ, kom med farslag och Asikter samt att

de hamtade saker eller tog andra praktiska initiativ. I nastan en femtedel

av tiden tjatade de ocksA pA barnen. I en femtedel av tiden fanns det

vuxna scm passivt stod och tittade pA barnens lek.

Brist pA egenaktivitet
(12 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (78 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(10 %)

Figur 33. Fordelningen i % Over de vuxnas egenaktivitet och initiativ

tagande respektive brist pa egenaktivitet

(n = 119)
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Barnen var sjlilvstandiga i majoriteten av tiden med att sjalva hlimta grejor

komma med fbrslag ocl) saga if ran om vad de tyckte och tankte. I en fjlirdedel

av tiden medverkade barnen i vuxenstyrda aktiviteter men halften av denna

tid fans det samtidigt barn som var passive och sett med.

Brist pa egenaktivitet
och initiativ (11 7.)

Egenaktivitet och

initiativ (59 Z)

Zada beteendena fare-
kommer samtidigt
(30 Z)

Figur 34. Fdroielningen i Z dyer barnens sjaystandighet respektive brist

pd sjaystandighet (n = 132)

Mr de vuxna var med barnen var det vanligare (71 Z av tiden) att de for-

medlade normer lin att de 1Ht bli. I mer Sn halve tiden sa de if ran till

barnen om hur de skulle uppfora sig, i 15 Z av tiden bestod tillsligelserna

av tjat. En tiondel av tiden fOrmedlade de vuxna samlevnadsnormer.

Formedling av allmAnna
uppf6randenormer (45 7.)

Tjat (15 Z)

Formedling av samlev-
nadsnormer (5 Z)

FBrmedling av bade
typerna av normer
(5 Z)

Ingen normfArmedling
(30 %)

Figur 35. Fdrdelningen i % dyer vusnas Prmedling av allmanna uppprande-

flamer vespektive samlevnadsnormer (n = 119)
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Barnen formedlade normer till varandra i en femtedel av tiden.framfor alit

dA det gallde uppfOrandet. Vid sex tillfallen forekom det att de fOrmedlade

normer om samlevnad.

FOrmedling av samlev-

nadsnormer (2 7.)

FOrmedling av allman-
na uppforandenormer
(15 Z)

Formedling av b &da

typerna av normer
(27.)

Ingen normfOrmedlinq
(81 Z)

Figur 36. F5rdelningen i % diver barnens prmedling av allmanna uppprande -

former respektive samlevnadsnormer (n = 132)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Under samlingarna h811 man mest till i allrummen, nastan en fjardedel av

tiden var man ocks5 i andra lokaler. Storsta delen av tiden var man i stor

grupp. Nastan half ten av tiden var tvA vuxna med, i en fjardedel fanns det

bara en vuxen med, i en fjardedel fanns det tre eller flera vuxna men. De

vuxna var helt aktiva i drygt en tredjedel av samlingarna men resten av

tiden var bara flagon av de vuxna aktiva. I lasgrupperna var man alltid fyra

eller fler barn och en aktiv vuxen. Man hall lika mycket till i nAgot av

smirummen som i allrummen.

De vuxna hade st8rsta inflytandet over den styrda verksamheten under tre

fjardedelar av tiden. Tillsammans hade vuxna och barn inflytande i 21 %.

De vuxna samverkade en 4ryg tiondel av tiden med barnen - dA framf8r

allt i form av att de hjalpte barnen praktiskt. Resten av tiden riktade de

sig antingen till hela barngruppen eller till enskilda barn med information,

direktiv eller tillsagelser; i en tredjedel av tiden var detta kombinerat

med att de ocksA samtalade med barnen. Det fanns ocks1 i nastan en fjardedel

av tiden vuxna som tittade p5 utan att sjalva delta. Vid fyra tillfHl-

len gralade de vuxna p5 barnen och avvisade dem vid sju tillfallen.

Barnen samverkade aldrig med varandra under den styrda verksamheten. Istal-

let satt dP bredvid .7arandra mer an half ten av tiden och lyssnade eller

gjorde det som Alagts dem. De pratade under nastan lika lAng tid, men det

fanns under mer an en tredjedel av tiden ocks1 passiva barn som tittade

pa utan att sjalva Ora nAgot. Det forekom ocksA under mer an en femtedel

av tiden att barnen avvisade varandra och, den vuxne och brAkade med varandra.

Vid fyra tillfallen gav de sig ocks1 pa varandra fysiskt.

D. vuxna kom med forslag, Asikter och initiativ i tv3 tredjedelar av tiden.

I mer an halften av tiden var det ocksA de vuxna som tog de praktiska ini-

tiativ som beh8ydes. Barnen daremot var osjalvstandiga i 79 % av tiden,

antingen medverkade de dA utan att sjalva to initiativ eller ocks1 satt de

bara passiva med. tiHr barnen en knapp fjardedel av tiden var sjalvstandiga

var det framar allt genom att havda sina Asikter, ofta dA i opposition.

Barnen.tog initiativ vid sex tillfallen.
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De vuxna tjatade pa barnen i astan en femtedel av tiden. De fOrmedlade

ocksa normer under tva tredjedelar av tiden, framfOr alit vad gRllde bar-

nens uppfOrande. Barnen A sin sida fOrmedlade normer till varandra vid

fem tillfUllen.

Styrd verksamhet, ur observatorens perspektiv

Samlingar

Iva typer av samlingar forekommer - en kort morgonsamling mellan klockan

9.15 - 9.30 for samtliga barn och vuxna pa respektive syskonavdelning samt

en litet langre samling klockan 11.00 - 11.30. I denna samling delas barnen

in i tre grupper; en for trearingar, en for fyralringar och en for femAring-

ar. Sexaringarna har sin samling ihop med andra sexAringar i en annan fOr-

skola. Iva vuxna, en irk vardera avdelningen, planerar och genomfOr gemen-

samt de Aldersindelade samlingarna. Man forsiiker ha ett terra for varje vecka

och detta planeras ofta bade ambitiOst och uppslagsrikt men genomfors ibland

pa en for hog niva fOr barnen. De vuxna byter Aldersgrupp varje termin.

Morgonsamlingen ska bOrja klockan 9.15, men detta sker astan aldrig. I

stallet bOrjar de vuxna samla ihop barnen nagra minuter innan och hailer pa

med detta nAstan till klockan halv tio. De barn som kommer fOrst fAr dArfor

vanta sa 14nge att de ofta hinner bli oroliga. Alla (ofta Atta - tio barn)

sitter i en ring pa golvet och man gar igenom vadret och dagens datum. Den

vuxne sager vilket barn som star i tur att fa klistra fast datumbladet pa

en almanacka. NAr detta hr klart berattar den vuxne vad som ska handa under

dan, ibland sjunger man ocksa en sang eller leker nagot. I den ena gruppen

Ar oftast den vuxne ensam medan det i den andra gruppen vanligen finns ett

par vuxna nArvarande. Det Ur dock i bada grupperna en vuxen som or

aktiv, ovriga vuxna och barnen Ur passiva, de fiesta av barnen verkar ocksa

ointresserade av samlingen.

PA den ena avdelningen sitter barnen stilla och samlingen genomfOrs

pa ett par minuter. Pa den andra avdelningen dUremot Ur gruppen ofta orolig

- speciellt da en av de vuxna leder den - och dAr drar det hela ut pa tiden

till tjugo minuter ibland en halvtimme. I denna grupp vill barnen inte sitta

i ringen. De pratar i mun pa varandra och den vuxne, de knuffas, slass och

kastar ibland saker. Den vuxne forsaker trots denna oro genomfOra sitt pro-

gram som hon planerat det. Hon far dock hela tiden avbryta med tillsagelser,

tjat och ibland far hon resa sig och hamta barn som forsvinner eller skilja
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pA barn som brAkAr. Hon fOrsOker trots detta hAlla ett vOnligt ton1Hge som

dock inte alls stammer med den irritation hon fOrmedlar. Barnen reagerar

inte Keller eftersom innehAllet i tillsagelserna ej stammer med tonfallet.

Tillsagelser av typ: "Fagg undan kudden, sitt still, vi gor inte karate ;Or

vi har samling" blandas me,1 direkta hotelser ",!'u sager jag till for sista

gagen om ni ska vara med", "ska du vara med eller..." Hotelserna verk-

stalls dock ej. Barnen retar ofta varandra sA exempelvis skriker ett barn

"tjurskalle" till ett annat. PA samma satt retar man den vuxne: "Ar du CP-

skadad eller..." Barnen hotade ocks1 den vuxne och varandra, exempelvis:

"Ska du ha amorj?" Den vuxne vadjar till barnen: "Varfor sldss ni, vi bru-

kar ju vara 67:t ila mot varann" och "jag kanner inte igen er 1.dag" nen Or

mestadels maktl6s. En gang fOrs6ker den vuxne pitta pA nAgot hon troy att

barnen tycker är skojigt. Man ska leka "Familjen gdr pd cirkus". Barnen

saboterar dock Oven denna gang och man skiljs i dAlig samning.

Alderssamlingarna Or betydligt lugnare. Har samlas man i en ring pA golvet

pA tre olika stallen. Man 'dr ungefar fem barn och tvA vuxna. i varje grupp.

En av de vuxna är aktiv. De vuxna har planerat utifrAn samma tema far

de olika grupperna men innehAllet och nivAn varierar. Ofta är det dock i

samtliga grupper litet fOr svArt fOr att den vuxne riktigt ska kunna fAnga

barnens uppmarksamhet. Under observationstiden har man vAren som tema; - i

treArsgruppen talar man om igelkotten, i fyraArsgruppen om vArblommor och

i femArsgruppen om maskrosor och myrstackar. Samlingen ayslutas i alla

grupperna med att man sjunger "matsdrgen".

FyraAringarna har varit ute och plockat vArblommor, nu samlas man far att

Tara sig vad blommorna heter. De vuxna tar fram en flora och b6rjar gemen-

samt leta i den. De jamfOr vaxten med olika bilder, diskuterar sinsemellan

vad den kan heta, men har svArt att finna ratt. Barnen sitter under tiden

passiva, de ptatar inte med varandra men de vrider och vander oroligt pA

sig. Samlingen upplOses dA det blir lunch men utan att man Ur riktigt salter

pA namnen pA alla blommor man hittat. Nasta samling ska fyraAringarna fA

gra varsin tavla genom att lagga blommorna pA ett papper och satta plast

ever dem. De.vuxna hjalper barnen att tejpa blommorna och frAgar dem under

tiden om de kommer ihAg vad blommorna heter. Barnen tillfrAgas ett i taget

och medan det tillfrAgade barnet tanker mAste de andra barnen vara tysta.

Det hela tar lAng tid och dA alla barnen antligen fAtt hjalp att bli klara

med sina tavlor Or samlingen nastan slut. Den vuxne vill skriva barnens

name pA tavlorna men barnen protesterar, de vill sjalva skriva. FOrst avvi-

sar de vuxna barnen med att det tar for lAng tid, men barnen vidhAller och
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den vuxne ger sig efter nagra minuter och hUmtar kritor At barnen som ajda

skriver sina namn.

I femArsgruppen har barnen en dag varit i skogen och studerat myror genom

att lUgga ut socker vid myrstacken; dagen efter ska de gemensamt Ora en

myrstack pA ett stort papper. De vuxna har gjort i ordning en papptallrik

med barr till varje barn och man sitter runt ett bord med papperet i mitten.

Barnen har bara en kl.;sterburk, men klarar bra att dela pa den. Den vuxne

ritar stacken, hon ritar ocksa myror, som barnen sedan fAr klippa ut och

farglagga. Barnen ber ofta de vuxna om hjalp och de vuxna hjalper dem; de

vuxna klipper, hamtar mer klister och delay ut material. Barnen ar instUllda

pA att fA hjalp fran den vuxne, sa till exempel vander sig ett barn till den

vuxne med sin myra som han just farglagt och sager "Nu kan du btrja kUppa ".

Barnen smapratar med varandra och verkar ha roligt. Nagra barn vill sjalva

rita myror men ber om lov forst. Nar femAringarna en annan dag ska prata om

maskrosen sker detta i form av en diabildsvisning dar barnen ska sitta

tysta och lyssna. Denna gang ar barnen oroliga, puffar pA varandra och fA

av barnen tittar pa bildbandet.

En gang i veckan har varje Aldersgrupp gymnastik i en narbelagen skola.

Innan man gar till gymnastiken ska barnen stalls upp sig parvi3 pa led,

hand i hand. De vuxna b8rjar ordna med ledet innan alla barn hunnit bli pA-

klAdda och det drar ut pA tiden innan det sista barnet och den sista vuxna

kommit. Ibland far de "forsta" barnen vanta 20 minuter pa att de sista ska

ha kommit. Ibland fAr man ocksA vanta pA en vuxen som har kaffepaus innan

gymnastiken. Det blir ofta litet oro och smabrak bland barnen under denna

vantan. DA barnen sedan ska kla om sig till gymnastiken, ar de olika snabba

- en del blir genast fardiga, en del vantar pA att fA hjalp av en vuxen.

Alla maste dock vanta pa varandra och stalla upp pA led innan man fAr

springa in i gymnastiksalen. En av de.tre vuxna har i forvag noga planerat

vad man ska Ora pa gymnastiken och leder det hela, Ovriga vuxna intar en

passiv roll flagon tittar pa, flagon hjalper till praktiskZ eller deltar

som barnen. Femaringarna g8r en cirkeltraning i stationer. Barnen vill garna

hjalpa till att to fram redskapen men de vuxna anser.att det ar for tungt

och sager omedelbart till barn som reser sig "DU skulle sitta och veintau.

Barnen sitter passiva och tysta och ser p5 hur de vuxna ordnar med redska-

pen. Efter nagra minuters vantan far de Untligen rOra sig. De vuxna instru-

erar noga vad man ska Ora vid varje station och sager ifian om barnen f8r-

s8ker Ora nagot annat, exempelvis "ni ska krypa under", "sta ddr". Efter

drygt fem minuters gymnastik far sA barnen satta sig igen och vanta lika

lange medan de vuxna plockar undan redskapen.
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Nar treiringarna har gymnastik turas de vuxna om att leda den. Man leker

mer hdr, latsas exempelvis bestHlla taxi, fare till flygplatsen och flyga.

Barnen tycker det Hr roligt och medverkar gHrna men har ibland litet svirt

att fOrsta den vuxnes instruktioner och den vuxne fAr saga till 'ritt ner",

"Ringen dr heir" etc, periodvis blir det tjatigt.

Fredagsaktivitet

Fredag fOrmiddag har barnen en slags styrd lek under fOrmiddagen. DA har de

vuxna i fdrv3g planerat flera olika aktivitetsstationer dar ells barn for-

vantas delta. Denna fredag erbjuder de vuxna barnen att snickra ett troll,

att baka en sockerkaka eller att bada bubbelbad. Barnen fAr dock ej valja

aktivitet utan de vuxna har i fdrviig delat in dem i tre grupper om cirka

fyra barn och tvi vuxna. De flesta dV barnen accepterar vad de vuxna bestHmt

men ett par Ar ej najda med sin aktivitet, de protesterar hdgljutt eller

med vagran: "Jag viii inte snickra jag val bada bubbelbad", sager ett barn.

Den vuxne fOrklarar dock att det Hr bestamt att han ska snickra. Ett annat

barn vagrar medverka, och sjunker istdllet ner i ett horn av rummet dar han

sitter och surar resten av tiden. Andra barn dr helt inordnade i systemet

att de vuxna bestUmmer. SA till exempel dr bubbelbadet i full ging och nigra

barn ar redan i bassangen, men tvi smiflickor gir fram till den vuxne och

sager "Kdn du saga till oss ner vi ska bdrja hada".

Den vuxne leder ells aktiviteter: :tar man snickrar Or man det efter en mo-

dell sadden nine staller pA bordet och man gdr det i den ordning den vuxne

bestammer. War man bakar arrangerar de vuxna allt for barnen som under tiden

sitter och vantar vid bordet. Efter tio minuters vantan har barnen fatt var-

sin bunke, visp och bakform, de vuxna har ocksf ''Itat alla ingredienser

fran koket. Barnen sitter tysta och passive siva'_ unucr denna vantan som

sedan da de bakar. Aven vid bakningen blir det Acatt - barnen instru-

eras moment fdr moment och miste vanta pi var.undra :nnande gar vidare till

asta steg. Mar barnen sjalva tar initiativ och will gBra nigot i ftirvag

tillbakavisas de av de vuxna med: "Vdnta", "Det fa du gdra sen" eller "Vi

far se".

PA toaletten har de vuxna monterat upp en star plastbassang och War har

barnen jatteroligt. De vuxna stir bredvid och tLctar pA men de ser oasa

till att barnen far leksaker och kan komma igAng med vattenlek. Nar den

vuxna best:1=er att badet är Over blir det dock inZressekollision och den

glade stamningen forbyts i tjat och brak. Det tar de vuxna en kvart att fi

upp barnen.



Lasgrupper

Man laser i samma Aldersgrupper som samlingarna. SexAringarna ingAr i fem-

Arsgruppen. I alla grupperna sitter man bekvamt och litet mysigt i nAgon

soffa. Den vuxne f8rs8ker ordna sA att hon sitter bland barnen f8r att

kunna visa dem bilderna i boken. De vuxna tycker det ar viktigt med h8glas-

fling och laser lange for barnen, ibland en halvtimme. Nar barnen ar okon-

centrerade kan man saga "Ilan kan Zara sig att lyssna".

I treArsgruppen valjer den vuxne sagan, bestammer ccksA nar man skall sluta

lasa. Ibland stannar den vuxne upp och pratar kring texten, barnen engagerar

sig dl livligt och pratar villigt. For fyraAringarna laser man en bok med

mAnga kapitel - Kamomillastad. En del av barnen tycker det ar roligt och

f8ljer med; andra har pAtagligt svArt att hAlla koncentrationen uppe. Den

vuxne bryr sig dock inte om oron utan laser sA lAngt i boken som hon frAn

barjan tankt sig. Nar barnen frAgar om saker svarar den vuxne sjalv och

nAgon diskussion mellan barnen eller mellan den vuxne och barnen kommer inte

till sand.

I femArsgruppen laser man olika sagor varje gAng, barnen fAr pAvetka valet

av saga men den vuxne bestammer nar de skall fA titta pA bilderna och hur

lange man skall lasa. Gruppen blir ofta litet orolig dA flera barn har svArt

att koncentrera sig och vill Ora annat eller gA sin \rag. Ibland kan det

bli ganska tjatigt med mInga tillsagelser frAn den vuxne: "Kan du fdrsdka

sitta still", "Mt bli och sides och braka", "du ska Zara dig att lyssna".

NAgon Ong anpassar sig den vuxne efter barnens oro och kompromissar med att

lasa bara halva boken. Hon aktiverar inte barnen under lasningen men svarar

pA frAgor som barnen ibland sailer om texten. Stamningen ar ofta litet

tryckt.
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FRI LEK

Fri Lek, systematiska observationer

Under den fria leken var man utomhus en femtedel av tiden. Inomhus lekte

man oftast i allrummen (55 %). Barnen lekte mest i smagrupper, en tredjedel

av tiden lekte man i flera smagrupper samtidigt. Under vAntan - som upptog

en fjardedel av den fria leken - var man oftast i stor grupp.

Det fanns vuxna arvarande under 79 % av barnens frii lek. Oftast (48 %) var

en vuxen med, drygt en tredjedel av tiden fanns det tva eller fler vuxna

med. Da de vuxna var nArvarande var de aktiva hAlften av tiden. Barnen hade

det stOrsta inflytandet over den fria leken (63 7.), dArnAst bade man gemen-

samt inflytande (32 %).

Barnen lekte parallellt under tre fjArdedelar av tiden och pratade med var-

andra ungefAr like lAnge. I nkstan tva femtedelar av tiden fanns barn som

bara tittade pa de 8vrigas lek. 16 Z av tiden avvisade barnen varandra och

vid sju tillfAllen brakade de med varandra.

Mir de samverkade (39 % av tiden) lekte de framf8r alit med varandra under

livligt samsprAk. De hjAlpte varandra praktiskt och diskuterade upplAgg-

ningen av leken i en knapp femtedel av tiden.

De vuxna samverkade med barnen under drygt half ten (57 %) av den tid de var

arvarande. Framfdr alit pratade de da med barnen och hjAlpte dem med prak-

tiska saker. De pratade ocksa en hel del med varandra (16 Z). I nAstan en

tredjedel av tiden uppmuntrade de barnen eller gav dem stod for vad de

gjorde. Vid sex tillfAllen samarbetade de med barnen. Den tid de vuxna inte

samverkade med barnen riktade de sig till enskilda barn eller en hel grupp

med tillsAgelser ofta ocksa kombinerat med smaprat. En dryg tiondel av

tiden stod de vuxna och tittade nAr barnen lekte. Ett par ginger

brakade de vuxna m,d barnen.

Barnen var 8vervAgande sjAlvstAndiga, de tog nAstan alitid praktiska ini-

tiativ och hAlften av tiden kom de med idger, f8rslag och framforde sins

asikter. En femtedel av tiden gjorde de ocksa som de vuxna instruerat dem
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(exempelvis i spel). I en dryg fjHrdedel av tiden fanns det ocksA passiva

barn som bara floc omkring.

De vuxna tog initiativ i drygt half ten av tiden. Bland de vuxna var det lika

vanligt att de kom med forslag som att de sjalva exempelvis hamtade saker.

De vuxna havdade sina Asikter ungefHr halva tiden, en tiondel av tiden i

form av tjat. Nastan tre fjHrdedelar av den tid de vuxna var arvarande for-

medlade de normer - speciellt dA om uppfdrandet. Under viintan blev det

mycket tjat. Barnen fUrmedladd normer i en femtedel av tiden - oven de kom

med extra mycket normer for hur man skulle uppf8ra sig under -z:entanr. Barn

och vuxna formedlade samlevnadsnormer under sammanlagt nio tillfHllen.

Fri Zek, ur observatOrens perspektiv

Inordhus

Har kan barnen fritt rdra sig mellan de bAda avdelningarnas olika rum - det

sker dock mer sallan att barnen frAn de olika avdelningarna blandar sig med

varandra. Man utnyttjar inte heller alla rum - sA exempelvis utnyttjas dock-

rummen, mAlarrummet och kuddrummet sparsamt. brukar barnen hAlla

till i de olika allrummen och i korridoren. De vuxna or silllan aktivt med i

barnens lek, i stollet servar de barnen exempelvis genom att hHmta saker At

dem. De vuxna planerar mycket och kan ofta ses med en pHrm under armen pA

vag nAgonstans. Ibland star ocksA ett par vuxna i ett h8rn.av allrummet och

diskuterar med varandra om planeringen.

Barnen leker i mycket sma grupper, ofta bara parvis. MAnga barn gAr omkring

utan att komna igAng med nAgot. De vuxna fAngar upp dem enstaka till-

fallen. DA hander det att de ger fUrslag om vad just detta barn kan Ora,

kanske att 1Hgga pussel, parlplattor eller att lyssna pA band. En Ong

tar en vuxen initiativ till en aktivitet som kan fAnga upp fler barn samti-

digt och som uppmuntrar till samlek. Den vuxna tar dA och ;partner upp ett

.stort papper pA golvet dUr barnen sedan gemensamt ritar vagar som de kan

kUra sina bilar pA. Den vuxne stannar ocksA en stund medan barnen leker och

hjalper dem att reda ut de konflikter som kommer dA de lair pA varandras om-

rAden. Barnen finner nUje i denna lek och Hr koncentrerat sysselsatta under

lAng tid. Barnen har annars svArt at leka lange med nAgot. Ibland leker de

rollek, kanske mamma -pappa-barn, en gang flygplan. MAnga lekar leder dock

till konflikter och smAbrAk. Det or sallan som de vuxna uppmarksammar detta
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och hjalper barnen att lose konflikten. Ibland bar de vuxna att barnen bra-

kar och kan titta in i rumme* och saga till dem exempelvis "Ni farinte

kasta bilar". Den vuxne faljer dock inte upp att barnen lyder utan farsvin-

ner snabbt igen till det hon sjalv hall pa med.

Vuxna har averhuvud taget svart att falja upp eller genomdriva saker. En

pojke har exempelvis en lapp for ogat och en vuxen maste torka var ur detta

age. Pojken vill dock inte och den vuxne ger da upp och gar med ofarrattat

arende. Nor same pojke tappar sin ogonlapp tar det mer an en timme innan

den vuxne reagerar och &atter tillbaka den. Ett barn lagger ett for svart,

pussel, ger upp och vill lamna det som det ligger. Den vuxne sager till

att han skall plocka in efter sig men gar sjalv innan hon hinner se om han

gar det. Pojken springer ivag och pusslet ligger kvar.

Ibland sitter nagon vuxen med da barnen pysslar men har da en ganska passiv

roll; en vuxen sitter exempelvis flera ganger tyst och sticker dockklader.

Nagon gang bander det att en vuxen bygger mekano eller spelar spel med bar-

nen - och da forsaker hon lara ut regler och vidareutveckla spelet. Nar

barnen sedan lamnas ensamma klarar de dock ej att halls sig till regler och

turordning och det bander oftast att spelet antingen &Sr ut eller att man

barjar braka.

Flera av de barn som flyter omkring ar oroliga och det uppstAr ofta konflik-

ter kring dem. Det bander ocksa att dessa barn stats ut och retas av de

andra barnen. En pojke som brukar bajsa pa sig retas flera ganger for detta

varpa det blir slagsmal. Ett av de aldre barnen ar ledare och kan ibland to

initiativ till konstruktiva lekar men ofta aven till spring och retsamhet.

Aven de vuxna far sin del. En vuxen som spelar fia med ett par barn och da

forsaker fa dem att halla sig till reglerna far tiara att hon ar "jattefisig

och ful", for att understryka detta slar barnet ocksa den vuxne over handen

och armen. Den vuxne latsas dock som om'inget hant och ortsatter spelet.

Utomhus

Daghemmets egen Ord ar ganska liten och man stannar sallan dar utan barnen

delar upp sig i smagrupper och farsvinner dels till kommunens lekplats

(nastan inom synhall) dels till nagra grasmattor utanfor staketet dar man

kan sparka boll. Nagon gang gar man ocksa ivag till en valutrustad parklek

ett pgr kvarter bort. Det tai dock tid.innan alla hinner samla ihop sig och

da man ancligen gar till parkleken har de forst fardiga vantat uppat en

timme. Utomhus leker man alders- och kansbundet i smagrupper. Man cyklar,
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Braver i sanden, gungar och sparkar boll. Barnen pratar mycket med varandra,

fantiserar och leker en del rollekar. Da barnen gungar hjalper de varandra

att to fz.rt. Ofta finns bara en vuxen ute pa varje stalle. FOr det mesta or

de vuxna passiva utomhus och tittar heist pa. Vid ett par tillfallen tar de

dock initiativ. En gang sparkar en vuxen boll med nagra barn och 14r dem da

regler; en annan gang tar fyra vuxna ut plantor som barnen far plantera.

De vuxna overvakar noga hur barnen ska gars och instruerar dem steg for

steg. "Inte sa mycket", "Det dr sa Zatt att spina". De fOrmanar ocksa

barnen mycket: "Man ska inte knuffas".
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

Man Ater alltid i allrummen. Alla ganger utom en Ar man fler An fyra barn

vid varje bord. Det Ar cftast fler an en vuxen med, i en fjardedel av tiden

Ur man fyra vuxna, i en tredjedel tre vuxna vid bordet. De fiesta vuxna Ur

8vervHgande (63 %) aktiva, nAr man Ar fler farekommer det i en fjArde-

del av tiden att bara nagra av de vuxna Hr aktiva.

I tamburen Ar det oftast fler an fyra barn samtidigt, vanligen Sr man ocksa

fler an en vuxen (75 Z av tiden). De vuxna Ar avervitgande aktiva.

I rutinsituationerna Ar det vanligast (59 Z av tiden) att de vuxna samverkar

med barnen. Framf6r alit pratar de med barnen och hjalper dem mer An half ten

av tiden med praktiska saker. En dryg fjArdedel av tiden talar de vuxna

ocksa med varandra. En dryg tredjedel av tiden ger de vuxna barnen stud

exempelvis i form av uppmuntran. Nar de vuxna inte samverkar med barnen

riktar de sig framair alit till enskilda barn eller Or ingenting ails.

Barnen pratar framf8r allt med varandra nAstan hela tiden (93 Z), over half-

ten av tiden finns aet samtidigt barn som Ar utanf8r och bara tittar

pl. En gang hjAlper barnen varandra.

Barnen Ar sjAlvstAndiga i att ta praktiska initiativ och klara sig sjAlva -

ta for sig, skicka karotter, ta fram klAder etc - i mer An tre fjardedelar

av tiden. De hAvdar sina aslkter under drygt hAlften av tiden, kommer

med farslag och idger 44 % av tiden. Samtidigt som barnen Ar sjalvstAn-

diga storsta delen (93 %) av tiden finns det i en femtedei.av tiden passiva

barn som inte gor nagot.

De vuxna tar lika mycket praktiska initiativ som barnen daremot kommer de

med nastan dubbelt sa manga farslag och idger som barnen, de havdar ocksa

alltid sina asikter. En knapp tredjedel av tiden tjatar de ocksa pa barnen.

Under alla luncher utom en f8rmedlar de vuxna normer nAstan uteslutande

om uppforande- till barnen, i 42 Z ror det sig om sa mycket normer att det

blir tjat. Barnen sjAlva formedlar normer om uppforandet under en tredjedel

av mAltiderna.
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Rutinaktiviteter, ur observatcrens perspektiv

Lunch

Avdelningarna Ater var for sig i fyra olika rum. Man har bestamda platser

och sitter cirka tre - fyra barn med en eller tvA vuxna vid varje bord.

De vuxna dukar ph och av trots att det finns ett barn vid varje bord som

har dukning som uppdrag varje vecka. Barnen hinner dock ej duka dA de Al-

dersindelade samlingarna inte ayslutas forran en av de vuxna kommer med

matvagnen och sager att det ar dags att ata.

Rutinerna ar bestamda, alla ska vanta pA varandra innan man bOrjar med sA-

val fOrrhtt som efterrhtt. Barnen mAste ocksA vanta tills alla hunnit ata

upp innan de fAr 15mna bordet. Ibland kan en del barn fA vanta upp till do

minuter. Innan man borjar ata ska alla vid bordet vara tysta. En gang da

det ar mycket oroligt sager den vuxne hander under bordet" och fAr p/

sA satt den ordning hon efterstrAvar.

Pa bAda avdelningarna styr de vuxna mycket, de tjatar pA barnen om bords-

skicket, ordningsreglerna (det vill saga vanta, sitta kvar, vara tyst),

samt hur mycket barnen fAr ata. Normerna fOrmedlas mestadels genom att de

vuxna konstaterar nAgot, ibland i viform exempelvis: "Nu tar vi bort den

ddr sd du titer upp" eller "Si deiar vi, litet i taget". De vuxna ger ocks5

order: "Stitt dig framdt", "At upp det som Jr p& tallriken", "Vdnta tills

flagon sagt varsdgod". Ibland frAgar de: "Hur sitter du p& stolen?", "har vi

sagt att ni far g& ? ". Ytterligt sallan kommer de vuxna med nAgra motivering-

ar till varfOr barnen behover upptrada pA ett visst satt, suarare ar de vux-

na installda p5 att bli Atlydda i kraft av sin position, sA exempelvis 'sager

en vuxen till ett barn som inte vill lyda "Det blir dndd som jag sager sd

det ar lika bra att du gdr det genet ". Barnen anpassar sig bara tillfalligt

efter vad de vuxna sager. Deras motstAnd kommer ibland ut i trots exempelvis

nAr en vuxen sager "gldm inte att ata" sager barnet "radm inte att ata sjav"

eller "Stoppa sjav in i munnen". Vid de flesta tillfhllena bestir kontakten

mellan vuxna och barn av direktiv frAn de vuxnas sida. Precis som de vuxna

pratar mycket med varandra pratar ocksA barnen red varandra. De vuxna styr

aven pa sA satt att de bevakar hur mycket barnen lagger p5 tallrikarna,
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de hailer upp vatten At dem - om inte barnen sjalva sager if ran att de kap

de skalar potatisar och de hjalper till om det behtiver skaras.

Nagra enstaka vuxna har ett annat farhallningssatt och f8rs8ker samtala med

barnen genom att haka pa vad de sager. Dessa maltider far ett allanbildande

innehall. De vuxna är inte sarskilt iyhorda annars for barnens inpass, sa

exempelvis talar ett par vuxna om att g8ra ett indiantalt och att barn fra-

gar hur man g8r och kommer sjalv med ett f8rslag. Barnets inpass ignoreras

av de vuxna som fortsatter att prata med varandra.

Maltiderna drar ut pa tiden genom all vantan och allt tjat. StSmningen ar

ofta litet tryckt och man hor nastan aldrig skamt och skratt.

Tambur

Barnen ar ganska duktiga pa att kla pA sig Sven de yngsta. Flera av de

vuxna fors8ker ocksa medvetet fa de yngsta att '. :lara sig sjalva genom att

lagga fram kladerna i ratt ordning. Liksom i andra situationer blir dQt

mycken vantan i tamburen, barnen gar da mall8st omkring eller star

passivt och tittar pa. F8rflyttningar mellan aktiviteterna tar lang tid

vilket innebar att om man ar snabb belonas man med att fa I/Arita 2xtra lange.

Fa barn ar snabba.

Deltagande i daghemmets verksamhet

Den enda uppgift som barnen har ar att duka en vecka i taget. Detta fungerai

som tidigare namnts daligt, framfOr allt genom att samlingen fdrlagts

sa nara lunch att det oftast inte finns nagon reell mojlighet for barnen

att hinna duka. Bara vid ett tillfalle Ur samlingen slut i sa god tid att

ett barn hinner duka. Den vuxne hjalper da barnet hela tiden med att instru-

era vad han ska duka fram och var han ska lagga sakerna.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag Ph, C jamfOrt med de Ovriga daghemmen

C Ur ett Sidra, mellanstort daghem.

MAnga bam har ensamstaende fOrdld-

rar, fOraldrar som är arbetslOsa eller studerar. bangs av barnen har pla-

cerats med fOrtur.

Andelen heltidsanstdlld personal dr hog liksom personalomsdttningen. Det

fOrekommer mycket styrd verksamhet och litet fri lek - barnen f5r ofta

vi:nta pa att aktiviteter ska bOrja. Trots att de vuxna Sr mindre aktiva

fOrmedlar de of tare normer an pa andra daghem. De vuxna samverkar inte

med barnen s5 mycket, istallet fOrekommer ofta beteenden som fOrhindrar

samverkan. Samma monster kan iakttas i barngruppen. Barnen dr ocksA mer

passiva och osjalvstandiga.

Observattirens fwzderingar

P5 C kan tvA linjer urskiljas - en ambitiOst planerad och vuxenstyrd verk-

samhet i form av regelbundna samlingar och en verksamhet med total frihet

fran styrning i barnens fria lek. Trots den ytligt sett tydliga struktu-

reringen av verksamheten i samlingarna upplever man att det hela haltar

och blir flytande - man har svart att komma igang med vad man skagOra och

barnen far vanta mycket. Man har ocksa ofta en litet fOr hog ambitions-

niva vad galley kunskapsOverfOring i samlingarna, varfOr barnen tappar

intresset. Trots de stora ambitionerna att ldra ut och hAlla ordning och

reda blir det ofta kaos och motsattningar mellan vuxna och barn. Xven om

de vuxna verkar intresserade av sitt arbete framtonar de som neutrala i

sin kontakt med barnen. Man verkar allan ha roligt tillsammans.

De vuxna tycks ha en nuorientering i sitt fOrhallningssat gentemot barnen:

de hjalper dem mycket och forutsatter ocksa att barnen ej sjalva kan komma

med fOrslag eller vara med och bestamma. De prioriterar kunskapsOverfOran-

det i samlingen framfOr deltagande i vardagssysslor. Den ambitiOsa plane-

ringen och de vuxnas samarbete kring den tar mycket tid fOr de vuxna och

blir nAgot av sjalvandamal. Under majoriteten av dagen "den fria tiden"

har man darfOr inte tid att vara med barnen och prata med dem - detta trots

att en del vuxna i sin malsattning framhaller vikten av samspel. Man nar-

mar sig barnen individuellt och satsar t ex sallan p& gruppsamarbete.
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Barnen fungerar ej som en grupp. Det finns istallet mAnga ensamma och udda

barn och en hel del avvisningar och aggressivitet blossar periodvis upp.

Eftersom de vuxna ej ar med barnen i deras fria lek och darfar inte Keller

alltid ser vad som bander lamnas barnen ofta at en okontrollerad gruppdyna-

mik dlir det starkaste barnet tar ledningen. Hansa barn har enlist personalen,

oro med sig hemifrin (lever under svAra hemforhAllanden)som forklarar

oron i gruppen men personalens sjalvklara satt att styra har sakert ocks1

bidragit till att barnen har svArt att klara den fria tiden. Barnen ber

ofta om hjalp, ber om lov, har svArt att klara exempelvis spelrezler pa

egen hand, en del barn strilmar omkring mAllast och kommersinte igAng med

aktiviteter av nagon varaktighet.

nrklaringen till att verksamheten trots planeringen flyter ut kan delvis

vara att kommunikationen mellan personalen inte fungerar tillfredsstallande,

att man t ex inte kommer i tid till samlingar eller vet vem som ska

styra i samlingarna. Kanske ligger farklaringen aven i att.planeringen i

sig har blivit ett huvudandamAl, en flykt. Egentligen ar man ju osaker i

sina mAlformuleringar och an mer i kopplingen till hur man konkretiserar

!Alen. Detta ar fOrvAnande dA man organisatoriskt sett har en god ledare

och dessutom varit mycket ambiti8sa i sina personalmaten dar man bl a last

och diskuterat en bok om arbetssatt.
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DAGHEM D

D Sr ett villadaghem, Det är fyra Ar gammalt.

I omrAdet finns villor av egnahemstyp och radhus som man kan hyta av kommu-

nen.

C C 6 C c
c 67 4

Kuddrum, c
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rum
Allrum

r
Allrum

Exp.
WC

,fOrest.

I

E-4 ;Docklek

0 MAnga barn och vuxna

1SE Enstaka barn

Ngstan alltid tomt

Figur 37. Skiss dye. daghemnet och lokalernas anvdndning under fri lek

Lokalerna är tvA hopbyggda radhus, det är trAngt med mycket vrAr och

vinklar. Ett allrum är ett genomgingsrum, som Ar fOrbindelsen mellan de tvl

husen. Detta rum anvands for att spela spel, bygga lego, ISsa bOcker, dessa

saker finns pA hyllor mitt i rummet och är 1Stt Atkomliga for barnen. I det

andra allrummet är snickarbanken placerad med alla tillbehOr runt omkring,

sa att barnen kan to fram och anvanda dem. Harinne snickrar barnen, sitter

och klipper och mAlar eller jobbar med lera vid matbordet.
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Kuddrum, dockleksrum och byggleksrum har alla rikligt med material som ar

latt tillgangligt for barnen. Samlingarna hills i byggleksrummet och i det

ena koket som ocksA tjanstOr som mAlar- och kladdplats. FftestAndarexpedi-

tionen ar inrymd i ett litet rum innanfft allrunnet.

Utanf6r husets framsida firms sandlAda och redskapsbod, pA baksidan finns

en allman lekplats med tre gungor och rutschkana och klatterstallningar.

Huset ligger nara gr6nomrAden med ett skogsbevuxet berg, angsmark och

motionsslinga.

Barnen vistas halva tiden i de tvi allrummen (46 %) och de ar i mAlarkOket

och byggleksrummet under 18 % av tiden. Eftersom det ar varmt ute ar de

utomhus under 20 % av tiden. I ovrigt sprider de sig pA 6vriga stallen.

Barn

Pi daghemmet.finns barn i Aldrarna ett - tio it oc. ,ruppem ildersfbrdel-

ning ar f6ljande:

Tabell 7. Barnens aldersfordelning (n = 19)

Al- 0-1 Ar 1-2 Ar 2-3 Ar 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Skol- Totalt
der barn

An- - 1 3 1 1 6 1 6 19
tal

Sammanlagt finns alltsi 19 barn varav tio stycken 4r flickor och nio stycken

ar pojkar. Sexton barn ar heltidsbarn och endast tre ar deltidsbarn. TvA

barn har oregelbundna tider och ett syskonpar Sr lediga torsdagar och fre-

dagar. Under Aret har barnr6rligheten varit 21 1, det vill saga fyra barn

har slutat och fyra nya barn har b6rjat. PA daghemmet finns fem syskonpar

(tio barn). TvA barn finns inskrivna pA grund av sarskilt behov av stbd och

stimulans, ett barn med hftselnedsatt:ing och ett barn av sociala skal.

Bida tvi ar heltidsbarn.

overvagande delen av barnens fbraldrar ar tjanstemln (71 7.) och de fiesta

med lagre utbildning. Endast 20 % Sr arbetare, halften med utbildning, och

bara 8 Z ar egna foretagare. Endast ett barn har ensamstAende fbralder.
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Personal

PA D arbetar sex kvinnor. I huvudsak dr de uppdelade i tvA arbetslag som

skiftar arbetstid mellan f8rmiddag och eftermiddag.

Tabell 8. Personalens yrkestillhe: ,het och tjdnstgdringsgrad (n = 5)

Yrkestill-
hOrighet

TjAnstgO-
ringsgrad

FOrskol- Fritids- BarnskOtare Totalt
lArare pedagog

100 % 1 1

75 % 2 2 4

2 1 2 5

Dessutom finns en kokerska som Ar anstalld pa 50 Z. Under observationstiden

fauns en tillfAllig barnskOterska anstAlld pa 50 Z.

Alla i personalgruppen har egna barn. Tre av personalen har varit anstAllda

hAr sedan starten det vill saga fyra Ar. De tvA andra har varit har i tre

respektive tvA och ett halvt Ar. Alla utom en har ganska LAng'erfarenhet av

daghemsjobb, tvi har arbetat i elva - femton Ar, tvA i sex - Atta Ar och en

i tre Ar. Endast en har erfarenhet frin annat hall namligen pA BB-avdelning.

Aldern strAcker sig frAn 28 Ar till 38 Ar och medelAldern är 33 Ar.

For nArvarande har man personalkonferenser kvAllstid var 14:e dag, men tidi-

gare traffades an en gang/mar:ad.

FOrAldrakontakten skOts via kvartar med de barn man inskolat och her sAr-

skilt ansvar fOr och aten for alla. Dessa m8ten är inte vAlbes8kta, perso-

nalen uppiever det som att fOrAldrarna inte är tillrAckligt intresserade av

daghemmet, "Skolan dr viktig men inte clagis". Ett fart, -s nu att ha .

grillafton tillsammans barn forAldrar och daghemspersonal, anga har ,nmAlt

sitt intresse.

FOrestandaren har sin 75 %-tjAnst uppdelad si att hon under en fjArdedel

Agnar sig at administrativa uppgiftar och tre fjArdedelar it barngruppsarbe-

te.
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De vuxnas arbetsrelation

Stamningen Sr lite spand i personalgruppen, det man agnar sig At ar barn-

verksamheten. Kaffepauser ar obetydliga, det ar inte varje dag som man dric-

ker kaffe, barnen ar det viktigaste. "Jag hoppar over kaffet nu och dr med

barnen, jag ska ju pa mete sedan". Arbetslagen planerar inte verksamheten

tillsammans utan enskilda vuxna planerar for olika verksamheter under

veckorna.

Det har varit problem med fOrestAndarrollen, vad som ligger i hennes tjanst

och inte, numer ar hon i barngrupp 75 % och sysslar med administrativa upp-

gifter 25 % av tiden. "Hon dr mdneklig men dalig acbninistratdr". ForestAn-

daren sjalv tycker att det ar svart att vara bide i barngrupp och skota det

administrativa, sa hon dr majd med att hennes tider har schemalagts, dA

"behdver jag inte kanna mig otillrdcklig". En annan vuxen: "Hon dr dalig pa

att to tag i problem. Det gick ju sa loingt nu att de brakade ihop och vi

var tvungna att fa hjap utifran".

Nat- det galler daglig information har de ett system att skriva meddelanden

i kOket och det fungerar bra. Vad betraffar Ovrig information anser ett par

den vara tillracklig medan andra inte ar nojda med informationen.

MAlsattningen med arbetet

PA D har man haft personalproblem under ett par omgAngar sedan daghemmet

oppnade. Under vai-en har det varit en sAdan period igen dal man fAtt hjalp

utifrAn for att losa problemen. Man ar oenig om hur man vill jobba. Alla Sr

Overens om att man 'dr olika och gor olika, ett par Or sa, andra gor sa.

Detta har diskuterats under manga kvallar och man har airsokt hitta satt

som passar alla. Nu tycker man att det blivit lite battre och att man hitta:

ragra vagar ut ur osamjan, men det ar inte halt bra an. "Det dr jobbigt hdr,

personalproblemen gor att pa personalmdtena kommer mest relationspro::em

upp, jag vill prata om barnen och hur de fungerar". "Det jobbiga i personal-

gruppen har gatt ut Over barnen, men vi har kommit en bit pa vdg si nu dr

det bra".

Alla är Overens om att barnen *dr det viktigaste, att de mar bra och trivs.

De mal som man tar upp i intervjuerna ar framst sociala, som att barnen

fungerar i gruppen, att de utvecklas till sjalvstandiga och hansynsfulla

individer, att de har sjalvkansla. Det man ocksA pyangterar ar intellektu-

ella mal som att de ska lara sig fakta och att samlingarna maste vara
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kontinuerliga med ett planerat innehall. Eftersom man pratat mal och hur

man ska jobba pa personaltrdffarna upplever de fiesta att man inte är over-

ens om "Vi tycker bara ganska lika".

Man ar missnOjd med barngruppens alderssammansUttning (ett - tio ar), sma-

barnen tar for mycket tid, "Dat vore beittre med tre - tio kr". Dessutom

anser man att det finns manga jobbiga barn i gruppen och att det Ur svart

att hinna med enskilda barn. Lokalerna Xr inte bra, de Ur tranga och o8ver-

skadliga och det g8r det ocksa jobbigt.

Hur ser veckan ut?

Dagarna under veckan Ur ganska inrutade. Varje dag klockan 9 har barnen

samling tva grupper, en med fem - scxaringar och en med de mindre barnen.

Samlingen tar cirka en timme. Efter detta Ur de ute till lunchen vid 11.30,

efter lunchen Ur det lUsgrupper i cirka en halvtimma. Sedan fri lek.

Tiden for fri lek varierar nagot eftersom en del ay den fria tiden Ur plane-

rad verksamhet for en del barn som till exempel simhallen pa fredagsfiirmid-

dagen, fyra barn aker med tva vuxna, skogspromenaden pa torsdagsf8rmiddagen

for fem - sexaringarna, rytmiken pa onsdagseftermiddagarna, och gymnastiken

pa mandagseftermiddagarna. Det finns bars ett barn som gar i sexarsgrupp

och da Ur hon pa ett annat daghem.

Klockan

8 9 10 11 12 13 14 15

Dagen som den

planeras 1111111N gbh gal Styrd verksamhet

Dagen som den
vanligen
genomfiirs

mm Rutinaktivitet

El Fri lek

Figur 38. Dagsrutiner, det viii saga tidsfOrhallandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jamfdrelse mellan hur dagen

planeras och hur den vanligen genomfars
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Som framgar av skissen over tidens disponerande foljer daghemmet sin upp-

gjorda planering. Vid vissa tillfallen forekommer samtidigt styrda aktivi-

teter och fri lek, detta beror p5 att en grupp barn har n5gon styrd verksam-

het, exempelvis simhallsbesok, medan Ovriga barn d5 ar hemma pa daghemmet

och har fri lek.

Varje fredag bakar ett barn tillsammans med en vuxen n5got som de tar med

hem, de har d5 ingredienser med hemifr5n.

Kaffepauser och personalens raster ar av underordnad betydelse p5 det har

daghemmet, eftersom arbetet med barnen ar det betydelsefulla. Detta for-

rycker allts5 inte arbetsschemat. Man tar korta kafferaster eller ocks5

inga ails.

Daghernmet i siffror

Under 58 7. av tiden har barnen fri lek, under 22 % styrd verksamhet och

under 20 Z rutinaktiviteter.

Styrd verksamhet Rutinaktiviteter
(22 Z) (20 %)

Fri lek (58 7.)

Fur 39. F5rdelning i % Over fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter.

(n = 127)
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Under den Lia leken Agnar sig barnen mast at skapande verksamhet och

motorisk lek.

100 %

*Sk Mo M va

Skapande aktivitet

Motorisk aktivitet

ffirig MAllost omkringgaende

Vantande

Figur 40. FOrdelning i % Over den fria lekens olika aktiviteter (Endast

aktiviteter som fOrekommit mer tin 10 % har medtagits)

Barnen gr hglften av tiden tillsammans i grupper dgr de gr fler an fyra barn

och under 31 % av tiden i gruppen dgr det dr farre in fyra barn. I flera

mindre grupper gr de under 21 7. av tiden.

Under 95 % av tiden gr vuxna tillsammans med barnen. Oftast gr det en vuxen

under 71 7. av tiden men ibland gr det tvl vuxna (22 7. ay.tiden). Mr de

1,uxna gr tiLlsammans med barnen s: de aktiva under huvuddelen av tiden

(74 7.), passiva under 10 7. och bide aktiva och passiva under 10 7.. Den

passivitet som forekom var endast under fri lek.

Passiva vuxna (10 7.)

Bade aktiva och
passiva vuxna (10 %)

Inga ngrvarande

(5 %)

Aktiva vuxna (75 7.)

Figur 41. FOrdelningen i % Over vuxnas aktiva respektive passiva deZtagande

i verksamheten (n = 127)
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Barn och vuxna Ar oftast tillsamnans med v4randra och det Ar ocksa vanligast

att bade vuxna och barn gemensamt har inflytande over det som intrliffar

(65 % av tiden). Under 26 % av tiden har barnen ansamma inflytandet over det

som bander. Detta sker bara under fri lek. Vuxna har ensamma inflytandet

under 9 % av tiden och det Ar i samlingen och under fri lek.

De vuxna har starsta
inflytandet (9 7.)

Barnen har storsta
inflytandet (26 7.)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(65 %)

Figur 12. F5rdelningen i % Over vuxna respektive barns infTktande Over

verksamheten (n = 128)

Halften av tiden samverkar vuxna med barnen mest genom konkret hjAlp samti

digt som de samtalar med barnen. Satnverkan sker under tre fjArdedelar av

tiden for rutinsituationer och under tva tredjedelar av fri lektid men

aldrig under styrd verksamhet. Under lika stor del av tiden (50 visar

vuxna beteenden som Ar hinder for samvf.kan, de talar till enskilt barn

eller till en grupp barn samt avvisar barn. Detta sker alltid vid styrd

verksamhet, under drygt en tredjedel av fri lek och vid rutinsituationer

under 27 % av tiden.

Betenden som utgor
hinder far'samverkan
(50 7.)

Samverkansbeteeaden
(507.)

Figur 43. F5rdelningen i % Over vuxnas samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar eamverkan (n = 122)
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Barnen samverkar under 30 % av tiden mestadels genom samarbete och genom

att de samtalar med varandra eller vuxna. De samverkar mest under hdlften

av tiden for rutinsituationer och under en tredjedel av fri lektid. Vanli

gare hos barnen dr beteenden som uttrycker hinder for samverkan, (70 7. av

tiden) mest dr det beteenden som att de tittar pa vad som intraffar samti

digt som de sysslar parallellt med olika saker. Trots att det inte sker sam

verkan samtalar barnen med andra barn och vuxna under sin paraliella verk

samhet. Under 91 % av fri lektid farekommer dessa beteenden och under half

ten av rutinaktiviteterna och under alla tillflillen av styrd verksamhet.

Beteenden som utgar
hinder for samverkan
(70 %)

Bada beteendena fare
kommer samtidigt (15 Z)

Samverkansbeteenden
(15 %)

Figur 44. Feirdelningen i % aver barnens samverkansbeteenden respekt',. -2

beteenden som hindrar samverkan (n = 128)

Under i stort sett hela tiden (98 7.) visar vuxna egenaktivitet frdmst genom

att to egna initiati, men ocksa genom att ge fFrslag och uttrycka asikter,

i alla typer av situationer. Brist pa egenaktivitet farekommer eAdast 2 %

av tiden.

Brist pa egenaktivitet
(2 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (98 9.:

Figur 45. FOrdelningen i % aver de vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brist pa egenaktivitet (n = 122)
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Barnen visar sjalvstandigt beteende under 79 % av tiden framst genom att to

egna initiativ, men ocksA genom att ge forslag och uttrycka Asikter. Detta

sker under alla rutinsituationer, och i nNstan all fri lek, men endast under

15 % av de styrda aktiviteterna. OsjalvstIndigt beteende upptrNder under

27 7. av tiden dA barnen i huvudsak medverkar i vuxnas aktiviteter. Darf8r

upptrAder osjalvstAndigheten mest under de styrda aktiviteterna (79 %).

Brist pA Egenaktivitet
och initiativ (21 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (73 7.)

bA8a beteendena fore
kommer samtidigt (6 %)

Figur 46. Fe3rdelningen i % fiver barnens sjaystandighet respektive brist pa

sjalvstandighet (n = 128)

De vuxna fOrmedlar normer till barnen under 46 7. av tiden, vanligast *dr

allmAnna uppf8randenormer medan samlevnadsnormer endast forekommer under

10 7. av tiden. Tjatar Or man under 7 7. av tiden. Vanligast *dr att normer

feirmedlas under fri lek (knappt halften av normerna), under en redjedel av

rutinaktiviteterna f8rekommer normf8rmedling och under en femtedel av de

styrda aktiviteterna.

Fftmedling av allmNnna
uppforandenormer (25 7.)

Tjat (7 7.)

FOrmedling av samr -E---
levnadsnormer (10 7.)

FOrmedling av bAda
typerna normer (4 7.)

Ingen normfeirmedling

(547.)

Figur 47. FOrdelningen i % diver vuxnas f6rmedling av allmanna uppprande -

normer reepektive samlevnadsnormer (n = 122)
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Barnen fOrmedlar normer till varandra under endast 15 % av tiden, och da Sr

det framst allmanna uppfOrandenormer. En tredjedel av normerna formedlas

under rutinaktiviteterna.

Formedling av allmEnna
uppfOrandenormer (13 %)

4-
Farmedling av samlev-
nadsnormer (2 7.)

. Ingen normfOrmealing
-77 (85 7.)

Figur 48. nrdelningen i % Over barnens fOrmedling av allmanna uppfdrande-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 128)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet - systematiska observationer

Samlingar

Under half ten av samlingarna Ur det vuxna som styr och har inflytande over

vad som ska ske, under den andra half ten ar det vuxna och barn tillsamnans.

Under samlingarna sker inte samverkan mellan vuxna och barn eller barn och

barn. De vuxna talar till barnen genom att tala om vad och hur de ska Ora

under alla samlingar, samtidigt som det under drygt half ten (63 Z) forckom-

mer att vuxna avvisar barnen och handgripligt lyfter bort dem. Under 20 Z

av tiden f8rekcmmer dessutom tjat pa barnen. De vuxna ger under alla sam-

lingar fiirslag pa vad barnen skag8rE. och visar konkret hur de ska Ora, de

havdar ocksa sina Asikter om det som barnen jobbar med och om vad som ar

ratt och fel.

Barnen medverkar i t7a tredjedelar av samlingarna genom att lyssna och

titta intresserat pa, men under half ten av samlingarna fOrekommer avvisan-

den och retsamheter bide mot barn och,vuxna. Under 20 Z av samlingstiden ar

barnen passiva och ointresserade, Under cirka en tredjedel av tiden visar

barnen sjalvstandighet, genom att sjalva ge fiirsLag och to initiativ och

framf6ra sina asikter.

Lasgrupper

Under lastiden ar det alltid bide vuxna och ba,n som bestammer b8cker ocn

nar man ska aysluta lasningen.

Under i stort sett hela lastiden medverkar barnen aktivc genom att lyssna.

Under en tredjedel av lastiden smapratac barnen, fragar och uttrycker sina

egna asikter. Medan de uxna smapratar och uttryckerasikter under nastan

hela tiden, de kommenterar det de laser.
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Styrd verksamhet ur observatOrens perspektiv

Samlingar

Samlingarna ar planerade av en vuxen och har ett terra for viss tid, oftast

en vecka. De startar klockan 9.00 och pagar i cirka en trekvart. I den star-

re gruppen talar man denna vecka om samfardsmedel. Den stora gruppen fem-

sexaringar ar en stokig grupp, det finns ett par tre individer som hela

tiden forsaker sabotera och de fAr latt med sig andra barn. De ar en fem -

sex stycken i den har gruppen. Ibltnd har de med den harselskadade flickan

och da stalls det extra stora krav pA dem att vara tysta och stilla eftersom

hon har harselfarstarkningsapparat i aronen och detta ekar farskrackligt om

barnen skriker eller skrapar p5 golvet eller drar i sladdarna. De ganger som

hon ar narvarande blir extra tjatiga och sega, "Sitt still", "Mt sladden

vara", "gala tydligt ", "Skrik inte". Ena gangen ska de klippa ut samfards-

medal ur tidnin^ar och klistra upp pA ett gemensamt papper. En av flickorna

brIkar och farstor hela tiden, hon retar bade barn och froken vilket leder

till att froken blir arg och skaller pa henne, hon vagrar klippa ut nAgot.

Ngsta dag ska de prata om bAtar d5 ar det en annan froken som har samlingen.

Hon later inte ljudnivan bli s5 hog utan bryter rift flera borjar prata,

"Ill nta A, jag har svdrt att hOra nor tvd pratar pd en going ". Hon frAgar dem

och de svarar och kan mycket om bAtar. Sedan leker de en Lek "kobbar och

skarn, froken leder men de har svArt att folja reglerna, froken paminner

gang pa gang "(0 sakta, spring inte", men barnen klarar inte av det, hon

ayslutar ieker "Det gick inte att leka mer sd vi fdr sluta nu". Sdmlingen

ayslutas med att barnen ritar var sin bAt, som de klipper ut och som klis-

tras upp p5 ett stort papper. Barnen kommer med egna farslag "Kan vi inte

rita Windsurfing?" Fraken sager "Jo, det dr ju ndstan som en brit ". Ft-nen

pratar hela tiden med barnen och sitter sjalv med och ritar batar. En flicka

atter sig pA tvaren och gar ingen bat, froken struntar i detta och vidhAl-

ler bestamt att hon inte ska farstara for de andra som hon gar runt och

knuffar och brAkar med.

Samlingarna i den har gruppen (fem - sex AO ar val forberedda och genom-

tankta men de blir svara att genomfara eftersom det alltid ar nagot eller

nagra barn som saboterar, en gang fick de sitta och vanta pA tvA pojkar i

en kvart eftersom de vagrade att ga in i rummet och ha samling. Fraken fick

med lock och pock och tvang i stort,sett fasa dem in i rummet, d5 hade ju

dessutom de andras ljudniva hunnit stiga och det blev svart att lugna ner

dem. Under varje samling har barnen ett par ansvarsuppgifter, det ena ar

106



93

att ta reda pa hur temperaturen 'dr idag och vilken mat som serveras till

lunch. Fr8ken vAIjer ut tvi som fir springa ut i k8ket och ta reda pi detta.

Sedan drar man alltid almanackan och fr8ken ser till att det gir i tur och

ordning.

Smibarnens samlingar f8ljer inte teman pi samna sett utan dAr Ar mer en

trAning att lira sig sitta i grupp och lyssna och Ora nigot tillsammans.

Det ar fyra - fen barn i "lilla" gruppen. En dag har de fingerlekar med

singer till. Samna monster finns har, tvi smipojkar busar hela tiden. Det

Ar en son, startar och sen fir han med sig den andre, flickorna daremot sit-

ter tryckta intill fraen och sjunger. Till slut fir C ga ut till kokerskan,

och di blir den andre pojken lugn och de har riktigt roligt nar de sjunger.

Vid ett annat tillfAlle ska de smi mils med fingerfarg. De ska Ora avtryck

av sina bander, detta tycker de Ar kul, de jobbar och trycker mange bander

i olika Larger. Froken lAr dem."Ni masts turns om", "Vi kan inte ta from hur

mycket farg som heist". Den hAr gingen Hr det full aktivitet och inget brik.

Lasgrupper

Barnen tillh8r sanna lasgrupper som samlingsgrupper det vill saga Aldersin-

delade grupper. I den stora gruppen lyssnar barnen och Ar intresserade,

fraken och barnen har valt boken och de laser bide kapitelbackcr och andra

backer. Ofta under lasningen stannar hon upp och pratar och forklarar det

de last om. En ging vAljer froken en bok som handler om utst8tthet och ensam-

het och diskuterar mei barnen om vilka kan'slor och upplevelser som de har av

detta. Ofta Ar barnen lite tr8tta och ett par barn sitter och auger pa tumr

meu nAr de lyssnar, det ar lite livligt ibland innan de kommer iging, men

sedan tycker de det Hr. spAnnande. Vid nigot tillfalle saboterar en flicka

genom att sitta med fotterna pa bordet, vuxen sager till men det hjalper

inte. Di sager ett par av barnen: "Va' ldjlig du dr", "rluta nu, du fattar

ju inget". Di blir det inte roligt lAngre si hon slutar.

Sraibarnens lasuing Ar r8rigare de orkar inte sitta stilla och det Ar sAr-

skilt en kille som fOrst8r even lasstunderna. Barnen vAljer sjAlva Wicker

och.vnxen samtalar med barnen om det de ser. Ofta sitter nigot barn i knit

nar de User och ett par andra lutar sig mot fraen. Eftersom en pojke stir

mycket fir de vuxna avbryta och det hAnder vid ett par tAlfallen att las-

stunden avrvIdas med sing, dar den vuxne Brs8ker finga barnens intresse,

att Ora nagot istAllet for att bara brika. De sjunger och g8r rorelser

till exempelvis "Mors lille 011e" och "Imse vimse spindel". Pi detta sett

fir fr8ken dem ands att koppla av och vila en liten stund efter maten.
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FRI LEK

Fri lek systematiska observationer

Under fri lek har barn och vuxna gemensamt haft inflytande over det som hant

under halften av tiden. Barnen sjalva har haft inflytandet knappt halften

av tiden och vuxna ensamma under 7 % av tiden.

Under fri lek har barnens beteenden under huvuddelen av tiden varit s5dana

som hindrat samverkan. De har nastan hela tiden sysselsatt sig parallellt

med aktiviteter. Samtidigt har de under tv5 tredjedelar av tiden tittat

intresserat p5 vad andra gjort och pratat med andra barn och vuxna. Under

knappt en fjardedel av fri lektid har barnen avvisat varandra. Under en

tredjedel av tiden har barnen samverktat med varandra mest genom att sam-

arbeta och samtala med varandra under samvaron. Under den fria leken tar

barnen under 90 Z av tiden egna initiativ, hamtar saker, ordnar saker sjalva,

de ar sjalvstandiga, men endast under halva tiden ger de fiirslag p5 vad de

kan Ora.

Vuxna samverkar med barnen under tv5 tredjedelar av fri lektid genom att

hjalpa dem konkret att exempelvis to fart p5 gungor eller hjalpa dem genom

att Mrklara muntligt hur de ska Ora. Under en femtedel av tiden har de

. cliskussioner om hur n5got ska 18sas och under halften av tiden pratar de

med barnen. Under 8 Z av fri lektid forekommer att vuxna samarbetar med

barnen. Ungefar en tredjedel av tiden visar vuxna beteenden som hindrar

samverkan, da de r7amst avvisar barn och sager till enskilda barn, men bara

under knappt 10 7. av tiden pratar vuxna med andra vuxna. Under 90 Z av fri

lektid ar vuxna med i verksamheten och delay med sig av sina 5sikter, de

hamtar saker at barnen, tar initiativ till olika verksamheter. De stimulerar

barnen till aktivitet genom att gd forslag under halften av fri lektid.

Fri lek, ur observatdrens perspektiv.

Inomhus

Under fri lek inomhus ar det oftast s5 att nAgon aktivitetsstimulans finns,

de vuxna tycker att barnen leker daligt med rollexar och tillsammans, darfor

ar det viktigt att de har nagot forslag p5 vad man kan Ora. D5 tar vuxna
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fram material som lera, pappersklippning, mAlningsgrejor och sitter sig med

de barn som vill detta och sA pysslar man. Ofta Ar det dA mAngar barn som

sugs upp i den hAr verksamheten, och de andra fAr resterande personal sys-

selsatta med till exempel pussel eller lasning eller om de vill Ora nagot

sjAlva. Flera gAnger vill de lite storre barnen spela "Den Prsvunna diaman-

ten", vuxen 'dr med och passar da pA tillfAllet att prata med barnen om kar-

tan och om olika Adelstenar. De vuxna Ar ocks5 noga med att hAlla pA regler

vid spelet. Detsamma gAller vid pysselaktiviteterna vuxna Ar med och far-

klarar "Vi far ha papperen tillsammans", "Alta far plats, bara du hdmtar en

stol ". I kuddrummet spelar de mest landbandy och dar Ar det sAllan nagon

vuxen utan de klarar reglerna sjAlva, men det blir ofta brAk och osAmja,

eftersom alla vill vinna. Snickarbanken stir mitt i rummet dAr mycket av

pysselaktiviteter sker. DAr tillAts barnen stor frihet, ibland jobbar fyra -

fem barn dAr samtidigt och i Aldrarna fran tvA och ett halvt Ar upp till

skolAldern, de arbetar med slags verktyg (sAg, spik, hammare), en vuxen

overvakar pA hall men lAgger sig inte i, i onddan. En del barn vill jAmt

vara vid snickarbAnken andra vill aldrig.

Aktiviteterna som sker under pysseltiden Ar alltid parallella, det Ar ytter-

ligt sAllan som man jobbar med grupper, som ska Ora saker tillsammans, i

ordnad verksamhet. Eftersom det sker sa mycket av stimulans - aktiviteter

dr det sAllan mAllast spring, Hven om det en och annan ging fOrekommer.

Vid tvA tillfAllen under observationstiden rymmer tre stdrre barn och kommer

inte hem till lunchen. De forsvinner hem till en av pojkarnas gird och laker

dAr. NAr de kommer tillbaka har de plockat blommor till froken. Hon tackar

for blommorna, men tar sedan itu med var de varit och fOrmanar dem att inte

Ora sA igen. De berAttar detta for fOrAldrarna och ber dem tala med barnen

hemma ocksl. Eftersom detta hint fdrut har personal och farAldrar kommit

fram till att de inte ska fA nAgon mat forrlin till mellanmalet, eftersom de

missat lunchen. Det blir alltsA straffet.

Utomhus

Barnen Ar ganska ofta ute och leker Aven under fri tid pa eftermiddagen. De

gUngar, cyklar, gar cykeltig, hoppar rep, promenerar. De leker oftast i

flera smAgrupper, och dA leker stora med varandra och smA med varandra

ibland alla olika Aldrar tillsammans. Det ar alltid en eller tva vuxna med

barnen, de sysselsAtter sig med barnen och inte med varandra. De hjAlper de

sea att to fart vid gungorna, de hoppar rep, de hjAlper de starre att Nitta
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rep till att binda ihop cykeltiget och de (inns till hands att reda ut kon-

flikter med barnen. De har ocksi en stor uppgift att 8vervaka de tvi smi-

killarna som ritt som det är rymmer. Det hander vid flera tillfAllen, att

vuxna miste jaga dem och se till si de kommer hem.

De stbrre barnen har mycket av samlek ute, de leker till exempel bergsbesti-

gare och det ar bide pojkar och flickor (fyra - fern stycken). Nar de gar

ett cykeltig ar de cirka sex barn bide pojkar och flickor och de ordnar och

hjalps at och diskuterar hur det ska vara. De gbr det mesta sjAlva men ber

vuxen om exempelvis snbren till sAkerhetsbUlten, vuxen letar med dem men de

hittar inget.

De mindre barnen leker inte sa mycket tillsammans west bredvid varandra

och de brikar om samma saker. Vid gungorna finns det till exempel bara en

"dubbelgungan, den vill de minsta alltid ha och de blir fyra som miste sam-

sas om denna. Det hinder itskilliga ganger att de vuxna forklarar "Ni mete

turns om, nu var E fSrst pa den hdr gungan, du kan to den ddr gungan, jag

vet att d4 kan det". "Det hjaper inte att skrika du far vdnta till det

bZir din tar". De vuxna ger dem mycket hjUlp med piputtning, men hon for-

sOker trana dem ocksi och pratar alltid mycket med dem.

Vid nagot tillialle gar bide stora och sma barn pa promenad for att plocka

blommor, de gir motionsspiret i skogen, rlitt som det ar blir en flicka kiss-

nbdig och frOken gir med henne in i skogen. Nar de mindre barnen marker

detta blir alla kissnbdiga bide blbjbarn och andra. Eftersom inget ar be-

svirligt for de vuxna blir det allmHn kissning, av med blbjor och byxor

och pi med alit igen. Det blir en ling pans men de vuxna visar att de har

respekt for barnens vilja och att de fOrstir hur spinnande det ar fbr dem

att prova att kissa ute. FOrslaget att de skulle ga och plocka blommor kom-

mer frin ett par av barnen.

En dag ar det varmt och skont vAder och barnen vill bada, de vuxna tar dA

fram vattenspridaren och de som vill fir duscha sig. Alla fir badlakan och

de solar pa marken och har roligt. Detta innebAr en hel del merjubb for per-

sonalen, exempelvis att de waste tvlitta alla badlakan, men det gar inget,

de ar inte rAdda for merarbete.

Nar vuxna och barn ar ate är de ju oftast i smigrupper och de vuxna pratar

mycket med barnen och de har roligt tillsammans, de skrattar bide barn och

vuxna. De visar ocksi respekt for barnen, de tar dem pa allvar. Exempelvis

en liten flicka har med sin stora docka AG som hon behandlar som en riktig
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baby. De vuxna mAste putts henne ocks5 nar de gungar och hon mAste trostas

nar hon slat- sig ute, de mAste vanta tills hon har tagit pa sig kladerna

innan de kan g5 ut och alit detta respekterar de vuxna och leker med i fan

tasileken.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

Under rutinaktiviteterna har bade barn och vuxna gemensAmt inflytande over

verksamheten 96 % av tiden, i Ovrigt bara barnen.

Barnen samverkade under drygt half ten av tiden mest genom att samtala med

varandra och vuxna. Beteenden som hindrar samyerkan fOrekommer under lika

ling tid, de retas och avvisar varandra och tittar intresserat pi vad andra

gor. dvervagande delen av tiden (84 %) tar de egna initiativ till exempel

till att skicka mat, mjolk, de uttrycker samtidigt Asikter om maten och om

hur man upptrOder vid matbordet. Under drygt half ten av tiden gor de saker

pa uppmaning av vuxna till exempel Ater upp sin mat, smakar pa maten.

De vuxna samverkar under tre fjOrdedelar av tiden med barnen mest genom att

samtala med dem men ocksi genom att hjalpa dem exempelvis skHra mat, knyta

skor. De hjalper ocksi barnen muntligt genom uppmuntran, exempelvis att de

skOr sjalva och fOrklaringar hur de ska dra upp dragkedjan, detta sker under

drygt en tredjedel av tiden. Under alla rutinaktiviteter uttrycker vuxna

isikter om exempelvis maten, matordningen, pikladning. De vuxna tar ocksi

nastan hela tiden initiativ, de hamar saker till barnen, de skickar vid

matbordet, de tar fram klOder till de mindre barnen. Men det är bara under

en dryg tredjedel av tiden som de ger forslag om exempelvis vad barnen ska

Ora nar de inte tycker om maten, hur de ska klara att bre pi smOrgAsen,

om barnen ska ta vantar eller ej.

Normer formedlas under tre fjOrdedelar av rutinaktivitetstiden, mest all-

manna uppforandenormer, men tjat forekom under 15 % av tiden.

.Rutinaktiviteter, ur observatorens perspektiv

Lunch

De titer pi fyra olika stallen, oftast en vuxen cch en liten grupp barn (tre

- fyra stycken). Barnen är duktiga pi att ta sjOlva, redan de riktigt smi

barnen klarar detta. Vid det bord dar de minsta barnen sitter blit det mer
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t;it an vid de andra borden, men de vuxna har farmaga att saga till pa ett

positivt satt sa att det inte later tjatigt, "Man logger inte tillbaka i

sk&len, det som varit i ditt fat". War bananer serveras till efterratt blir

det brak om markena, det finns bara tva med marken, alla vill ha marken

(fyra stycken tva - fyraaringar). Froken tar upp diskussion med barnen hur

de ska lasa detta, de ar egoistiska farst, men fattar att det gAr inte.

Nagon sager: "TVa kan fa idag och tva ndsta gang" men det gick inte. Ett

annat barn ber "Du kan val titta i kdket om det finns tva marken till" och

froken gar det, det finns tva till. Alla far var sitt marke och alla 'dr

nojda, och alla har fatt vara med och tankt efter hur man ska lasa problemet.

Vid maltiderna samtalar bade barn och vuxna med varandra om olika saker och

det 'dr en trevlig stamning vid matbordet. Ibland farekommer naturligtvis en

del normer av typen "Sift ordentligt", "Ta inte fdr mycket", "DU mate dta

upp fdrst" etc. Men det finns andra satt att saga till ocksa, fraken med

mjuk rest "Par du trumpinnar under bordet" till barn som sparkar pa stolen

hela tiden, ett annat barn svarar, "Det kanake dr en hackspett", och sa

barjar alla skratta och sparkandet siutar.

Tarnbur

De starre barnen klar pa och av sig sjalva. De mindre barnen behaver mycket

hjalp, men de Vuxna tranar dem att farsaka sjalva. Barnen gar ut successivt,

s5 det blir inte trangt i tamburen.

Deltagande i daghemmets verksamhet

Barnen 'dr med och dukar, ett barn/bord och dag, samma barn torkar ocksa av

bordei efter maten. Var och en staller bort sin tallrik. Dessutom ska man

plocka undan saker som man dragit fram och lekt med. De vuxna forsaker att

falja upp detta och to tag i de barn sots strUntar i sina garomal. Men det

blir inte ailtid sa.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Kor..kteristiska drag fOr D jamfOrt med de ovriga dghemmen

D dr ett villadaghem. De fiesta av

personalen arbetar deltid och samtliga har egna barn. NAstan samtliga barn

vistas deltid pa daghemmet. Barnr6rligheten under Aret har varit 15g. De

vuxna visar minga beteenden som hindrar samverkan och har fa samverkans-

beteenden. De tar minga initiativ bide muntliga och konkret handlingsmAssiga.

De vuxna Ar oftast nArvarande hos barnen och dr di aktiva. Barn och vuxna

har oftast tillsammans inflytande over verksamheten och de vuxna f6rmedlar

fi normer.

ObservatOrens funderingar

Daghemmet har personal, som har ett framtidsidriktat f6rhallningssAtt. De

anvAnder spriket f6r att fa barnen att tanks sjAlva. De pratar mycket med

barnen och respekterar dem som mAnniskor. De Ar mycket tillsammans med bar-

nen och trAnar dem i sjalvstAndighet. De planerar aktiviteter och stimulans

for barnen och de har roligt med barnen. Oftast Ur det en vuxen som Ar till-

sammans med en grupp barn. De Ar inte rAdda for jobb och besvArligheter utan

stAller upp pi barnens vilja och id6er mange ganger.

Det blir oftast ett positivt bem6tinde och en hjAlpfrin vuxna sa att barnen

kan utfdra det de onskar. Orsaken till att de vuxna beter sig pi det hAr

sAttet Sr dels att de sAtter barnen i centrum, - barnen Ar viktiga - och de

tycker det Ar roligt att umgis med dem. Det Ar roligare an att umgis med de

vuxna, eftersom man ju inte Ar helt overens i personalgruppen. En annan or-

sak Ar att planeringen av verksamheten ofta leder till att olika grupper g6r

olika saker samtidigt, och dArf6r behovs en vuxen per barngrupp. Ett annat

skAl till medvetenheten kan vara att man under varen diskuterat hur man

vill jobba, Aven om man inte Ar helt overens kanske diskussionerna 6kat id-d-

erma och tankeverksamheten runt arbetssAtt och milen med verksamheten. NAr

det gAller vilka effekter de vuxnas medvetenhet fir for barngruppen Ar f6r-

hillandena mer komplicerade. Ser man till sjAlvstAndigheten hos barnen Ar

den vAlutvecklad, de protesterar ju 6ppet mot vuxna, bade i samlingar och

t ex med att rymma. Men vad betrAffar hAnsynsfullheten dr det sAmre, det

finns nagra barn i olika ildrar som Ar retsamma mot varandra och saboterar

for varandra. Flera av dessa dr barn i 6-irsildern som enligt personalen

inte varit si retsamma och elaka f6rut utan blivit det pi senare tid.

$
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Dessa barn fungerar fint i en grupp som de valt sjalva och som sysslar med

nagot som de gillar exempelvis bergsbestigning. DA kan de leka ange och

mycket, detta är vanligast ute. Inomhus har flera av barnen svArt att leka,

darfor aktiverar personalen dem med pysselaktiviteter. De stimulerar inte

till rollekar eller andre lekar. Oftast blir inte "brAkstakarna' stimulerade

av pysselaktiviteterna, utan behover nagot annat, darfbr fortsatter de att

braka och retas inomhus.

1*.i4, S.A..- 115 .
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DAGHEM E

Daghemmet ar ett lekhallsdaghem, som Sr nio Ar gammalt.

Fritideavdelning

"4 gc

Allrum

X X

X X

Personalutry=em

Ming& barn

Enstaks barn

Nastan alltid tom:

Vuxna, oftast

Figur 49. Skins ever daghemmet och lokalernas anvendning under den fria

leken

PA daghemmet finns tvA syskonavdelningar och en fritidsavdelning. Lekhallen

som ligger mitt i byggnaden Sr Oppen for alla barn utom under morgonmoten

och lunch. I lekhallen finns rikligt med material for kojbygge, i det ena

hornet finns ocksA majlighet for barnen att sitta och pussla och u;'gga lego.

PA scrInen finns en myshorna med soffa, bord och fotaljer, har sitter barnen

och loser och har kontakt med koket, som har en Oppning ut mot lekhallen.

I anslutning till lekhallen finns syrum och snickarrum, dOrrarna Hear

vanligen lAsta och rummen anvands inte. Syrummet Oppnades endast vid ett

tillfalle. PA respektive avdelning anvands det minsta rummet till docklek,

; 116
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det mellersta for bygglek (tggbanor, bilvgger), det stUrsta till samlingar,

pyssel, malning. Det finns rikligt med material som ar lattgtkomligt for

barnen.

Daghem-n.+t ligger sA att barnen har en omvaxlande utemilj6. Det ar en stor

gird, som ger mojligheter for barnen att vara i fred, bakom buskar och stora

stenar. Det finns smA kullar dar de kan Aka pulka och precis utanfor stake-

tet spolas en skridskois. PA tomten finns det ems hus dar de kan leka att de

boi. Det finns uppvaxta trad och bgrbuskar. I f6rrgden finns cyklar, vagnar,

srndar, pullkor och hinkar.

Barnen vistas 63 % av tiden i allrummen. Dar Ater de, har sina samlingar,

spelar spel, mglar och pysslar. Under 17 Z av tiden 'dr barnen i lekhallen,

dgr do mest bygger kojor, bygger lego och pusslar. Barnen dr ute 12 Z av

tiden.

Barn

Barngruppen bestir av barn i Aldern tre - sju gr pa de tvl syskonavdel-

ningarna. Tvg barn har placerats har med f6rtur pa grund av psyko-sociala

skal, bada 'dr heltidsplacerade.

Tdbell 9. Barnens dldersfdrdelning (n = 35)

Alder 2-3 gr 3-4 gr 4-5 gr 5-6 it Totalt

Antal 2 11 13 9 35

Sammanlagt finns 35 barn varav 22 stycken ar pojkar och 13 stycken är flickor.

Fem syskonpar ar inskrivna (tio barn). Tvg av barnen ar deltidsbarn, men

endast det ena har oregelbunden vistelsetid. Under Aret har man haft en

barnomsgttning pg 43 Z.

De fiesta fdraldrarna Ur tjansteman (64 7.), en tredjedel av dessa har en

h6gre utbildning. 26 Z av f6raldrarna ar arbetare, de fiesta av dessa utan

yrkesutbildning och 9 % Ur egna foretagare. 20 Z av barnen har ensamstgende

f6raldrar.
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Personal

Pa dagheumet arbetar elva kvinnor.

Tabell 10. Personalens yrkestillhOrighet och tjanstgOringsgrad (n = 11)

Yrkestill-
Viirskol- Barn- Fritids- Utan

harighet
janst- larare skatare pedagog utbildning

gOringsgrad

Totalt

100 % 3 1 2 6

75 % 2 1 1 4

50 % 1 1

5 2 1 3 11

Personalen ar delad sa att det ar fasta arbetslag som arbetar pA respektive

avdelning. Kokerskan och lokalvardaren arbetar endast i koket och med stad-

fling, ingenting med barnen. Foretandare, som arbetar 75 % har viss tid i

barngruppen, hon Star med barnen varje dag, har lasgrupp med sexAringar och

hjalper sedan till har och dar. Under observationstiden fanns en praktikant

som arbetade fOretradesvis pa en av avdelningarna.

Personalens alder varierar fran 21 ar till 50 ar och medelaldern Hr 34 ar.

Tre av personalen har varit med och arbetat fran starten, det vill saga i

nio ar och tva har varit med i atta ar, de ovriga har arbetat bar i cirka

tre ar. Detta innebar att personalstyrkan de senaste aren varit fOrhallande-

vis stabil. Ett par av forskol2ararna har erfarenheter fran andra daghem

och nagra har erfarenhet fran arbete med barn i familj. Alla utom tre av

personalen har egna barn.

Varje dag klockan 10.30 trEffas en vuxen fran varje avdelning tillsammans

med forestandaren for diskussior om aktuella saker pa daghemmet. Dessutom

har varje avdelning mote en ganr/vecka, da diskuteras de olika barnen, deras

beteende och behov. Forestandaren Sr med om hon kan, barnen tas om hand av

den avdelning som inte har mote. Eu gang/manad pa kvallstid har de personal-

konferens, di rapporterar bland annat forestandaren om information fran fOr-

valtningen.
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Nya barn inskolas av speciell vuxen, som ocksa fOljer upp foraldrakontakten

med tva samtal per ar. Varje vuxen har ansvar for cirka fyra barn.

De vuxnas arbetsrelation

Det ar en mycket positiv stamning mellan de vuxna. De trivs valdigt bra med

varandra. Man betonar gang pA gAng hur enig man ar, hur lika man tycker om

olika saker. Manga sager att detta beror pA att flera har varit sA lange pA

stallet. De vuxna pratar inte bara arbete med varandra utan ocksa mycket

privat. Eftersom man trivs sA bra blir foljden att man oft&

, sitter flera samtidigt i kafferummet. Vi har forsokt frAga vad man gor

nar oenighet uppstAr, personalen pAstar entraget att det inte hander. "Vi dr

eniga". Trots detta har vi sett vid ett par tillfallen, hur oeniga de kan

vara. En gang pA garden star tvA vuxna och tittar pA nar fyra - fem barn

geggar vid rutschkanan, de hoppar i lervallingen, de kastar lergegga pA

rutschkanan och har mycket roligt. PlOtsligt kommer tVA andra vuxna och ser

detta. De tar helt aystAnd och sager till med strung rost: ".56 heir far ni

absolut inte Ora, sluta genast, kom med hdriPan". Har ar det ju uppenbart

att man har olika Asikter. Vi fragade sedan en av de inblandade om de vuxna

hade diskuterat detta efterat. "Nej, vi tog inte upp det, det Hey inte av,

det kan vara andra Baker som kom emellan". Man vill inte se och grata om det

som ar skillnader. FOrestandaren upplevs positivt, alla nar bra kontakt med

henne och upplever inte henne som flagon ledare. "Hon Styr inte, hon dr som

en av oss". "Det dr bra att kunna tala med henne om sinr personliga problem".

Informationen fungerar bra med de rutiner som de utarbetat.

Nar det galler barngruppen ar man nojd, "Alderssammansdttningen fungerar bra",

"Det dr bdttre med var alderssammansdttning an ett - tio dr sow dr pa maga

stalen". Alla dr Overens om att barngruppen ar bra i stort sett "Vi har

inte ouppfostrade barn heir ", men det finns enstaka barn som periodvis be-

hover extra mycket vuxenkontakt. Det enda som en del av personalen ar miss-

nojda med ar nerbantningen av personal "VI har forlorat en halt, tjdnst, sa

vi har inte tid att bry vas om enskilda barn pa det sdtt som vi vill".

MAlsattningen med arbetet

Manga har varit med lange pa daghemmet, sA personallaget dr val inarbetat.

De upplever att de dr valdigt eniga om malsattningen med arbetc: och hur de

ska jobba. "Malsdttningen pratade vi om redan 1974 och den star fast". Det

west framtradande mAlet ar att barnen och de vuxna ska trivas och barnen ska
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karma trygghet. Hur fAr man barnen att.kanna trivsel? "FOr det fOrsta har

vi ju regler till en viss del, men inte fOr mcinga. Men att vi fOrsOker ha/la

dem 86 att det inte blir fOr mycket tjat. Barnen tycker att vi tjatar and&

Vi har sagt att vi far fOrsOka ge barnen relativt mycket frihet, efterscm

vi dna mate bryta barnen i en massa rutiner som vi har". Ett annat mar som

man framhAller ar att barnen ska lira sig to hansyn till andra och det gal-

ler blde mellan barnen och mellan barn och vuxna. Sedan Sr det viktigt for

mAnga i personalen att to tillvara varje individs lamplighet, att utveckla

varje individ efter dess formiga. DA tanker man mycket pi begreppstraning

och vanliga normer om his man upptrader till exempel vid matbordet. Det man

vill beromma ar nar barnen spontant visar hjalpsamhet, leker flera tillsam-

mans eller klarar av nAgot som de inte gjort forut. Det man vill klandra ar

framst nar barnen ar elaka mot varandra och stater ut varandra, alltsA nar

barnens sociala beteende inte ar som de vuxna vill.

Hur ser veckan ut?

Barnen pi detta daghem startar varje morgon med morgonmdte mellan cirka

klockan 8.30 och klockan 9.30. Detta har de avdelningrvis. Efter samlingen

ar det fri lek, ibland gAr de dA ut en stund, ibland ar de inne. Ovriga

planerade aktiviteter ar gymnastik i Aldersgrupper en gAng/vecka, musik-

samling en gAng/vecka och fredagskul. SexAringarna har samling varje dag

under en till en och en halv timme.

8 9 10 11 12 13 14. 15

Klockan 11111111114 1 1-1--

den planerai-111[1:glIgadOinii I 4 4

Dagen som

sexArs-

samlingen

Dagen som
den vanligen
genomf8rs

Styrd verksamhet

Ulla Rutinaktiviteter

Fri lek

Figur 50. Dagsrutiner, det vill saga tidsfOrhoilZandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jamfOrelse mellan hur dagen

planeras och hur den vanligen genomfOrs

. 120
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Som framgAr av skissen Ur det for de fiesta barnen lite tid som ar styrd

verksamhet, det mesta *dr fri lek. Tannin *dr for barnen ett ofta Aterkommande

tillstAnd, Sven om de fasta aktiviteterna har ett klocks1ag dA dessa skall

starta, ar det ytterst sallan som de kommer igang pA utsatt tid. Vantantiden

for barnen kan bli frAn fem minuter till upp till 40 minuter. Eftersom vantan

ar sA olika lAng frAn ging till gang vet inte barnen om det ar idd att satta

igAng med wagon lek eller inte, darfOr blir vantan ofta ett mAllost omkring-

gAende for Damen. En av orsakerna till att tiderna inte hAlls beror pa att

personalens raster styr de fasta aktiviteter som finns. SexArsgruppen kan

inte starta fOrran frOken haft sin rast och den kan ibland dra ut pA tiden,

morgonmotet kan inte starta fOrran frOken har klippt fardigt papperstussarna

till snagubben och sA vidare.

Under de tvA veckor vi var pa daghemmet var den enda kontakt de hade med

yttervarlden besoken i skolans gymnastiksal, i ovrigt Mill man sig hemma pA

daghemmet och dess gArd.

Dagheranet i siffror

Den overvagande delen av observationstiden agnade sig barnen At fri lek

(54 %), under 23 % var det styrd verksamhet och 23 Z agnades At rutinaktivi-

teter. Detta galfer for sex5ringar, Bvriga barn hade styrd verksamhet 11 %

och fri lek 66 7..

Sexaringar

Styrd verksamhet
(23 Z)

Fri lek
(54 %)

ovriga barn

Styrd verksamhet
(11 %) 4_---

Rutin-
aktiviteter
(23 %)

Rutin-
aktiviteter
(23 Z)

Fri lek
(66 Z)

Figur 51. FOrdelningen i % Over fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktivi-

teter (n = 137)
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Under den fria leken forekom mest skapande aktivitet men barnen hade ocks&

motorisk aktivitet och en del rollek. De gick ocks& allOst omkring under

cirka en femtedel av fri lektid.

40

30

20

10

z

Skapande aktivitet

Motorisk aktivitetIISM Rollek

Ell MallOst omkringg&ende

ElVantan

Figur 52., FOrdeining i % Over den fria lekers olika aktiviteter (Endast

aktiviteter som farekommit mer an 10 % har medtagits)

Barnen leker mest i grupper med fler An fyra stycken (59 %). Alla tillsammans

'dr man bara under 4 Z av tiden och det Ar under vissa samlingar. I mindre

grupper (fArre an fyra barn) leker de under 15 % av tiden, medan flera

mindre grupper leker bredvid varandra under :11) Z av tiden.

NAr det gAller de vuxnas deltagande i verksamheten Br de mestadels aktiva

(62 %) och d& Ar oftast en (35 %) eller tv& (23 Z) vuxna nArvarande

16 Z av tiden finns inte ragon vuxen nArvacande och under 12 Z Ar de dAr,

men star bara bredvid och tittar ;assivt p1.

Passiva vuxna (12 Z) Majoriteten av de

vuxna passiva (7 Z)

Majoriteten av de
vuxna aktiva (2

Aktiva vuxna (61 Z)

Bade aktiva och
passiva vuxna (2 Z)

Inga vuxna nArvarande
(16 %)

Figur 53. Fordelningen i % Over vuxnas aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 137)
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Under 42 % av tiden har bade vuxna och barn inflytande over verksamheten,

detta 011er under nastan alla rutinaktiviteter. 35 Z av tiden har barnen

ensamma inflytande over det som intraffar och detta galler bLra under fri

lek. Vuxna har ensamna inflytandet over aktiviteterna under 23 % av tiden

och dA framst vid styrda aktiviteter.

De vuxna har storsta
inflytandet (23 7.)

Barnen har st8rsta

inflytandet (35 7.)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(42 Z)

Figur 54. Fordelningen i % over vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 137)

Vuxna samverkar med barnen under 67 Z av tiden. I huvudsak hjHlper de barnen

med konkreta saker och smApratar med dem, men det f8rekommer ocksA att de

hjAlper dem med uppmuntran och f8rklaringar. Samverkan forekommer mest vid

rutinaktiviteter och styrd verksamhet. Under en tredjedel av tiden pratar

de vuxna med varandra istallet. Samverkan ut6vas mellan de vuxna. Under 37 %

av tiden f6rekommer hos vuxna beteenden som utg8r ett hinder for samverkan

de vuxna talar till tarnen i stor grupp eller till enskilda barn, de pratar

med barnen men det hander ocksA att de grlilar pA dem.

Beteenden som utgOr
hinder for samverkan
(33 Z)

Samverkansbeteenden
(63 7.)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(4 Z)

Figur 55. Fordelningen i % Over vuxnas samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 115)
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Barnen samverkar med varandra under 40 Z av tiden. Detta ungefar half ten av

den fria lektiden och -.1alften av tiden for rutinaktiviteter. Mest samarbetar

och samtalar barnen med varandra. Under 68 Z av tiden finns hos barnen be-

teenden som utgOr hinder for samverkan, mest 'dr de sysselsatta med like

eller olika aktiviteter bredvid varandra eller titter intresserat pa det

som hander samtidigt som de pratar med varandra. Under tre fjardedelar av

fri lektid farekommer detta beteende och under 88 Z av tiden for styrd verk-

samhet.

Betenden som utgax
hinder for samverkan
(60 Z)

Bade beteendena
fftekommer samtidigt
(8 Z)

Samverkansbeteenden
(32 %)

Figur 56. Fdrdelningen i % Over barnens samverkansbeteenden respektive

beteenden yam hindrar samverkan (n = 137)

Vuxna tar under nastan hela tiden (91 Z) initiativ och visar egenaktivitet.

Detta gar de genom att ge farslag till barnen hur de ska gars eller vad de

ska Ora samtidigt som de vuxna till exempel tar fram materiel, visar hur

barnen ska Ora'eller tar pa barnen klader. De ger ocksa uttryck far a4:1-ter

om hur saker bar vara och under 14 % av tiden tjatar man pa barnen.

Brist pa egenaktivitet hos de vuxna forekommer endast under 9 % av tiden

och da tittar de pa vad barnen gar.

Brist pa egenaktivitet
(9 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (91 Z)

Figur 57. FOrdelningen i % Over de vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brivt pa egenaktivitet (n = 115)
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Barnen visar sjalvstandigt beteende under 85 Z av tiden framst genom att td

egna initiativ till aktiviteter och genom att ge f8rslag till hur man kan

Ora eller vad man kan Ora. Under half ten av tiden ar detta kombinerat med

att de delar med sig av sina & sikter.

Under 25 Z av tiden visar barnen osjalvstandighet framst sker detta under

de styrda aktiviteterna. Barnen medverkar r de vuxnas aktiviteter men sam-

tidigt 'dr de ocksA passiva, de sitter bredvid och tittar p3..

Brist pi egenaktivitet

och initiativ (15 Z)

Egenaktivitet och
initiativ (75 %)

BAda beteendena fore -

kommer samtidigt
(10 Z)

Figur 58. FOrdelningen i % ever barnens sjeaystelndighet respektive brist

pd sjalvsteindighet = 137)

Under 65 Z av tiden formedlar vuxna normer till barnen, halften av tiden

'dr det alleinna uppf8randenormer och 12 av tiden galler samlevnadsnormer.

10 % av normerna som f8rmedlas ar tjat. Huvuddelen av normeina f5rmedlades

under styrd vensamhet och rutinaktiviteter.

Fftmedling av allmanna Formedling av bAda
uppforandenormer (48 Z) typdrna normer (12 7.)

Formedling av samlev-
nadsnormer (5 Z)

Ingen normfdrmedling
(35 %)

Figur 59. FOrdelningen i % over vuxnas Prmedling av allmenna uppfdrande-

normer respektive sarnlevnadsnormer (n = 115)

125



112

Barnen formedlade normer under 20 Z av tiden, mest allmAnna uppforandenormer

och mest under styrd verksamhet och rIxinaktiviteter.

Fftmedling av allmanna <
uppforandenormer (15 %)

Formedling av samiev
nadsnormer (3 Z)

Fftmedling av hada
typerna av normer
(2 2)

Ingen normf8rmedling
(80 %)

Figur 60. Fdrdelningen i % over barnens fdrmedling av antenna uppforande-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 13?)
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STYRD VERKSAMMET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Under drygt tva tredjedelar av samlingstiden hade de vuxna inflytande over

verksamheten, resten av tiden hade vuxna och barn tillsammans inflytande.

Under nastan hela tiden talar vuxen till en grupp barn eller till enskilt

barn, och under drygt 20 Z av tiden farekommer att vuxna gralar pa barn

eller avvisar dem. En del smaprat och konkret hjilp forekommer ocksA. Vuxna

ger under nastan hela tiden forslag till vad och hur barnen ska Ora, fram-

for Asikter om vad som Ar ratt och fel. De tar fram materiel och visar kon-

kret hur barnen ska Ora. 20 Z av samlingstiden tjatar vuxna pA barnen. Sam-

tidigt delar de ut materiel och knapper pA fBrkladen.

Barnen medverkar under halften av samlingarna, dA de ger fftslag, tittar

och lyssnar intresserat pl det som hdnder. Under mer an half ten av tiden

pratar barnen med varandra. Under drygt 20 % är barnen passiva, de bara

films dar. Under drygt en tredjedel av tiden tar de egna initiativ och ut-

trycker sina Asikter. De retas och brAkar med varandra och vuxna under drygt

20 Z av samlingstiden och avvisar varandra hdlften av tiden.

Ldsgrupper

Endast 15 Z av den styrda verksamheten är lasgrupper. De vuxna laser oftast

ftir en stor grupp barn och smApratar med dem under tiden. Barnen medverkar

genom att lyssna och stAlla frAgor och smaprata.

Styrd verksamhet, ur observatdrens perspektiv

Samlingar

Varje morgon vid halvniotiden har man morgonmdte pa respektive avdelning.

Atta - tio stycken barn är narvarande och samlingen leds oftast av tva vuxna,
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som tar aktivt del i verksamheten som verkar of8rberedd. Ibland hhnder det

att det hr ytterligare en - tvA vuxna nhrvarande, men dessa hr passiva och

sitter bara med. Samlingen varar cirka 30 - 40 minuter.

Man startar med en godmOrgonsIng, som sjungs pl ett oengagerat shtt blde

frAn de vuxnas och barnens sida. Dhrefter gAr man igenom dagens datum, vuxna

besthmmer vem som ska dra lappen. Froken skickar sedan ivhg ett barn till

koket fOr att to reda pA dagens lunch. Vid nagra tillfhllen tar frOknarna

upp ett tema, som ska diskuteras exempelvis vintertrafiken. DA hr det de

vuxna, som talar on for barnen vad man far Ora, vad man inte far Ora, vad

man kan Ora, barnen sitter och tittar och lyssnar fOrstrhtt. I anslutning

till dagens tema sker sedan flagon form av aktivitet, denna dag ska barnen

tillverka en sn8gubbe av fhrdigklippt papper under uppsikt av de vuxna. "Kom

ihdg att det ska vara de vita papperen forst, inte de svarta, de ska vara

till elgon" sager fr8ken och Or det sjalv. "Nu tar du penseln och klistrar

har", fortshtter den andra frOken.

Andra aktiviteter som h8r till morgonsamlingarna hr mAlning, play-do, bakan-

de, klippa glanspapper och klistra figurer etc. I alla dessa situationer hr

materialet alltid fhrdigtillverkat av vuxna, degen hr blandad och delas ut

av frOken, en liten bit till var och en. Glanspapperet klipps i lagom stora

bitar och i olika fhrger av de vuxna, sa att varje barn fAr nAgra bitar till

sin figur. Vid malningen tar frOknarna fram penslar, fdrger, knhpper fOrk1U-

den och lhgger vaxduken pA bordet.

Morgonsamlingarna it1s och besthms uteslutande av de vuxna. Franarna Sr

vhnliga, men oengagerade i det som hhnder. Ingen har roligt under denna

verksamhet inte ens barnen. Trots att detta Sr gruppsamlingar pratar.de

vuxna ofta till enskilda barn blde nar de frAgar och nhr de delar ut upp-

gifter. Vuxna hr ivriga i att hjhlpa barnen till rhtta sa ivriga att de

oftast utfOr det mesta sjhlva, till exempel sagubben. Ofta hr det smastim-

migt under samlingarna, barnen smApratar.och viskar mesthela tiden, detta

resulterar i att det blir tjat on tystnad och samna budskap upprepas flera

ganger.

Barnen visar gang pA gang att de tycker dessa m8ten hr trAkiga dels genom

att prata storande under tiden, dels genom att inte vilja deltaga i aktivi-

teterna, de gAr ivhg eller slarvar igenom nagot och sticker sedan till ett

annat rum. De uttrycker ocksA sitt missn8je "Vi bare sitter heir och gor

inget". Vuxen: "nicker du, vi som pratat sa mycket och idag ska vi sedan

dansa ut julen".
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Vida vuxna agerar oftast pA likartat slitt under morgonsamlingarna, de hjillps

At att fA verksamheten flytande, de hjillper barnen lika mycket, och till-

rattavisar och tjatar lika mycket pA de pratsamma.

Trots att de fasta aktiviteterna är hart styrda av de vuxna innebAr into

detta att de ár val farberedda, utan snarare flyter de ofta ut i otydlighet

och vHntande. Till exempel ett morgonmate dA barnen skulle trana sig med

"Ulinspel". Froken tar fram en bunt med spelplattor, hon har inte aknat

efter sA att alla fAr var sitt eller lagt upp det sA att barnen fAr jobba

tvA och tvA tillsammans. Inte heller har hon farberett vilka spel som passar

i svArighetsgrad for olika barn. I stallet delas spel ut.slumpmassigt till

dem som det racker till och de andra fAr vlinta. Ga och Or nagor annat i

stdllet sa binge ". En del barn fick alldeles for svAra spel och waste ha all

hjalp de kan fA frAn den vuxne, vilket gar det hela annu tragare i organisa-

tionen. De som fAtt for svAra spel eller de som klarat sitt spel vill Orna

byta spel och to ett nytt, men fraken protesterar: "Nu fib du barn Ora ett

spel fOr att de andra har inte privat ". VIntan for dessa barn blir lAng, och

de agnar sig At mAllost kringgAende eller att bars sitta och titta.

Fyra dagar varje vecka har man sexarssamling under en till en och en halv

timma. Det Ar nio barn som deltar och de sitter runt ett rektangulart bord

pa besamda platser. En farskollarare leder verksamheten. Varje samling fal-

jer i stort sett samna monster. Froken startar med upprop av :)arnen. Detta

varieras sA att barnen svarar med olika saker varje dag, till exempel efter-

namnet, en farg, adressen, fodelsemAnaden. Efter uppropet gAr de igenom

dagens datum, de har en hemgjord almanacka dar ett barn fAr dra av dagens

lapp och tala om vad det lir for datum, dag, Ar och namnsdag. Froken besedmr

mer vilket barn som ska dra och hjalper ocksA till att lasa av de olika upp-

gifterna.

SA är det dags for arbetsbackerna, varje barn har sin egen bok, som inne-

hailer uppgifter som tednar begrepp som exempelvis former, Urger, skillna-

der etc. Froken: "Titta pct bilden, berdtta vad du ser". Froken frAgar i tur

och ordning, s5 att alla fAr var sin frAga.

Efter arbetsboken Hr det tid att rita, dA ska barnen rita nAgot i anslutning

till ett terra som fr3ken drar upp. "Nu Cr det januari, drfOr ska alla rita

en manadsbild, som ni ska sitta in i pdrmen sedan, ni kan till exempel rita

en snbigubbe, en snollikta, en sndboll, skridekor".
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Ibland har man en aysl,ktning av r8rligare art, sAnglek, eller atter sig pa,

under, bredvid, bakom nAgot.

Under de olika momenten i sexArssamlingen ar det alltid fraken som bestammer

nar, hur, vad som ska goras. "Rita ett djur i den rutan, du behdver dgon

ocks4", "jag vill jobba mera, jag dr fdrdig", "nej, du far bard titta i

boken". Barnen protesterar ofta nar fr8ken talar om vad de ska g8ra "jag

vill inte gdra ndgot", "inte det trakiga igen". De protesterar ocksA genom

att sticka ivag ut ur rummet och g8mma sig. I dessa lagen hamtar fraken

barnen och sager till dem i tyst entonig cost att g8ra som de blivit till-

sagda. Vid ett par tillfallen da protesterna blir mAnga och samlingen spArar

ur, eftersom barnen inte lyder, anser fraken att det inte ar nAgon idd att

fortsatta sexArssamlingarna om det ska vara pa det har viset. "FkOnt" tycker

barnen. Inte ens hotet om ett slut fir dem alls att lyda.

Samlingarna Ur mycket av en trAkig skolsituation dar barnen ska sitta stills

och utfora det som froken sager. Barnen, som g8r manga f8rs8k att visa sitt

ogillande lyssnar den vuxne inte alls pl. Varken barn eller vuxen verkar ha

roligt under samlingarna. De normer som f8rmedlas Ur mest av lydnads och

ordningsnormer.

En f8rmiddag i veckan har alla barn utom sexAringarna musiksamling. Den

gangen vi var narvarande ramlas de IA den ena avdetningen tillsammans med

fyra vuxna, det Ur 15 barn. En av fr8knarna har f8rberett samlingen och

leder den. Hon har med sig instrument som barnen ska spela pa. Hon delar ut

var sitt instrument till barnen och bestammer vilka barn som ska spela pa

de olika instrumenten. En bandspelare satts pA och barnen b8rjar spela.

Bandopelaren stoppas. F8rst ska alla lyssna pA sAngen, sedan fAr de instruk-

tioner om vem som e.t.a spela vid olika tillfallen och nar de ska sjunga.

Bandet startas igen, fA barn sjunger. De kan inte sangen ordentligt, en

vuxen sjunger, barnen spelar hela tiden, det vill saga pA fel sane. Samna

monster som beskrivits pa de tvA tidigare samlingstyperna upprepas ocksA har

det vill saga allt enligt frokens idger, vad som ska sjungas, vilka instru-

ment som ska spelas, hur man ska spela, och nar man ska spela. Eftersom

detta kan vara svArt att folja blir det fel och tjat om hur det ska vara.

Bide ledarfraken och de andra vuxna Sr oengagerade och ser uttrAkade ut,

sAngargladjen saknas. Detta smittar av sig pA barnen som ser lika uttrAkade

ut. Barnen lyssnar inte pA instruktionerna, och spelar lite hur som helst,

det blir roligt och det hela fAr ayslutas.
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Samna monster upprepar sig ander fredagens ofarberedda samling, som kallas

fredagskul. Man ska dansa ut julen (trots att julen ar over for lange sedan),

en stol tjanstOr som gran. Alla samlas i lekhallen, sju vuxna och 24 barn.

Barnen far vanta medan de vuxna 8verlagger om vilka danser som ska dansas.

De genomf8r tvA danslekar. En del barn skrattar och deltar livaktigt, andra

saboterar och gar mittemot det man ska, vuxna tar irriterat tag i dessa och

gralir 0 dem. Det hela ayslutas med att en fraken bjuder runt negerbollar,

som ragra barn bakat. En annan fraken hamtar servetter, som hon delar ut.

Ett barn passar pi att fareslA leken "Bjarnen sover", de vuxna lyssnar ej

och inget hander. Vuxna bestA-,..:er, de tar inte ails tillvara barnens fat-maga

till hjalpsamhet eller ansvarstagande eller frAgar efter farslag pA aktivi

teter under flagon typ av saml, g.

Vuxna har ert vanligt neutralt oengagerat f5rhAllande till barnen, de visar

inte vad de tycker och kanner. Samlingarna blir emellanAt tjatiga tillstall

ningar, eftersom barnennsmAsabbatroch inte lyder, de ar inte tysta, g8r inte

det de sk och star de vuxnas ordning.

Lasgrupper

Efter lunch har man lasgrupper tre dagar i veckan, dessa ar inuelade efter

Alder sa att sexAringarna har en grupp for sig, fyra femiringar ar en grupp

och tre fyraAringar ar en grupp. Oftast valjer fraken en bok som hon laser,

ibland far barnen vara med och valja. De.. hander att barnen inte vill lyssna

utan smAbrAkar under lastiden, en lite starre pojke tar boken frAn en liten

"Jag hade den fdrst". Froken: "Idag laser vi bara en bok, det rocker ndr det

dr sa stOkigt". Fraknarna forsaker att gara lasstunderna skana, de later

barnen sitta i knat, de hAller om dem, men de later oengsgerade i det som de

laser, trots att de sjalva valt b8ckerna. Barnen blir ocksA oengagerade och

ointresserade nar de lyssnar pa det entoniga lasandet och agnar sig istallet

At att smAbusa med varandra. Det farekominer inte dialo, kring det som lases

utan bara ratt upp och ner hoglasning.
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FRI LEK

Fri Zek - systematiska observationer

Under en tredjedel av den fria lektiden var barnen ensamma, och under den

Aterstlende tiden var vanligast att en vuxen fanns med och var aktivt till-

samccans med barnen.

Barnen bade sjAlva inflytande over verksamheten under 65 % av tiden medan

barn och vuxna tillsammans bade inflytande under en fjArdedel av tiden.

Under halften av fri lektid samverkade barnen med varandra. De samarbetade

och samtalade och diskuterade hur man skulle Ora i olika aktiviteter. De

hjAlpte varandra att hUmta saker och att blra saker. Under mer An tvl tred-

jedelar av fri lektia fanns hos barnen beteenden som hindrade samverkan.

Mest glillde detta att de utforde aktiviteter bredvid varandra och tittade

intresserat pa vad andra sysslade med. Men under knappt hAlften (44 %) av

fri lektid fftekam att barnen avvisade varandra, retades och slogs med

andra.

Vuxna samverkade med barnen halften av deras fria lektid mest genom att

prata med dem och hjalpa dem att exempelvis spela spel, att jobba med mil-

farger. Ibland diskuterade vuxna med barnen om hur saker skulle vara. Under

en femtedel av fri lektid visade vuxna beteenden som hindrar samverkan, som

att de samtalar med varandra, de talar till enskilda barn, grAlar pa barn

och avvisar barn.

Under i stort sett hela fri lektiden Hr barnen sjalvstAndiga, de tar egna

initiativ till vci de vill Ora, ger varandra fftslag pa hur de kan Ora

eller vad de kan Ora eller vem de vill leka med. De framf8r ocks1 sina

isikter i de olika aktiviteterna.

Under drygt hAlften av tiden visar vuxna egenaktivitet genom att ge barnen

forslag pA aktiviteter och hur de kan losa sina ideer eller genom att to

initiativ till barnens aktiviteter.
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Fri lek, ur observatelrens perspektiv

Inomhus

Den tid som vi observerat lekhallen bygger barnen mest kojor av'kuddar och

filtar, dar leker de ocksi en del rollekar som djur, mamma-barn. De bygger

ocksi en del lego och 1Sgger pussel. Under half ten av tiden gar de bara om-

kring millost. Antingen Ur nigra sysselsatta och nigra andra vandrar omkring

eller ocksi gir alla som Nr i lekhallen bara runt, runt. Barnen leker mest

i smigrupper i lekhallen.

Barnen lamnas oftast ensamma i lekhallen, ingen vuxen finns narvarande, men

da och di sitter nigon vuxen och bygger lego, pusslar eller laser med nigra

barn. De vuxna hjalper barnen med iegobygge eller pussel, de g8r inte nigot

tillsammans. Vid ett par tillfallen sitter den vuxne vid samma bord som

barnen och sysslar med sitt eget skrivande. Barnen jobbar parallellt vid

bordet, var och en g8r sitt legohus eller sin legobit eller lagger sitt

pussel, inget samarbete.

Barnen Ur mestadels snalla mot varandra nar de leker i sina stma sjUlvvalda

grupper, men kommer det nigon ytterligare som vill vara med blir svaret

oftast nej. I lekhallen Ur det tydligt att ofta samma barn blir utst8tta, ett

par tre stycken, som aldrig fir vara med, inte ens nar de ber om det.

Pa avdelningarna Ugnar sig barnen at att bygga tigbana i det ena rummet. De

dr di ibland bara tvi barn som bygger triljarnvag, men oftare f)ra - fem

3tycken. Det Ur sallan, som de bygger tillsammans nar de Ur fyra - fem styck-

en, oftare bygger var och en for sig och leker var och en sin roller parall-

ellt. Ett par ginger fir de hjalp av vuxen att bygga jarnvNgen si att den

blir sammanbunden. Under dessa byggnationer bander det att frften inte bara

hjalper dem utan ocksi tar tillfallet att diskutera med barnen hur de ska

bygga.

Andra sysselsattningar under den fria leken är mer av den typ dar barnen

sitter vid ett bord och mAlar, ritar, spelar spel, playdo-bakning. Da

sitter ofta sex - sju stycken barn runt ett eller tvi bord i samma rum och

"arbetar". For det mesta finns nigon vuxen narvarande for att hjalpa barnen

att to fram saker eller fiir att spela spel med dem, men hela tiden sker

..etta enligt barnens vilja. Det Wander endast vid ett par tillfallen att

vuxna tar tag i kringvandrande barn och foreslir dem aktiviteter. Vuxna tar

ytterst fi initiativ till sysselsattningar under den fria tiden, de har

gjort sitt under samlingarna.
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NAr vuxna spelar spel tillsammans med barnen, vilket vi sag fem - sex ganger,

tar de ofta tillfUllet att lira barnen regler, om turordning, vinna eller

fOrlora. Det dr fraken som leder spelet, paminner om vems tur det dr, ser

till sa att alla rUknar rlitt och sa vidare. Barn: "Vem btrjar ?" Froken: "Vi

rdknar, ole, dole, doff...". "DI blir det Lisa som bcrjar, sen blir det

Linda, sen blir det jag, och silt dr det Patrick". De slay och spelar,

frOken uppmuntrar dem att tUnka zjUlva, "fOrsdk fdr du se, sd ja det var

rdtt".

En gang anvUndes det sUrskilt ordninggjorda syrummet, en vuxen sitter dar-

inne och hjAlper fyra fem barn med att tra pa nalar eller att repa upp det

som blivit fel. Det dr fa barn som lir intresserade att vara med, av de fyra-

fem som startar dr det snart bara tvl kvar. TvA vuxna sager att de dr spe-

ciellt intresserade av handarbete, men trots detta anviinds rummet sl lite

"det dr sv&rt att gd ifrdn med liten barngrupp, tiden Wicker inte".

Snickarrummet med allt sitt material anviinds inte flagon gang under den tid

vi al dUr. I personalintervjuerna sager tre av de vuxna sjUlva att de Ur

urdAliga pa att vara i snickarrummet. "Man Winner sig isolerad d/Lrinne, som

vuxen". "I bdrjan var jag ddr jattemycket, men jag trOttnacle pd att vara

ddrinne varenda dag sjdle. "Snickis fungerar ej, har aldrig gjort det ".

Utomhus

Varje dag ska barnen ga ut. Detta sker efter lunch och eventuell lgsning vid

13-tiden men ibland Aven pA fOrmiddagen. Ute leker barnen oftast i smAgrup-

per, pojkar for sig och flicks for sig. Man leker rollekar (bor i kojor

och buskar och Ar mamma - barn), graver i sand och sr:8, AL.r pulka, cyklar,

drar varandra i vapnar, bygger kojor. Under det att barnen got allt detta

star de vuxna, ofta fyra - fem stycken, och pratar med varandra eller prome-

nerar runt och pratar med varandra. De overvakar barnen passivt. Den kontakt

de har med barnen bestar i att svara pa fragor och Bppna fOrrld sl barnen

kan hamta saker. En gAng under var vistelse pa daghemmet leker tvA friiknar

och en stor barngrupp i olika Aldrar tva.lekar, "Kam alla mina far" och

"Under hdkens vingar". Bade vuxna och barn har roligt, skratt och spring

och spanning. Utevistelserna representerar den typ av situationer da barnen

helt bestdmmer vad de vill Ora, eftersom de vuxna inte deltar i dessa

aktiviteter. De utgOr motpolen till exempelvis samlingarna, som dr helt

styrda av de vuxna. Barnen leker oftast snUllt med varandra i de egenvalda

mmagrupperna. En del gAr omkring for sig sjAlva och tittar pa bhde hlir och

dUr.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter - systematiska obsPrwationer

Under nastan alla rutinaktiviteter (91 Z) har bide barn och vuxna inflytande

over verksamheten.

Vuxna samverkar med barnen under huvuddelen av tiden for rutinaktiviteterda

mest genom att hjalpa barnen med att till exempel dela mat, ta pl galonbyxor

och kriyta massor. De hjalper ocksi barnen genom att muntligt farklara hur

de kan g6ra. De smApratar emellanAt med barnen ocksA. Beteenden som utgor

hinder for samverkan farekommer hos vuxna under drygt tvl tredjedelar av

tiden. I huvudsak bestAr detp av att vuxna pratar med varandra.

Vuxna ger hela tiden farslag till hur barnen ska Ora, till exempel vad de

ska ta pi sig, hur mycket mat de ska ta, samtidigt som de ger'uttryck for

Asikter om vad som Ur ratt och fel under till exempel mAltiderna. De vuxna

tar egna initiativ under huvuddelen av tiden, till exempel de skickar

karotter, de delar mat, de klar pi barnen.

Barnens samverkan bestir av att de embratar.under halve rutinaktivitets-

tiden. Under en femtedel av tiden sitter barn och titter intresserat pa vad

andra g6r eller sager. Under nartan.hela tiden fOr rutinaktiviteter utfOr

barnen det som de vuxna uppmanAr till, till exempel de tar lite mat, de

Ater upp, de hdmtar vatten eller de tar fram jackor, massor, byxor, Under

en tredjedel av tiden tar barnen samtidigt egna inititativ att exempelvis

hdmta saker och ger farslag till hur de ska Ora.

Normer f6rmedlas av de vuxna under tre fjardedelar av tiden for rutiiaktivi-

teter, famst allmanna uppforandenormer. Tjat upptader under 20 Z av tiden

Rutinaktiviteter, ur observatdrens perspektiv

Lunch

Vid luncherna delar man upp sig sA att i det stftre eummet pa varje avdel-

ning sitter sju barn och tvl - fyra vuxna, i det nAgot mindre rummet sitter
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fyra barn och tvA vuxna. Pet 1r de vuxna som dukar och hAmtar maten. Maten

skickas runt och barnen tar det masts sjUlva. Oftast skalar de sina potati-

sar sjalva, men Wand fAr de mindre hjalp av froknarna. Under mAltiderna Br

det vanligare att vuxna pratar med varandra i de tvA storre rumen, dar det

sitter fler barn. Ibland pratar man med barnen ocksA, och de pratar med

varandra, men heist vill man att det ska vara tyst vid maten. Det hAnder att

barnen tar upp olika samtalsAmnen till exempel om Aldrar och vikt "Hur

gammal dr din mamma?", "Hur mycket vager du, din mamma?" Trots att detta var

bra uppslag till diskussion sager froken: "TVst och at nu".

Det finns en hel del normer vid lunchen, den ena Ar detta med tystnad, det

pApekas manga ganger "Fdrsdk att inte prata, var tyst nu". Det hotas till

och med om byte av rum om man inte Ar tyst "Ska vi gdra som fdrut att du

far sitta i ett annat rum om du inte d: tot". Ett barn som fAtt byta rum

kommer fAr att borsta tAnderna, dA frAgar froken: "Hur kdndes det vid ditt

nya bond ?" Barnet svarar: "attebra, det var sa tyst ddr". Han visste vilken

norm, som var gallande och vad froken villa hora. En annan viktig norm, som

inprAntas vid mAltiderna Ur hur man sitter "sitt ordentlige, "ta ner kndna"

"sitt rakt", "nu dr jag trdtt pa att se de ddr kndna". Alla barn mAste smaka

pA maten, men ingen tvingas att dta upp, om man inte tycker om maten. Nar

de Atit fArdigt skAljer alla barn sina tallrikar sjElva oftast utan pAmin-

nelse frAn de vuxna, sedan dukar fr8knarna av och torkar borden.

Tambur

Varje avdelning har sin tambur, som ett avlAngt rum, ganska trAngt. NAr

barnen ska klU pA sig f8r att gA ut, blir det ofta fullt i tamburen. Oftast

Ar det tva - tre frAknar som hjalper till att klA pA barnen, det Under att

till och med sexAringarna fAr hjAlp. PAklAdning Ar en procedur, som tar lAng

tid, forst sager man till alla barn, att det Ar dags att gA ut, sedan ska

alla gA pA toaletren, dA bildas kder. Dessutom klAr inte de som Ar fArdiga

pl sig sjAlva utan gAr omkring och dray tills froken kommer och tar tag i

pAklAdningen. "Vad de det fdr bebisar hdr". Barnen segar ut pA att komma

ivag ut. Eftersom de vuxna hjAlper till sA mycket med plklAdning pA ett van -

ligt sAtt, formedlar de ocksA en norm som leder till osjAlvstAndighet.

Barnens beteende Ar osjAlvstAndigt nAr det gAller pAklAdning, men sjAlvstAn-

digt nAr det gAller olydnad, de g6r inte som fr8knarna sager, de klAr inte

pl sig och gAr ut, istAllet Or de alit f8r att det ska ta sA lAng tid som

mojligt.
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Deltactande i daghemmets verksamhet

Det finns en ambition att fardela ansvaret for visas sysslor till barnen.

PA morgonmatet nagon gang dA och dA valjer barnen sysslor, som blomvattning,

tamburvakt, stildning av olika rum - barnen valjer genom vuxnas ledning. Det

finns inga klara regler for hur mycket varje barn ska Ora, inte heller hur

ofta varje barn ska ansvara utan det hela blir ganska slumpmNssigt ngr det

val *dr fardigt.

Det sker inte heller nagon uppfaljning av att sysslorna skats. Istallet är

det oftast nagon vuxen som exempelvis ser War blommorna vissnar och vattnar

dem, utan att saga till barnet som har ansvaret far detta. AnsvarsAtaga=2::.

blir inte nagot verkligt for barnen, bars en chimar. Detta uttrycks ocks1

av barnen sjalva, som utnyttjar de vuxnas kravloshet. Vid lunchen en dag

sager ett barn till fraken: "Gift inte att ldgga det har i min Moira sedan".

Fraken: "Du gr.ldgga den ddr BADE''. Barnet: "Det dr ju dna ni (vuxna),

son dukar av och skdter avtorkning har 8 a kan ni oaks& U1gga detta i

voira lador". Barnen vet att de vuxna'stadar och plockar undan sa de behaver

inte bry sig, inte ens om sina egna papper.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag for jamfort med de Ovriga daghemmen

E är ett lekhallsdaghem. De fiesta av barnen vis

tas heltid pa daghemmet. Det Sr en ojamn fardelning mellan konen, endast

1/3 är flickor medan 2/3 Ar pojkar. MAnga av barnens faraldrar lir ensam7

stlende. PA E har barnen mycket fri lek och lite styrd verksamhet. De vuxna

farmedlar ofta normer.

Observatdrens funderingar

E dr ett daghem med flera nuinriktade drag. Framst tar sig detta uttryck

genom att de vuxna styr och bestammer i alike situationer. De vuxna ger

barnen mycket hjalp i ells situationer, Sven de sdm kan klara sig sjalva med

exempelvis pAkladning fAr hjalp. De vuxna stAller inte heller nagra krav

pA att barnen utfar de uppgifter som de har ansvar far.

Daghemmet praglas av en personalgrupp som trivs mycket bra tillsammans och

som är najda. De Sr eniga om arbetssAtt och hur verksamheten ska vara. Fore

kommer det oenighet i handlandet mellan personalen pratar man inte om detta.

Eftersom man trivs sa bra tillsammans betyder vuxenkontakten mycket, man

dras rill varandra, kaffepauserna biir kings och styr verksamheten tids

mAssigt. Ave n farestAndaren agerar enligt detta monster och biir darfar

ingen ledare av verksamheten. Detta leder till. att barnverksamheten biir

flytande, det Sr ffi saker som exempelvis sker pa de utsatta tiderna (6ars-

samling, utevistelser, 1Ssstunder). Barnen fAr ofta vanta och gAr dA west

omkring utan att hitta p& nfigot att Ora. For barnen verkar det inte heller

vara nAgon ide att Batts igAng med nagot, for ratt som det Sr kommer en

vuxen och dA ska barnen ju Ora det som den vuxne sager.

Detta med vantan är genomgAende for barnen. Vid samlingarna hSnder det exem

pelvis att de vuxna inte f8rberett och placket fram material sa att det

racker till ells och dfi fAr en del barn vanta tills de vuxna gjort detta.

Det biir rtfrigt och trAkigt for barnen att vanta. Detta upplevs dock inte

av de vuxna eftersom de sjalva Ar fullt sysselsatta antingen med kaffepaus

eller att plocka i ordning. Stluningen pa E Ar neutral, man har inte roligt

tillsammans. Mange ganger avvisar barnen de vuxnas beslut, de protesterar

till och med appet exempelvis genom att springa och gamma sig. Barnen är

till starsta delen snalla mot l'arandra. De konflikter som ferekommer Sr ofta

lindriga. Men en e.el utstatningar farekommer sarskilt- ndr nagon ber att fA

vara med.

;
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DAGHEM F

Daghemmet dr ett lekhallsdaghem som Sr fyra Ar gammalt.

Daghemmet har tvA syskongrupper och

en smAbarnsavdelning samt en separat fritidsavdelning.

Tambur
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Nastan alltid tomt

Vuxna

Personal-
utzymme

Figur 61. Skies aver ddghemmet och lokalernae anvandning under fri lek

Lekhallen dr det centrals rummet i byggnaden. Hdrinne finns ribbstolar, ett

stort kldtteOus, med rutchkana och plastkuddar i olika storlekar. Detta

rum anvands mast f8r kojbygge, gymnastiska lekar och bollspel. Som prydnad

139



126

hanger i ena hornet i taket en konstnarlig utsmyckning i form av tvA mans-

hOga dockor som tittar ut Over lekhallen, pA vaggen under har personalen

malat cirkusbilder. PA vaggen finns en anslagstavla med arbetsschema for

personalen och reglerna som galler i lekhallen. Dessa regler Ur formulerade

i positiva pAstAenden; till exempel "Kuddarna bygger vi med", "Sofforna

sitter vi i", "Vi dr bussiga mot varandra", "Vi har bara tv4 av redakapen

nere kt gangen". Fran lekhallen gar dorrar in till ett musik- och TV-rum,

vattenleksrum och till snickarrummet. Dessa rum ar vanligen lAsta och an-

vands sallan.

De bAda syskonavdelningarna har bAda tvA starve allrum, det ena anvands mast

for skapande aktiviteter som att mAla, sy, vava, tra parlor, jobba med lera.

Det nagot mindre rummet anvands fOr bygglek, till exempel lego eller tra-

jarnvagar. Det finns ocks1 ett litet rum fOr docklek pA respektive avdelning.

Allt material finns latt tillgangligt fOr barnen.

Ute har barnen en Ord i anslutning till daghemmet, med gungor, asfalterade

gAngar, sandhogar, grasmattor, rutschkana. Det ar en ganska tom Ord, inga

uppvuxna trad, inga skrymslen och vrAr att gOmma sig i. Den avgransas med

lAga staket. Barnen vistas halva tiden (53 Z) i de bAda allrummen. I lek-

hallen ar de 17 % av tiden och lika stor del av tiden i de smA rummen (dock-

vrA, musikrum och snickarrummet). 6 Z av tiden ar de utomhus.

Barn

PA de tvA syskonavdelningarna finns barn i Aldrarna tre sju Ar.

Taben 11. Barnens adersfordelning (n = 31)

Alder 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar t-7 Ar Totalt

Antal 7 10 5 9 31

Sammanlagt finns ants& 31 barn pa syskonavdelningarna varav 14 stycken ar

pojkar och 17 stycken ar flickor. 21 barn vistas heltid pa dagis och tio

stycken vistas deltid. Under Aret har barnrorligheten varit 51 a, det vill

saga 16 barn har slutat. PA hela daghemmet finns tio syskonpar. Tre barn

finns inskrivna pA grund av psyko-sociala skal saint ett barn som ar invand-

rare.
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Mira hdlften av barnens fOraldrar (41 %) Hr tjlinstemlin, de fiesta med Vigra

utbildning. Half ten (52 %) Ar arbetare, varav drygt Wilften utan yrkesut-

bildning. PA de bads syskonavdelningarna finns sex ensamstAende forlildrar.

Personal

PA F arbetar 14 kvinnor, uppdelade sA att varje avdelning har en fast perso-

nalgrupp.

Tabell 12. Personalens yrkestillhOrighet och tjanstg6ringsgrad (n = 14)

Yrkestill-
hbrighe

janstgO-
ringsgrad

Forskol- Barnskotare Outbildad Totalt
larare

100 % 2 5 7

75 % 3 3

50 % 1 2 1 4

6 7 1 14

Dessutom finns tvA kokerskor (halvtid) och en lokalvardare (halvtid).

Half ten av personalgruppen har egna barn. Sex stycken av personalen har

varit anstallda pa F sedan daghemmet Oppnade, de ovriga har arbetat har

mellan ett - tre Ar. lialften av personalen har arbetat inom barnomsorg

fem Ar eller mer medan de Ovriga har tva - tre Ars erfarenhet. De fiesta

har tidigare varit hemmafruar eller jobbat som dagmammor eller dagbarn-

vArdare, en har tidigare jobbat pa barnsjukhus. Personalens Alder varierar

frAn 21 Ar till 50 ar och medelladern Hr 32 Ar. Under det senaste Aret har

en person slutat och tvA varit tjanstlediga.

PetsonalmOten hAlls en gAng/mAnad kvallstid for samtlig personal. Personal-

gruppen pA respektive avdelning traffas ocksA kvallstid nagon gang per minad

dar man bland annat diskuterar enskilda barn och deras behov. Varje morgon

traffas en person frail vardera avdelningen och fAr information av fOrestAn-

daren, alit skrivs ner i "Svarta boken", som ligger pA avdelningen fOr att

ovriga ska kunna to del av informationen. Detta alterneras mellan olika per-

soner sa att var och en gar var tredje dag.
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Avdelningarna samverkar nar man Aker pa utflykter och man tar hand om varan-

dras barn nar det beh8vs. I 8vrigt stravar man inte efter att bads syskon-

avdelningarna maste g8ra samma saker utan var och en tillAts arbeta med oli-

ka saker och pa olika satt nar det galler till exempel samlingar och mat-

situationer.

V2d betraffar fOraldrakontakten sk8ts den av den person som skolat in barnet

pA daghemmet. Varje personal har ansvar f8r cirka fem barn som de skolar in.

De vuxnas arbetsrelation

Det ar god stamning bland de vuxna. De pratar, skamtar och skojar med var -

andra. Flera vuxna sager att det ar nu som det fungerar sa bra och som man

har borjat trivas; "Fdrut var det inte alls bra. Dcl var det samarbeteproblem.

Dcf blev det jdttedeppigt och barnen blev deppiga. Nu triva vi och dr glada

och barnen Kir ockad glada".

Personalen har skapat rutiner, nar det galler kommunikationen eftersom de

Ur sA mAnga i gruppen och har sA olika arbetstider. Alla Ur 8verens om att

dessa rutiner fungerar bra. De skriver ner i en anteckningsbok det som

alla och som tas upp pa morgonsamlingarna. Sedan ar det vars och ens

skyldighet att lass i anteckningsboken.

Nar det galler f8restandaren ar personalen 8verens om att hon ar bra. "Hon

dr Zdtt att prata med, hon Zyssnar pc! oss och hon citgardar det som behcv8 ".

"Hon dr som en arbetskamrat fastan hon har tedningen. Hon dr en hel del i

barngrupperna och hjdZper till ddr det behdve. "Hon dverlater anavar pc! 088

andra °Asa och dd Mir personalen delaktig i det som 8ker ".

Ett par av personalen uttrycker ocksA att de valt att vara i ett sant har

omrAde, dar det finns barn som beh8ver dem, "Jag fyller ingen fUnktion p&

ett dagi8 ddr barnen dr vdZstimuleradc hemifran ". "Hdr kan jag gdra nytta,

kan ge mer, det gdr inte pc! ett villa- dagi8 ".

De vuxna ar eniga om att det finns mer sociala och psykiska problem har i

det har omradet, jamfOrt med staden som helhet. "Hdr pci dagi8 dr barnen bra,

vi behdver inte tilldta slam& och svordomar, som de dr vana vid utanfdr

dagi8. Maga barn av dem som vi har hdr dr ju ute fran morgon till kval

nar de dr Zediga fra dagi8 utan till8yn ". "Likadant dr det nar de dr sjuka,

maga konmer hit dneld och stdr och tittar i fdnatret klockan citta. Dom vill

inte vara hemma utan pci
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MAlsattningen med arbetet

De mAl som fors fram har lir sjalvstandighet, hansyn och gruppkansla. "Just

det har med sjavatandigheten dr viktig, att man inte matar dem med saker

sd att dom at& ddr en day och inte kan gdra ndgonting utan ndgon vuxen som

leder dem". Nar det galler spilvstandighetstraningen uttrycker en vuxen

udgefIr hur personalen handlar. "Jag fdrsdker att inte gripa in direkt

alitid utan avvaktar lite, i de flesta situationer som paklaning och_

matsituationer. Likadant dr det med konfliktsituationer. Jag viii Idta dem

klara av acf mycket som mdjligt sjdZva och dd later jag dem prova och ser hur

loingt det gdr, sen ingriper jag". Ett annat viktigt mAl rot. lansynstagande.

"Id heinsyn till varandra dr viktigt, just ndr man har storm grupper, till

exempel att kunna vdnta pa varandra, Zyssna pd varandra etc...". "De ska

kunna ta ansvar for varandra, och det tycker jag vi har Zyckats med, som

till exempel nar L hjalper den Ulla fiickan att ta from penslar och farger ".

Let ar ocks1 viktigt att gruppen fungerar som en grupp liven om inte fraken

Hr med och leder, en kompisgrupp dIr man kanner sig trygg. Nastan alla i

personalgruppen far fram dessa som sina mAl och de ar ocksA medvetna om

att de tycker likadant, eftersom man pratat mycket om detta. "Fdrut funge-

rade det ej, men nu har de starkaste slutat och darefter har vi diskuterat

ors fram till hur vi viii ha det, sd att samarbetet fungerar".

Man ar ocksa av den Asikten att man jobbar lika bar "Ants& kan inte barnen

gdra olika saker mot olika personal". "I stort sett Or vi Zika pa de olika

avdelningarna, kanske inte i smddetaljer, men i stora drag, grundinatdlZ-

ningen dr Zika". FarestAndaren anser -cksA att man i grunden jobbar lika pA

de bAda syskonavdelningarna, skillnaden Kr att man pA den ena avdelningen

mer betonar den vArdande sidan och pysslar mer med barnen. PA den andra av-

delningen fAr barnen hitta p1 mer sjalva, man betonar sjalvstandigheten.

Alla farnhAller att barnen ar det viktigaste och man ar ocks& enig om vad

man vill ingripa mot: "Jo, det dr ndr ndgon gtfr ndgon annan ella eller std-

ter bort ndgon, mobbing". Man Ur ocksA enig om vad man vill beramma barnen

for och det ar nar barnen ar snails mot varandra, hjalper varandra men aven

nar de pravar nya saker som de inte gjort farut eller klarar nya saker.

Ett par av de vuxna framhAller att det ar svArt att f& tiden att racka till

for att pyssla med enskilda barn eller att sitta ner med bara ett par barn

och till exempel arbeta med lera. Daremot forsaker man att ge sig ut i sam-

tillsamnans med ett par barn At g &ngen, till exempel gA till biblio-

teket, gl till centrum och handla.
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Barnen har mycket fri lek pA det har daghemmet. SexAringarna nAgot mindre

fri lek, eftersom de har en timmes samling varje dag. De ovriga barnen har

en halvtimmes samling varje dag, den ena avdelningen pA morgonen och den

andra avdelningen fore lunch. Den avdelning som har morgonsamling har detta

regelbundet medan den andra avdelningen oftare "glemmer bort" sin samling.

Lasgrupp har man pA bAda avdelningarna en stund efter lunchen. I Ovrigt har

man fri tid. SexArsgruppen gAr en dag/vecka till en deltidsgrupp i narheten.

Detta fOr att barnen ska lara karma sins blivande skolkamrater. PA freda-

garna Aker en vuxen och tvA barn frAn varje avdelning till simhallen. Detta

lir ett valdigt rOrligt sane. dar man varje dag tar med sig nAgra barn och

nAgon eller ett par vuxna och Aker nAgonstans, ibland 'dr dessa besok inpla-

nerade men ibland sker det belt spontant.

Klockan

Dagen som den
planeras

8 9 10 11 12 13 14 15

111111fliltI1 l

Stytd verksamhet

Rutinaktiviteter

Dagen som den
I n Fri lek

vanligen Lig I ' '
genomfors

Figur 62. Dagerutiner, det viZZ saga tideprh4llandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jamfdrase matan hur dagen

planeras och hur den vanZigen genomfdre

Som framgAr av skissen fOljer daghemmet sin uppgjorda planering. Det ilr vid

fA tillfallen som det fOrekommer styrd verksamhet. Sexiringarnas samling

sker varje dag parallellt med att de Ovriga barnen har fri lek. De vuxnas

raster och kaffepauser lopte smidigt in i de dagliga verksamheterna och

styrde inte barnens aktiviteter.

Daghemmet i siffror

Under 55 % av'tiden har barnen fr./ lek och styrd verksamhet forekommer for

sexiringar 21 % av tiden medan rutinaktiviteter 'dr 24 7. av tiden. Detta *dr

vad v &ra observationer baseras pA, eftersom vi observerat sexAringarnas
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styrda verksamhet. ovriga barn har vid dessa tidpunkter fri lek, 66 Z av

tiden och de har styrd verksamhet endast under 10 Z av tiden.

Sexaringarna

Styrd verksamhet
(21 %)

Fri lek
(55 z)

ovriga barn

Styrd verksamhet
(10 Z)

Rutin-
aktiviteter
(24 Z)

Rutin-
aktiviteter
(24 Z)

lek
(66 Z)

Figur 63 och 64. Fardelning i % Over fri lek, styrd verksaNhet och rutin-

aktiviteter (n = 134)

Under den fria leken ggnar sig barnen mest At skapande verksamhet och

motorisk lek.

100 %

IPOIN

Skapande aktivitet

Motorisk aktivitet

Rollek

Figur 65. Fardelning i % Over den fria Zekens olika aktiviteter (Endaet

aktiviteter som fOrekomnit i mer an 10 % har medtagits)

Batmen Ur under 43 % av tiden tillsammans i grupper dar de Rr fler an fyra

och under 34 7. av tiden i grupper mindre an fyra. Under 9 % 3r ells till-

sammans i samling och under 14 Z av tiden leker flera olika grupper bredvid

varandra.
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Under 81 Z av tiden or vuxna tillsammans med barnen. Oftast or det en vuxen

som or tillsammans med barnen (half ten av tiden) medan det under 23 % av

tiden or tva vuxna. liar de vuxna or tillsammans med barnen or de aktiva

under 62 % av tiden och passiva under 14 Z.

Passiva vuxna (14 %).

Aktiva vuxna (62 Z) _7_____

Majoriteten av de
vuxna passiva (2 %)

Bide aktiva och
passiva vuxna (3 Z)

Inge vuxna
narvarande (19 Z)

Figur 66. FOrdelningen i % Over rurnas aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 134)

PA daghem F or det ungefar lika ofta som barnen ensamma eller barn och

vuxna tillsammans har inflytande over verksamheten (41 % respektive 37 %)

medan vuxna ensamma ha: inflytande under 22 Z av tiden. Oftast sker det

under de styrda aktiviteterna.

:fie vuxna har starste

inflytandet (22 Z)

Vuxna och bsrn har
gemensamt inflytande
(37 Z)

Barnen har st8rsta
inflytandet (41 %)

Figur 67. FOrdelningen i % Over vurnas ....cspektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 134)

Under 56 Z av tiden samverlar vuxna med barnen mest genom att ge barnen kon-

kret hjalp i olika situationer samtidigt som de samtalar med barnen. dalften

av fri lektid sker samverkan och under Jrygt fyrafemtedelar av rutinsitua-

tionerna medan samverkan intraffar &Man under styrd verksamhet (14 Z).
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Under 44 % av tiden visar vuxna beteenden som utgar hinder for samverkan

mest genom att tala till enskilda barn eller barn i grupp. Vuxna pratar

ocks& med varandrm under 18 Z av denna tid. Under 90 % av styrd verksamhet

forekommer beteenden som hindrar samverkan unde. 19 % av rutinsituationerna

och 12 Z av fri lektid.

Samverkansbeteenden
(56 %)

Beteenden som utgar
hinder far samverkan
(44 %)

Figur 68. FOrdelningen i % Over ?I:4=as samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 109)

Barnen samverkar med varandra under 37 % av tiden mest genom att samarbeta

och smAprata med varandra samtidigt som de hjAlper varandra. Under en tred-

jedel av den har tidzn farekommer ocks& diskussioner mellan barnen om hur

de ska Visa problem och vad de ska Ora. Under 40 % av fri lektid farekommer

samverkan och 60 % av rutinaktiviteter farekommer samverkan.

'anligare bland barnen Hr beteenden som utgar hinder for samverkan, 75 % av

Mest bestir dessa beteenden av att barnen sysselsatter Sig med paral-

lana aktiviteter och att de stir bredvid och tittar pa vad andra gar medan

avvisanden endast fa-ekommer under 17 % av tiden.

Beteenden som utgor
hinder for samverkan
(63 %)

BAda lieteendana fare-

kommer samtidigt
(12 %)

Samverkansbereenden
(25 7)

Figur 69. FOrdelningen i % Over barnens samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 134)
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Under i stort sett hela tiden (96 %) visar vuxna egenaktivitet genom att ta

egna initiativ, ge forslag och,uttrycka isikter. Dessutom forekom tjat

de vuxna under 15 % av tiden. Under all styrd verksamhet ftirekom egenaktivl-

tet och under i stort sett alla rutinaktiviteter samt under tva tredjedelar

av fri lektid. Brist pa egenaktivitet hos vuxna forekommer endast 4 % av

tiden.

Brist pa egenaktivitet
(4 %)

Egenaktivitet och
initiativ (96 %)

Figur 70. Fdrdelningen i % over de vuxnas egenaktivitet oak initiativ-

tagande respektive brist pa egenaktivitet (n = 109)

Barnen visar sjalvstandigt beteende under 84 % av tiden framst genom att

ta egna initiativ, ge ftirslag och uttrycka Asikter.Detta sker under 90 %

av fri lektid och rutinaktiviteter och under hAlften av styrd verksamhets-

tid.

OsjAlvstAndigt beteende upptrAder hos barnen under 19 % av tiden, genom att

en del barn medverkar i aktiviteter som vuxna styr samtidigt som en del barn

bara passivt finns med i sAdana aktiviteter. FrAmst gAller detta under styrd

verksamhet.

Brist pA egenaktivitet
och initiativ (16 %)

BAda beteendena f8re-
kommer samtidigt (3 X)

Egenaktivitet och
initiativ (81 %)

Figur 71. Fdrdelningen i % Over barnens sjdlvstdndighet respek*.ive brist p&

sjaysteindighet (n = 134)
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De vuxna fOrmedlar normer till barnen under 72 % av tiden, vanligast Hr

allmAnna uppfOrandenormer (41 Z) medan samlevnadsnormer forekommer bara

6 % av tiden. Tjat f8rekommer under 13 % av ti en under styrd aktivitet och

rutinaktivitet. Normer fOrmedlas oftast under styrd verksamhet (89 % av den

tiden). !Ur det gliller rutinaktiviteter formadlas normer under 66 % av den

tiden och under 43 Z av fri lektid.

FOrmedling av allmAnna FOrmedling av bAda
uppforandenormer (41 Z) typerna normer (12 Z)

Tjat (13 Z)

FOrmedling av samr
levnadsnormer (6 Z)

Ingen normfOrmedling
(28 Z)

Figur 72. FOrdelningen i % Over =nets fOrmedling av allmanna uppfOrande-

normer respektive samlevnadenormer (n = 109)

Barnen fOrmedlar normer under 20 Z av tiden och da framst allmAnna uppf8-

randencrmer (13 Z).

FOrmedling av allmlinna

uppfOrandenormer (13 ;)

FOrmedling av sam-
levnadsnormer (4 %)

FOrmedling av bAda
typerna normer (2 Z)

Ingen norebrmedling
(80 %)

Figur 73. FOrdelningen i % Over barrens fOrmedling av altmdnna uppfOrande-

normer reepektive samlevnadenormer (n = 134)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samli -Iar

Under astan alla samlingar (86 Z) Ur det de vuxna som Styr och har infly-

tande over vad som sker.

Under knappt en tredjedel 84 samlingarna forekommer samverkan mellan vu R

och barn framst i form av smAprat och diskussioner om vad som ska Oras. De

vanligaste beteendena hos vuxna Hr sAdana som utOr hinder for samverkan,

genom att da talar om for barngruppen vad och hur de ska Ora eller sager

till enskilda barn, detta sker under samtliga samlingar. Dessutom forekommer

under en tredjedel av tiden att vuxna avvisar barn eller grUlar pA barn.

Under samtliga samlingar uttrycker vuxna Asikter, Om vad och hur esker ska

Oras, vad som Ar rUtt och fel. 40 Z av tiden tjatar man pA barnen. Vuxna

ger forslag till aktiviteter och hUmtar material och visar hur barnen ska

g5ra Under alla samlingar.

Barnen samverkar aldrig.med varandra under samlingarna. De sysslar i stallet

under 95 Z av tiden parallellt med olika aktiviteter. Under half ten av sam-

lingstiden tittar de intresserat pl vad andra Or och lika stor tid avvisar

de varandra och gedlar pa varandra. Under half ten av samlingstiden medverkar

barnen genom att havda sina Asikter om det de sysslar med och *'der. 40 Z av

tiden ger de egna forslag till hur och vad de kan Ora. Under den andra

hUlften av tiden utfor de vad vuxna sagt och Ar passiva och ointresserade.

Lasgrupper

Under lastiden Ar det bide vuxna och barn som har inflytande over vad man

ska lasa och hur lane.

Barnen medverkar under hela lastiden genom att lyssna. Under half ten av ti-

den forekommer samtidigt barn som bara passivt sitter med utan att medverka.

Under en tredjedel av IHstiden framf3r barnen Asikter om det de laser och
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smapratar med varandra. Medan de vuxna smApratar och uttrycker sina Asikter

under tva tredjedelar av tiden och kommenterar vad de laser.

Styrd verksamhet, ur observatorens perspektiv

Samlingar

PA den ena avdelningen har man morgonsamling varje dag klockan 8.30 - cirka

9.00. DA brukar det vara en vuxen c-h sex - tio stycken barn. Man drar alma-

nackan, inte varje dag, man sjunger ibland nAgon sang med arelser till,

laser en saga och sa passar man pa att tala om vad som ska handa under dagen.

En morgon berAttar frOken att det ska kocna en ny flicks i gruppen som kom-

mer fran Polen, frOken fOrbereder barnen pa att hon inte kan prata svenska.

Sedan ber hon barnen att de ska to hand om den nya flickan och att de ska

tAnka pa hur det kAndes nar de var nya sjHlva. Varje samling ayslutas med

att varje enskilt barn ska fOr frOken vad han eller hon tanker Ora

nu efter samlingen. Exempelvis vill de ga till lekhallen och bygga en koja,

sa slapps de ivag en och en eller tva och tva om de planerar att leka till-

sammans. De vuxna fOljer aldrig upp om barnen gor det som de sagt att de ska

Ora. Det innebar att ett barn kan saga att man ska bygga lego och sa kan

man springa ut i lekhallen och rumstera om.

PA den andra avdelningen är man inte lika regelbunden med sins samlingar.

Man har som ambition att ha samling fore maten varje dag, men det blir inte

sa. Vi ser tva samlingar pa denna avdelning. Ena gangen drar man almanackan

och sedan sjunger man till gitarr. Tre vuxna är narvarande och sju stycken

barn. Barnen far sjUlva valja singer, ett barn i taget. En del vill inte,

trots att de far lang tid pA sig att tanka. Den antra gAngen sitter man i

ring pa golvet och pratar om olika yrken, var mamma u,h pappa arbetar till

exempel.

Sexarssamling har barnen varje dag en timme. Varje tisda.g Hr de tillsammans

med en annan daghems-sexarsgrupp. Meningen Hr att de ska bli mer bekanta

infOr hOstens skolstart. Tva frOknar har hand om gruppen och Atta stycken

barn gar i den. Oftast Hr det bara en frOken som har hand om gruppen, efter-

som den ena har varit mycket sjuk. Barnen har varit pa tre utflykter, en

gang pA Valla, en gang pa brandstationen och en Ong beak pa en fOralders

jobb. De ganger vi varit med har sexAringarna gjort collage pA vilka yrken

man kan finna i "Centrum". De har skrivit tackkort till brandstati en, de

har sysslat med almanackan. De vuxna skiljer sig en del i sitt beteende i
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sexArsgruppen jlimf5rt med hur de Hr i vanliga fall. De Ur betydligt mer sty-

rande och stranga. Det liknar mer av en skolsituation. "Jag tycker att vi

ska tacka brandmdnnen, ddrfdr har jag gjort i ordning vykort har, earn dr

indelade i fyra ftilt, az, ni far Ora var sin teckning i var sin ruta". "Ni

fyra sitter oitir ute och ritar pa det hdr kortet och ni fyra etannar kvar har

och ritar pa detta kort". "Ndr ni dr fardiga, eitt ner och var tysta och

vdnta tills alla dr klara". Vuxen styr och besammer "Jag vet att ni tycker

almanackan dr trakig, men det dr sant man maste kunna". Vid ett tillfalle

ska de jobba i sina arbetsbocker. Barnen sitter vid ett ganska trAngt bord

men de fAr samsas. "Sla upp eidan 4. Innan ni bdrjar vill jag att ni koncen-

trerar er, ni pratar fdr mycket, fdrsdk Or ert eget, IOU tyst, eitt

stjdrten, nu bdrjar vi". Barnen fyller i det de ska men de Sr inte tysta

och de kikar pA varandra, eftersom de inte farstAr hur froken menar, det

Ar ju viktigt att det blir att. SexArsgruppen blir en kontrast till mycket

av Ovrig verksamhet dA barnen uppmuntras till sjlilvstandighet och eget ini-

tiativtagande och visar att de kan. Har blir de styrda och fir inte utlopp

f5r sin egen entusiarm. Vid ett tillfHlle bar friiken om forslag pA sAng som

de ska sjunga, barnen har flera fdrslag men fastnar for en, men den kan inte

froken. Barnen: "Men vi kan, da ejunger vi". De struntar i froken.

SexArssamlingarna Hr oroliga tillstallningar och barnen är smAbrAkiga,

kanske beroende pA att de forvantas upptada pA ett sA annorlunda sett mot

vad de annars gor. Barnen Sr ocksA avvisande till de fdrslag som vuxen har

om vad de ska g5ra. Det blir mycket smAtjafs, de Hr inte sysselsatta hela

tiden, utan ska sitta och svara och lyssna och vanta pA varandra. Det ges

mAnga tillfallen till smAknuffar och smAprat som g5r att helhetsintrycket

blir stokigt och stlimningen Sr tryckt och det är trAkigt och stangt Ater-

hAllsamt.

Llisgrupper

Varje dag efter lunchen har man en llisstund. DA Sr barnen indelade i Aldrar,

en grupp med stdrre barn (f em - sex Ar) och en grupp (tre - fyra Ar) med

mindre barn. Oayseteom man laser for stora eller smA pratar man mycket om

innehAllet och bilderna. Vuxna fUrs5ker fA barnen att dra paralleller med

sina egna upplevelser. De vuxna azcepterar inte att de smAbrAkar och star

under llisstuneen utan ser det som koncentrationstaning och exempelvis frA-

gar froken: "Varfdr lyeenar ni inte?" Barnen svarar att de är tr5tta. Vuxen:

"Det dr ddrfdr det kallas en lugn etund". Vid tvA tillfHllen anvands den

lugna stunden till bildbandsvisning i stlillet. Den ena avdelningen en dag
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och 'lasts dag den andra. Vid ett tillfalle upptacker en vuxen att en pojke

har ett par nycklar som inte htir till daghemmet. Hon blir misstanksam att

han tagit dessa nar han varit med i affar p& morgonen, hon avbryter las-

ningen och diskuterar med honom om detta. Han nekar och hon tar nycklarna

och sager att hon ska frAga hans mamma om det han berattat stammer, sedan

ska han fA tillbaka nycklarna i sA fall. Detta blir ett lAngt samtal men

den vuxna anser att det lir bast att grips in sA fort man upptacker'nAgot

sidant. Dagen darpA visar det sig att han hade tagit nycklarna.
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FRI LEK

Fri lek, systematiska observationer

Under drygt tv5 tredjedelar av fri lektid har barnen ensamma haft inflytan-

det over det som hAnt. Vuxna och barn tillsammans har haft inflytande urder

en fjArdedel av tiden och de vuxna ensamma under 8 % av tiden.

Under tv& tredjedelar av fri lektid har barnen sysselsatt sig med parailella

aktiviteter samtidigt som de smApratat med varandra och intresserat tittat

p5 vad andra gjort. Under en tredjedel av fri lektid har barnen samverkat

med varandra och d5 frAmst genom samarbete och smAprat. Under knappt en

femtedel av tiden farekom att barnen diskuterade med varandra om vad de

skulle gam och hur de skulle lass vissa problem. Under tre fjlirdedelar av

tiden tar barnen egna initiativ och ger farslag till aktiviteter samtidigt

rom de under half ten av tiden uttrycker sina Asikter.

Vuxna samverkar med barnen halva den fria lektiden genom att de smApratar

med dem. Det farekommer under knappt en femtedel av tiden att de uppmuntrar

barnen och diskuterar med dem hur de kan Ora. Under 14 % av fri lektid

Ugnar de vuxna sig At att prata med varandra. Under tv5 tredjedelar av tiden

ger vuxna farslag till barnen pA vad de kan sysselsUtta sig med eller hur

de kan Ora med olika material samtidigt som de under 40 % av fri lektid

ger uttryck for sina Asikter och hamtar saker At barnen.

Fri lek, ur observaterens perspektiv

Inothhus

Den starsta delen av dagen har barnen fri lek. De fir till viss del bestAmma

vad de vill Ora, men det finns en id6 som genomsyrar daghemmet och det är

att barnen ska komna ivUg ifrAn daghemmet ut i samhUllet sA ofta som det

gar. Detta innebAr att vuxna tar med sig ett par barn och ger sig ivUg till

exempelvis biblioteket, IKEA, till stan, till centrum for att handla etc.

Vissa dagar blir det f5 F r kvar p5 daghemmet, eftersom fler smAgrupper Ur
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ivlig ute nAgonstans. Detta kan gAlla bide for- och eftermiddagar. Motivet

sammanfattas av en vuxen: "Vi ger ass ut hdriftan vdtdigt mycket, fdr att

barnen ska fd se att det finns en vdrld utanfcr det hdr. Maga dr vdldigt

isolerade hdrute. Dom har tin exempel aldrig varit pd stan. Ndr vi dker

blander vi upp sa vi fdr dem som vi tycker behdver individuell kontakt ocksd,

exempelvis nagra som klarar sig bra sjdlva och ndgon som behdver mer vuxen-

kontakt. Vi kan fd valdiga diskussioner bara pd bussen med dom. Malet dr att

de inte ska tro att det dr ett annat Land ndr de kommer bortanfcr Centrum".

Barnen or inte sjalva med och bestAmmer var de ska Aka utan det 'dr vuxna som

hittar pi det och mAnga ginger fAr de Overtala barn att folja med, de vill

stanna och leka pA daghemmet.

PA de tv& avdelningarna skiljer sig den fria leken inte sarskilt mycket At.

Barnen spelar spel, bygger Lego, bygger tAgbana, mAlar och geggar med lera.

Barnen har mycket parallell lek, men nar de leker med tAgbanan och bygger

Lego forekommer samlek. Under fri lek ar det lika vanligt att barnen leker

sjalva som att vuxen finns narvarande. PA den ena avdelningen skulle barnen

plantera om blommor, tv& stycken har startat frivilligt. De fAr bestamma

sjalva vilka blommor som ska ha ny jord, vilka blommor som ska kastas bort.

En av flickorna trOttnar och genast angler en ny sitt intresse, dA lar den

som finns kvar henne hur man Or och visar. En vuxen finns ute i periferin.

Vuxna litar pl att barnen klarar av detta sjalva. Det gAller liven vid mAl-

ning, barnen plockar ner farger och penslar och &atter pl sig fOrkladen.

Men nar en flicks bara lamnar mAlningen griper en vuxen in: "Vad brukar vi

gdra ndr vi malat fdrdivt?" med lugn rust. Flickan fAr gA tillbakaoch skin-

ja penslar och plocka bort sins grejor.

Vid lertillverkningen skater barnen det masts, en vuxen delar uc lera (pool-

tjanstgbrare) men vet inte hur mycket de brukar f&, barnen tar over och

visar. "Vi far flera ganger, om det rocker ", de uppfostrar ocks& varandra

"Du ?rate ha fOrk/dele, ndr du jobbar med lera", "Du ska inte jobba pd brick-

an, den aka du ldgga det fdrdiga pd". Oftast Ar barnen snalla mot varandra,

men det hander att de stater bort ocksA, exempelvis en pojke kommer och vill

vara med vid bilbanan men "Vi har redan bdrjat sd du kan komma hem och leka

hos mig sen i staiet". Ett snallt sett att avvisa som andl innebar nAgot

positivt. Normen ar.annars att alla fAr vara med. Flera ska spela spel,

frOken sager: "Alfa far vara med, en kan vara banken". FrOken instruerar

hur man g8r, sedan lamnar hon over ansvaret till L (sex Ar) "Se till att

alit g&r r?tt till".
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Under den fria leken var barnen i snickarrunnet vid tva tillfallen, en vuxen

med tva barn var dar samtidigt. FrOken hjalper till genom att muntligt upp-

muntra barnen att jobba pl. Ibland maste hon skruva fast lite hardare och

kanske visa hur de ska halla, men hennes mAtto: "Du kan °jay ea bra och

det dr jobbigt for mig yoked" nlir ett barn vill att hon ska saga.

Vattenlek forekom en gang. DA var de.t barnen sjilva som villa det och kom

med ferslag pa detta.

Inomhus forekommer fri lek bade i lekhallen och pa de bads avdelningarna.

I lekhallen bygger barnen mest med kuddar av olika storlekar, de bygger

lejonburar, dlir de leker lejon som matas, och som jagar. Det forekommer ock-

sA en del motorisk lek, fotbollsspel, rutschkana, hoppa pA madrasser. Fbr

det mesta or det flagon vuxen som finns i lekhallen och det or oftast flera

smAgrupper som leker (ett par barn i varje), flagon gang pa morgonen kan det

vara manga barn (tio - tolv stycken) samtidigt, men oftast Or det vildigt

fa barn dar samtidigt. MAnga or ju ivag pa "utflykter". Oftast Ir barnen

snalla mot varandra men nlgon gang bander att ott barn rasar kojor och da

far inte hon vara med. Diskussion uppstar "Du far vara med men inte hon for

hon bard pajar". Vid ett tillfalle kommer en vuxen in i lekhallen med ett

nytt spel och ropar pa nagra barnom de vill vara med. De sitter i soff-

gruppen i lekhallen och spelar och flera barn kommer och tittar pl.

Utomhus

Ofta gar barnen ut en stund pa fOrmiddagen, men om nagra av de stbrre barnen

vill ga ut andra tider sa fAr de gOra det sjalva bara de hailer sib pa gar-

den. Ute är det mest motorisk lek som fbrekommer, man cyklar enskilt eller

tillsamnans i ett langt tag eller tva tillsammans pa samma cykel. Nagra

graver i sanden, nagra gungar och ett par dagar hoppar man rep. Vuxna hoppar

rep med barnen och hjalper till i sanden. I bvrigt gar de vuxna runt och

pratar med barnen och ibland med varandra. Barnen leker mest i smagrupper

och det är tvl - tre vuxna ute samtidigt. Ryan ute uppfostras barnen, exam-

pelvis en pojke kommer och skvallrar fbr frbken om ett barn: "Han gar dar

och trampar i blommorma". Froken svarar: "Vad gdr du da?Berdtta for honom

att vi gar gasfalten". Alla har alltsa ansvar fbr att regler halls.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

Under rutinaktiviteterna har barn och vuxna tillsammans inflytande over

verksamheten 75 Z av tiden, barnen ensamma under 19 Z och vuxna ensamma

under 6 Z av tiden.

Barnen samverkade med varandra under 60 Z av rutinaktivitetstiden frAmst

genom samtal och hjalp att skicka till varandra. Under half ten av tiden

fOrekomser beteenden som hindrar samverkan genom att barnen var och en agnar

sig At sin mat och star de andra genom maaret och maaprat. Under i stort

sett hela tiden (94 Z) tar barnen egna initiativ till exempel att duke,

skicka mat, vatter., uttrycka sina Asikter och ger fUrslag till exempel pa

samtalsamnen. Under drygt tre fjardedelar av tiden utfUr de saker pa vuxnas

uppmaningar till exempel ater upp maten, smakar pa maten och sitter fint.

Under fyra femtedelar a- tiden samverkar vuxna med barnen genom att hjalpa

barnen att exempelvis skara mat-, dra upp dragkedjor, ta pa stovlar, genom

att uppmuntra dem att sjalv klara av exempelvis pakladning eller att Its

sjAlva samtidigt som de smapratar med dem. Under nAsian hela rutinaktiyi-

tetstiden (90 Z) tar vuxna initiativ och visar egenaktivitet genom att ham-

ta saker till barnen, skickar mat vid matbordet. De ger ocksa forslag till

hur barnen exempelvis ska Ora nar de inte tycker om maten, vad barnen ska

ha pa sig nar de gar ut etc. Tjat forekommer under knappt en femtedel av

tiden.

Rutinaktiviteter, ur observatOrens perspektiv

Lunch

Luncherna Ar olika pa de tva avdelningarna, bide vad gAller stamningen och

rutinerna. pa den ena avdelningen hjalps alla at med dukningen av de tre

borden, bide vuxna och barn. DAr sitter sedan en vuxen och fyra till fem

barn per bord. Under maltiden pratar man med varandra och de vuxna uppmun-

trar barnen att sjAlvstAndigt ta mat, att tanka efter hur man kan Ora nar
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nAgot fattas. Till exempel sager nAgon vid det ena bordet "Vi har inget

vatten har ", genast hors frAn det andra bordet ett barn: "V: har tvd kannor,

a kan ni fa den ena". De tanker pA varandra och uppmuntras till detta genom

de vuxnas satt att frAga dem. Under maltiderna ar det lika ofta om in,c

of tare barn som fOrmedlar uppfOrandenormer, exempelvis "Varadgoda 1, 2, 3

edger vi alla annare blir det orattviat ", "Stang av vattenkranen", "lletmta

ett gtas ajdZv". En annan gang sager ett barn till ett annat "Du aka inte

adrpla", barnet ber dA en vsIxen lyssna nar han sOrplar, den vuxne svarar:

"Nej, jag viZZ inte hdra, du kan dta titan att adrpla". Bide den vuxne och

barnet ar eniga om normen att inte sorpla vid matbordet. Att uppmuntra till

sjalvstandighet leder till sjalvstandigt beteende visar sig dA en flicks

reser pA sig efter sin mAltid och tar itu med eftc5:ratten pl eget initiativ.

Hon delar apelsin sa det racker till alla, nar hon frAgat hur mAnga som vill

ha, dessutom hjalper hon ett litet barn att Skala hennes apelsin. Regeln pl

denna avdelning ar att man dukar av sin tallrik och lamnar bordet nar man

atit fardigt, sedan samlas barnen i dockvrAn for att invanta lasstunden.

PA den andra avdelningen dukar ett barn vid varje bord tillsammans med vux-

en, men ibland dukar vuxna sjalva och barnen sitter och vantar. Har rider

regeln att ett barn sager "V2radgoda" vid varje bord, men inte fOrran det

dr tyst vid bordet och det kan ta flera minuter av vantan att det ska bli

tyst. Man pratar med varandra vid bordet men ofta ar det nAgon vuxen som

leder konversationen och frAgar barnen om alika saker. Eftersom man har

regeln, att alla ska sitta kvar och vanta pA varandra tills alla Ntit far-

digt blir det ofta stokigt mot slutet av mAltiderna med mycket tjit "Vi

vdntar pd varandra", "Ift upp nu, jag sa tiZZ dig tidigare att du inte akullc

ta ad mycket", "Nu vdntar ilia pd dig L". liven har Braker man fA barren

att tanks sjalva p& varandra genum att frAga dem exempelvis "Vent tycker du

ska akicka mer vatten?" Barnet hOr och skickar pA eget initiativ. Har fore-

kommer ochaA mycket av normer som rbr rent uppforande "Tugga ur prat, prata

sedan", inte pd ad ddr och kladdr", "Prata inte med dal nu", "Baratta

Pr:henne att du viZZ dta i Zugn och ro" (fastan det ar den vuxne som vill

fl tyst pA tjafset). Barnen skO1jer sjalva sina tallrikar after mbten, och

de vuxna stadar av pA boiden, det Or de ocksA pA den andra avdelningen.

Skillnaden mellan avdelningarna ar att den ena accepterar barnens satt att

ata och tjatar inte hela tiden om olika uppfOranderegler som man gOr pA den

andra. PA den sistnamnda ar det fler barn som smAbrAkar och saboterar vid

lunchen, sa att tjatet framkallas. PA den fOrsta avdelningen pratar barnen

bide med varandra och de vuxna, pA den sistnamnda ar det de vuxna som frAgar

tit barnen.
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Tambur

De klar pA sig sl mycket de kan sjUlva, sarskilt de st8rre barnen. Vuxna

leder dem med hj/ilp av frAgor av typen "Vad tror du att du ska ha 0 dig

mer", "Titta i facket om du glOmt nagot". De vuxna trUnar ocks& systems-

tiskt de mindre barnen att Ora olika moment sjillva i plkladningen "Man

mate fOrsdka". Det Under ocks1 att de st8rre barnen hjalper de mindre att

kla pA sig, trots att de sialva blir sena dA. De ar uppearksamma pd varandra.

Deltagande i daghenmets verksamhet,

Det enda som barnen beh8ver to ansvar f8r Ur att hjalpa till med dukningen

pA blda avdelningarna.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Karakteristiska drag for F jamfort med de ovriga daghemmen

F or ett lekhallsdaghem. Drygt hAlften av

barnens forAldrar ar arbetare och mAnga har ensamstAeade fOrAldrar. De

vuxna farmedlar ofta normer till barnen. De Ar mera sAllan nArvarande hos

barnen och nor de Ar flera vuxna nArvarande samtidigt or det of tare flera

passiva och bara nigon som Ar aktiv. Det forekommer sAllan styrd verksam-

het och ofta fri lek.

Observatorens funderingar

Det hAr är ett daghem som prAglas av medvetenhet och enighet om mAlsatt-

ningen. Det Ar resultatet av att man haft en jobbig tid bakom sig med oenig-

het och brAk i personalgruppen. Detta har tvingat fram diskussioner om vad

man har velat och det har bkat klarheten for peraonalen om hur de ska jobba.

Det rider god stamning pA daghemmet. Verksamheten Ar valdigt lite inriktad

pA fasta aktiviteter, i stAllet lAter an den spontanitet som finns bland

personal och vuxna styra verksamheten.

Daghemmet har flera framtidsinriktade drag i sin uppfostringsattityd, detta

visar sig framst i personalens forbAllningssAtt till barnen. De or oftast

konsekventa i sins krav pi sjalvstandighet, hansyn och att barnen uppfyller

det ansvar de har for vissa saker. Barnen Ar ocksA mest snails mot varandra

och tanker pi varandra och uppfostrar varandra.

Barnen leker mest parallella lekar, mea nor de nigon gang fAr tid och Ar i

rAtt alder sammansatta fungerar samlek, de diskuterar hur de vill ha det,

vad de ska Ora osv. Orsaken till att vi ser sA lite av detta beteende kan

liggai de fi tillfAllen, som ges till detta. Pi grund av alla spontana ut-

flyker rycks grupperna sander, t ex 3 vuxna och 5 barn forsvinner At var

sina hill. DA finns det bara kvar nAgra barn kanske med fel ilderssamman-

sattning och kompissammansattning for att samlek ska kunna bli ay. Utflyk-

terna undandrar mojlIgheter till samlek och sker de ofta, blir det svirt

for barnen att leka med varandra. Kanske finns ocksA har orsaken till att

barnen inte vill Aka bort utan i mAnga fall mAste Overtalas, de vill hellre

leka henna pi daghemmet.

VarfOr set det ur sA War? En orsak är att ledaren Ur stark. Hon var den som
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tog over nar det hela bade "pajat" och dA sag flera av personalen upp till

henne som vAgade to pA sig detta ansvar, och gay henne stud i att fA iglng

saaarbetet p5 daghemmet igen. Hon har personalens fortroende och de vAgar

stalls upp pA hennes idfier. De fiesta är halt averens med henne om dessa

ideer och will arbeta pA samma sett som farestAndaren. Ett annat skal till

att man blivit sa enig har att Ora mad att man har mAnga barn som är svAr-

hanterligaloch det stAller krav pA att de vuxna är konsekventa och vet vad

de vill om inte alit ihop ska spars ur.

Den aktivitet som gAr stick i stay med de vuxnas inrikning och idger am

verksamheten at 6-Arssamlingarna. FrUmst verkar detta bero pi den person

som har ansvaret for dessa. Hon blir ofta arg pA barnen, och lyssnar inte

pA deras Asikter och idger, och samlingarna blir mycket trAkiga. De bads

avdelningarnas peisonal har i start sett samma grundinstallning till verk-

samheten)men pA den ena avdelningen har man lite mer av pysselverksamheter

An pa den andra, farhAllningssattet är detsamma.
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DAGHEM G

G Ur ett hemvistdaghem som ar tvA ar gammalt.

Lekladan ligger nigra kvar-

ter bort liksom de tre andra hemvisterna.
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Figur 74. Skins aver daghemmet och lokalernas anvandning under den fria

leken

Lagenheten bestir av tvi st3rre rum, fyra mindre rum samt tvA kok. Det ena

av de tvA st8rre rummen utnyttjas flitigt av barnen under

den fria leken. liar har man ocksi samlingar och lasgrupp. Rummet Sr m8blerat

med gram soffor i soffbord och gran matta. I en stor bokhylla stir

en jatteradio med inbyggd bandspelare, gitarr, skrammelinstrument samt

bocker; leksaker for de yngsta finns lattillgangliga pA de nedersta hyllorna.

I ena hornet har man satt en skena i taket for att kunna IhInga upp draperies

- detta har dock aldrig blivit av - har finns nu bara en stor hog kuddar.

Det andra stora rummet ar mest ett genomgAngsrum - har har man tvi stora

matbord, en vaystol (som inte any:irides), symaskin, bokhylla med lattAtkom-

liga pussel och spel. Erin detta rum har man direkt ingAng till kiiket och

ett kuddrum. Kuddrummet utnyttjas sallan, delvis beroende pA att det ofta

sover smAbarn der men ocksi beroende pi att barnen sallan ar i denna del av

lagenheten. En korridor som ocksA fungerar som tambur farbinder de tvA stora

rummen med varandra. Har har skolbarnen ett eget rum mablerat med skrivbord,
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liten soffa, soffbord, byrA med fack for barnen, bokhylla med kasettband-

spelare. Darren till detta rum hills nastan alltid stAngd och rummet utnytt-

jas bara dA skolbarnen kommit. Innanfar allrummet finns ett bygglekrum

som utnyttjas flitigt av smApojkarna. Ear har man klossar, bilar och ralsar.

Ytterligare tvA smArum finns i andra Anden av lagenheten - ett kak som ut-

nyttjas till mAlarrum och ett dockrum med riklig utrustning - bland annat

stora tygdockor av bAda kinen och smAcyklar. Mast vistades man i allrummen

(42 %) och utomhus (29 Z). I de smA rummen var man bara i 17 %.

PA vaggarna i korridoren finns mAnga anslag som berar malsattningen och

organisationen av daghemmet. Man fAr veta att "Man arbetar i lag, 8kall

lyssna pa bade vuxna och barn, ha en positiv atmosfdr ddr man tar hdneyn,

pratar - inte slay, reapekterar varandra, fdljer med i debatten fdr att

stdrka yrkesrollen". War finns ocksA utklipp om personalbristen pa daghem.

Ett stort anslag talar om att man har olika arbetslag: matlag (som 8kall

hjapa till att laga maten, duka, saga varsagod) ett s-oddlag (som 8kall

rulla ihop mattorna pa onadagen, tvdtt- landdulazz, torka ur tandborsthyllor-

na, tvdtta sdngkldder), ett blomlag (som skall vattna blommor, torka av

fdnsterbrddor och kladfack). Varje arbetslag bestAr av tre - fyra namngivna

barn samt tvA vuxna. I allrummet har man ett bladderblock pA vaggen som

anvAnds som protokoll for "Mandagamdtet" - en samarbetskonferens mellan

barn och vuxna.

G har en mycket liten egen lekplats som man nAr frAn lagenhetens altandOrrar.

har man en liten grAsmatta med sandlAda, redskapsskjul, barbuskar samt

nigra tradgardsland. I avrigt utnyttjar man den vAlut-

rustade kommunala lekplats som ligger i omedelbar anslutning till daghemmet.

Barn

Pa daghemmet finns 20 barn inskrivna i Aldern ett Ar till tio Ar:

Tabell 13. Barnena aldersfdrdelning (n = 20)

Al- 1-2 ar 2-3 Ar 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Skolbarn Totalt
der

Antal 1 2 4 1 3 0 9 20

Sammanlagt fanns elva farskolebarn varav sju flickor och fyra pojkar. 80 :

av barnen var heltidsplacerade; de fyra deltidsplacerade barnen hade ore-

gelbanden vistelsetid. Ett av barnen hade fortursplats pa grund av sipa
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hemfbrhAllanden. Han gick heltid. Barnrorligheten sista Aret var 45 Z

(nio barn). I gruppen fanns fyra syskonpar.

Z av foraldrarna var tjansteman - halften h8gutbildade; 32 Z av Braid-

rarna var arbetare - majoriteten utan yrkesutbildning. 15 Z av barnen hade

ensamstAende faraldrar.

Personal

PA G fanns fyra heltidsanstallda kvinnor som a_oetade i barngruppen:

tvl barnskotare, en forskollarare, en fritidspedagog. Dessutom fanns en

kokerska och en timanstalld lokalvArdare som stadade dagtid. nrestAndaren

var stationerad pa lekladan. En ponitjanst som var knuten till lekladan am-

bulerade mellan de fyra hemvisterna. Tjansten var for narvarande besatt av

en omplacerad barnvArdare.

Personalrorligheten sista Aret har varit stor - tre av de fyra vuxna har

bytts ut. MedelAldern ligger pa 22 ar (tio ar yngre an kommunens genomsnitt),

ingen har egna barn. Man har varit anstalld i genomsnitt tvl ar inom barnomr

sorgen. En av de vuxna har varit med sedan daghemmet startade; ovriga har

anstallts under sista Aret. NAgon elev fanns ej.

Man har ett rullande schema dar man delar alla arbetsuppgifter utom matlag-

ningen som halt sk8ts av kokerskan. v anan vecka planerar hela personal-

gruppen tillsammans en f8rmiddag medan personal frAn lekladan tar hand om

barnen. En person gar till lekladan for att fl information frAn OreatAnda-

ren en gang i veckan. ForestAndaren kommer till hemvisten en fOrmiddag i

veckan (detta intraffade dock ej under observationstiden), en person frAn

lekladan kommer varje morgon for att 118ra om flagon ar sjuk och om man bellover

vikarie.

Nya barn skolas in av en bestamd vuxen, daremot foljs detta ej upp av fort-

satt ansvar for detta barn och foraldrasamtal.

De vuxnas arbetsrelation

Ingen av de vuxna hade aktivt sokt sig till just denna organisationsform f8r

barnomsorg och det var bara en av dem som var positiv. Tvl av de tre som

slutat under Aret hade efiligt de ovriga gjort det pa grund av vantrivsel med

organisationsformen.
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I intervjuerna visade man sig vara missrajda med mycket: man klagade Over

samlallssynen pa barnomsorgen: "Jag skulle vilja jobba pd andra villkor an

vad jag ger nu, kdnna att det jag ger dr viktigt. Som jag kanner det nu fir

det inte ad jdtteviktigt utan mer ett nedVdndigt ont mdnga gdnger - nu aka

kvinnorna vara hemma"; over foraldrarna: "Barnen far kanske Ora litet fez,

mycket son de viii, springa ute sent, se pd video.."; Over personalbristen:

"Man kan inte jobba med de Meer och mdlsdttningar man har, det dr fez, litet

personal"; Over att barngruppen var jobbig: "jobbigt fer barnen att fiytta

till ett nytt omrdde, de har blivit sa krdvande", "Barnen dr ouppfostrade

och fula i mun"; Over Ildersfordelningen: "Smaarnen stoppar upp allting

med sira uppstrdckta armar och kissade blejor - det ger mig galen, skolbar-

nen bara fiaddrar omkring". Kort sagt alla vuxna uttryckte pa olika sHtt att

de var stressade men fOrlade orsakerna mestadels till faktorer utanfOr vad

man hade mojlighet att plverka. Flera uttryckte direkt handlingsforlamning

"Det finna tilifailen da jag till exempel skulle kunna prata med barnen men

da har jag svdrt att finna ro ad da springer jag bara runt och tittar. Dd

kommer jag pd mig ofta med att bara springa runt och titta, var dr alla,

vad ger de fer ndnting". "Egentligen finna det nog ett hinder, men det dr

nog jag sjdlv son kdnner att ja, jag far ingen ro att sitta ned". En

annan vuxen uttrycker det som glomska "Jag har blivit as glemsk sen jag kcm

hit, ja, vi alla har blivit as glemska". Man soker stud hos varandra, tycker

man liknar varandra i att alla är ganska lanslomassiga, man umgas ocks& en

del privat.

MAlsgttningen med arbetet

En dag for nAgra mAnader sedan satt hela arbetslaget och diskuterade mAl-

sattning och fann att man tyckte ganska lika. Nar de enskilda vuxna berattar

om sina mAl i intervjuerna or de dock ganska olika, och de mal som framfOrs

varierar frAn det mycket konkreta m &let "Ge barnen en fin uppfostran, det

rill saga Zara dem att inte svdva, uppfera sig vid maten" till mllet "Att

bara vara mdnniska". De nil som Antyds pA vaggplakaten betonas ej. ForestAn-

daren framfor klart framtidsorienterade mAl och arbetsmetoder och tror att

hemvisten arbetar efter detta. ntallet är det nog som nagon pa hemvisten

uttryckte det "Hon vet ju inte vad vi ger". FUrestAndaren sjalv var nog med-

veten om att hon missat daghemsdelen darfOr att hon prioriterat grannskaps-

arbete och dagbarnv &rdare i sin arbetsfOrdelning. Hon kande nu ett behov av

att 1Hra kanna hemvisterna lattre, tyckte att "Man pd viRsa hemvister hade

svart att arganisera sitt arbete", "Att man inte dr riktigt klar ever hur
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man vill jobba och vad man vill ge till barnen". For att lara karma fOrhAl-

landena battre, tyckte hon att hon mAste vistas of tare pa hemvisterna, en

Asikt hon delade belt med personalen, som ocks1 onskade en stOrre lyhordhet

for "Hur man mdr". Som nAgon sa "I hdetas ndr vi hade det vdldigt jobbigt

var det ingen som vieste om det, varken pa lekladan eller pa de andra hem-

vieterna. De andra sa' istdllet: Jaed har ni jobbigt, ni som har verkat ed

stabila ndr vi har set,. er. Vi var valdigt etabila - och ed plOteligt bara,

ja det rann ur oss. Vi fdredkte ju tala om det, men det var ingen Born fdr-

stod for dom hade inte sett situationen".

Plakaten pl vaggarna vittnar om att personalgruppen har mycket ambitiOsa,

framtidsinriktade mAl med sin verksamhet, man vill att barnen ska via ar-

betslag delta i vardagssysslor, "Mdndagemdtet" ar till for att barnen ska fl

pAverka sin egen tid pl daghemmet, samlingarna err till for att alla ska fl

lara kanna varandra. MAnga idger fanns med frAn forsta introduktionstiden

och blivit kvar utan omprovning. Som flagon formulerar det "Betrdffande lde-

grupperna hade vi uppdelat fdrut, men ed har smdtjejerna halkat med och dom

tycker det dr ganeka myeigt att bara eitta ddr, ea dom har likeom kommit med

av en slump bara. Fast jag tror ju att dam ekulle fa ut litet mer av att

sitta sjdlva och titta i en bok och b/dddra. Men nu har man fallit in i det

heir, nu dr vi hdr allihop". Arbetslagen fungerar dock samre men som flagon

uttryckte det "Veckorna bara gdr, tdAker mdstan varje dag - gud, vi mdete

Ora nagot at det hdr". Xven andra saker upplever man fungerar dAligt men

man verkar karma sig fAngad i ett monster som ar svArt att ta sig ur, exem-

pelvis "Man forsaker pd samlingarna och later alla barn eitta med och Pretd

och till slut .. ea har man predict ett dr mdetan att de ska sitta ned och

fOrsdka fdrstd att vi aka lyeena pd varandra och sen ear man mdetan inget

resultat, och till slut kanner jag att jag blir ed ddr destruktiv, mdd

sitter du inte tyet och still ed far du gd ut hdrifran. Det dr ednt earn man

inte vill Ora". "Och gud, tanker man, det ender jag edger till den ddr lilla

tjejen dr - gOr inte ea, var anal och gOr inte sd, varfdr 01- du ea for?

Det viktigaste dr att man sjdlvhela tiden tanker pd vad man gOr och det dr

svart ibland. Man kommer in i vissa monster, dd galler det att bryta det

hdr innan det dr for sent". Samna person upplever ocksA att stamningen gent7

emot barnen blivit negativ "Vi dr nog meet arga".

De vuxna verkar uppleva sig sti ensamma med sin handlingsforlamning, de

andra hemvisterna kanner man inte och orkar heller inte ta kontakt med,

forestandaren traffar man sallan, fdraldrarna kanner man inget said av -

istallet har man haft en konflikt med dem och fAtt kritik. En av de vuxna
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antyder att "Det kanske skulle vara litet mer kontroll. Det later kanske

hemskt - men litet grann, fOr det dr ju valdigt olika kvalitd pa de olika

hemvisterna. Och jag tror man skulle skarpa sig som personal om man visste

det faktiskt finns dom som kollar litet grann vad vi gOr". "Inte det har

att man aka fa en massa skdll om det dr nagot fel utan det har att - har ni

problem, vill ni ha hjtilp med nanting".

Hur ser veckan ut?

Veckodagarna har en fast struktur: efter frukost vid 8-tiden har man fri

lek till den f8r farskolebarnen gemensamma samlingen vid Efter

samlingen gAr man som regel ut (observationstiden intrAffade under senvAren

dA vddret var vackert). Vid halvtolvtiden laser man saga f8r alla barnen

pA en Ong, darefter - vid tolvtiden liter man lunch. Efter

lunch dr det fri lek till mellanmAlet vid 15-tiden.

8 9 10 11 12 13 14 15

Klockan It lit 11 II o4-411

a) Dagen som ---,

ili

den pla- I lit,
neras

b) Dagen som
den van-
ligen ser
ut

I If

I t

1114

Styrd verksamhet

F/12 Rutinaktiviteter

Fri lek

Figur 75. Dagsrytmen, det oill saga tidsfOrhallandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri lek; jamprelse mellan hur dagen

planeras och hur den vanligen genomfOrs

Under veckan finns vissa fasta aktiviteter: En gang i veckan planerar vuxna

och alla barn tillsammans (mAndagsmote). MAndag f8rmiddag har de lildre bar-

nen (tre-fem gymnastik ihop med barn frAn de ovriga hemvisterna pa ladan.

Tisdag formidddg har de yngsta (ett-tre kladdlek pA lekladan ihop med de

andra hemvisternas sattingar. Har ansvarar en vuxen frAn hemvisten tillsam-

mans med en vuxen frAn en annan hemvist for verksamheten. Onsdag eftermid-

dagen brukar man Aka till skogen och to med sig mellanmAlet. Utbver dessa
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fasta aktiviteter farsaker man Aka ivag pA sm &utflykter. Under observations-

tiden var man pi biblioteket och besakte en av de vuxna.

De vuxna tog ofta kafferast samtidigt medan barnen var nAgon annanstans.

Pauserna drog ut pA tiden men de vuxna upplevde det tvartom som "man far

sno sig tin en kapp pa tva minuter".

Daghemmet i siffror

Mer an halften av tiden hade barnen fri lek medan den styrda verksamheten

upptog en knapp femtedel av tiden.

Styrd verksamhet

(17 %)

Fri lek

(59 %)

Rutinaktiviteter
(24 %)

Figur 76. FOrdelning i % Over fri lek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n = 127)
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Under den fria leken dominerade skapande aktiviteter (37 Z) och motoriska

(29 %). I mycket stor utstrackning (31 Z) gick dock barnen omkring

mAllost utan att komma igAng med nAgot eller vantade pA att nAgot skulle

borja (16 %).

100 %

111 Skapande aktivitet

0 MAllOst beteende

ff2 Motorisk aktivitet

Vantan

Barnaktivitet

Figur 77. FOrdelningen pa olika aktiviteter under den fria leken. (Enthast

aktiviteter som fOrekommit mer On 10 % har medtagits)(n = 76)

De vuxna var med barnen i 83 % av tiden - vanligast var att man var tvA

vuxna narvarande (i 32 Z) eller en vuxen (i 24 Z). Nar man var flera vuxna

narvarande var det vanligast att halften av de vuxna var aktiva eller

att majoriteten av de vuxna var passiva.

Bade aktiva och passiva Inga vuxna narvarande
vuxna (32 7.) (17 %)

Majoriteten av de
vuxna passira (21 %)

Aktiva vuxna (17 7.)

Majoriteten av de
Passiva vuxna (7 Z) vuxna aktiva (6 7.)

Figur 78. FOrdelningen i % Over vuxna aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 127)
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Nastan half ten av tiden hade barnen det stOrsta inflytandet Over vad som

hander - detta framfOr alit under den fria leken dlir aldrig vuxna styrde.

Nor de vuxna hade inflytandet var det under de styrda aktiviteterna och i

viss man i rutinsituationerna. Gemensamt inflytande fdrekom minst.

De vuxna har stBrsta
inflytandet (29 %)

Barnen har storsta
inflytandet (48 %)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(23 %)

Figur 79. Fordelningen i % over vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 127)

De vuxna samverkade med barnen i 43 % av tiden - vanligast var att de smfi-

pratade med barnen och hjalpte dem med praktiska saker samtidigt som de ock-

sfi pratade med varandra. over halften av tiden gjorde de vuxna saker som

lade hinder i vagen far samverkan. Har fauns inte nagot lika tydligt monster

- vanligt var dock att de vuxna riktade sig till hela gruppen eller enskilda

b... a med direktiv, tillsagelser och instruktioner. Det var heller inte ovan-

ligt att man grSlade pfi barnen.

Beteenden som utgor
hinder for samverkan
(52 %)

Samverkansbeteenden
(43 7.)

Sada beteendena fore-
kommer samtidigt
(57.)

Figur 80. Fordelningen i % Over vuxnas samverkansbeteende respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 106)
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StOrsta delen av tiden (mer lin tvA tredjedelar) samverkade barnen inte med

varandra, istlillet lekte en del barn parallellt medan andra barn stod

och tittade pa halva tiden och halva tiden brAkade barnen med varandra eller

stOtte ut varandra - det var Keller inte ovanligt att de slogs. I 4 %

av tiden f8rekom renodlat samarbete och diskussioner om vad man skulle Ora.

Under resten av tiden fanns det alltid nAgra av barnen som stod bredvid och

tittade pA eller avvisade varandra.

Beteenden som utgOr
hinder for samverkan
(83 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(13 %)

Samverkansbeteenden
(4 %)

Figur 81. FVrdelningen i % diver barnena aamverkansbeteenden reapektive

beteenden som hindiar aamverkan (n = 127)
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Nar det gHllde de vuxnas egenaktivitet var det vanligaste monstfet att de

tog initiativ, gay fUrslag och uttryckte Asikter i tre fjArdedelar av tiden

- det var ocksa relativt vanligt (17 %) att de vuxna tjatade pa barnen. I

en fjardedel av tiden fanns det vuxna som. passivt stod och tittade

pa utan att komma med egna tillNag.

Brist pa egenaktivitet
(16 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (67 %)

Bada beteendena fare-
kommer samtidigt
(19 %)

Figur 82. FOrdelningen i Over de vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brist pa egenaktivitet (n = 106) (n = 106)

Barnen var sjalvstandiga i majoriteten av tiden (mer an tva tredjedelar)

med att sjalva hlimta grejor, komma med fbrslag och saga ifran om vad de

tyckte och tlinkte, ofta opponerade de sig. I mer an en fjardedel av tiden

fanns det barn som stod och tittade pa utan att to egna initiativ

eller medverkade utan egna tillUgg.

Brist pa egenaktivitet
och initiativ (16 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (61 7.)

Bada beteendena fore-
kommer samtidigt
(23 %)

Figur 83. FOrdelningen i % Over barrens sjOlvstaindighet respektive brist pa

sjaysteindighet (n = 127)
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Mr de vuxna var med barnen var det vanligare att de f8rmedlade normer an

att de lat bli. 83 % av tiden sa de ifran till barnen hur de skulle uppf8ra

sig - i mer an en fjardedel av tiden sa de ifran sa mycket att det blev

tjat.

Formedling av allmanna
uppforandenormer (42 %)

Tjat (27 7.)

F8rmedling av samlevnads-
normer (5 %)

Formedling av b5da
typerna av normer
(8 %)

Ingen normf8rmedling
(18 7.)

Figur 84. F5rdelningen i % dyer vuxnas fdrmedling av allmanna uppf.5rande-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 106)

Barnen formedlade normer f8r hur man skulle uppfora sig i en fjardedel av

tiden. Bade barn och vuxna formediade samlevnadsnormer i mycket liten ut-

s,rackning (4 7.).

Formedling av samlev-
nadsnormer (4 %)

Fftmedling av allmaa-
na uppfdrandenormer
(24 %)

Ingen normformedling
(72 %)

Figur ;i5. Fdrdelningen i % aver barnens Prmedling av allmeinna uppfdrande -

normer respektive samlevnadsnormer (n = 127)
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STYRD VERKSAMHET

Sty -d verksamhet, systematiska observationer

Samlingat

Samlingarna omfattade alltid alla forskolebarnen. Ulften av gAngerna deltog

fyra vuxna, half ten tva. Det var alltid nagon av de vuxna som ledde -

en gang ledde man gemensamt. Oftast var majoriteten av de vuxna passiva

endast vid tva tillfHllen deltog alla aktivt. Nar de vuxna var passiva satt

de mest och tittade pa utan att sjalva gripa in.

Varken barn eller vuxna samverkade vid nagon samling, istallet var det

mycket brAk. De vuxna riktadl sig alltid till hela barngruppen eller till

enskilda barn med direktiv °en tillsagelser - half ten av gAngerna gralade

man pa barnen, tre fjHrdedelar av tiden tjatade man. Det var alltid nagon

vuxen som kom med fOrslag och Asikter om vad som skulle Oras eller hilmtade

saker om nagot behavdes.

De flesta av barnen var passiva - tre fjHrdedelar av samlingarna tittade man

bzra pa utan att to egna initiativ. Medverkade gjorde man i en dryg

tredjedel i det de vuxna arrangerade. I stallet forekom det i tva tredjedelar

att barnen protesterade, avvisade varandra och de vuxna; i mer an en tredje-

del utbrdt gral och konflikter.

Usgrupper

I atlranhet 1Hste man for fler an fyra barn samtidigt - det Uncle ocks5 ett

par ginger att samtidigt som man 1Hste fOr en grupp sa fanns det andra smA-

grupper i rummet som sysslade med andra saker. Mer an half ten av 1Hsgrupper-

na var det tva eller en av de vuxna narvarande, men nar man var tva var

den ena aktiv.- den andra satt passivt bredvid. I alla lAsgrupper - utom en

- var det men vuxne som hamtade bOcker, valde saga och bestamde hur lange

man skulle lasa. Det var mycket ovanligt att barnen sjlva kom med forslag

pa vad man skulle lasa eller hamtade bOcker.
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Nor den vuxne laste for gruppen pratade hon med barnen ungefar half ten av

gangerna. Oita fanns nigra barn som passivt satt bredvid varandra och west

tittade pi medan andra fOljde med aktivt och oven pratade med den vuxne

eller varandra. Ett par ginger brikade barren.

Styrd verksamhet, ur observat6rens perapektiv

Samlingar

Klockan 8.30 samlas alla i allrummet. Oftast ar det sex-nio barn samt

tvi-fyra vuxna. Skolbarnen har vid denna tid oftast hunnit till skolan sa

gruppen bestir av fOrskolebarnen samt alla vuxna som kommit till daghemmet.

Man sitter i en ring pi golvet, sjunger morgonsangen (ett satt att halsa pi

varandra), drar dagens datum, hiller upprop och pratar om vad som ska Wanda

pi dagen. Varje vecka har man ett speciellt term. Under observationstiden

var temat ena veckan siffror; di satte den vuxne upp siffror pi en flanello-

graf och barnen fick saga vilka siffror det var. Andra veckan var temat

musik; di spelade man en dag skrammelinstrument. Samlingen ayslutas ofta

med en sing. Ibland spelar en vuxen gitarr. I allmanhet varar samlingen en

halvtimme, men beroende pa omstandigheterna kan den bide dra ut langre och

kortas ay. Det ar ofta vantan innan man kommer igang - en orolig och brikig

vantan. Trots att samtliga vuxna ofta deltar i samlingen ar det bara en av

dem som ar aktiv och hiller i den. De vuxna ansvarar en dag var i veckan for

genomforandet men har alla beslutat om vilket tema man ska ha.

Samlingen *dr stOkig, de yngsta kryper ivag, drar i bOcker etc och behOver

hamtas och lugnas ned. De litet aldre barnen busar mycket och den vuxne som

leder samlingen fir hela tiden avbryta sig for att dela ut tillsagelser,

ibland even hamta de aldre barnen handgripligt. Stamningen ar betryckt under

alla samlingar, utom en, - barnen avvisar vad de vuxrt sager, brikar bide

med varandra och vuxna. De vuxna som har svart att hilla ordningen blir mer

och mer anstrangda och blossar slutligen upp i ilska. De barn som inte

brikar kommer halt i skymundan. De vuxna styr totalt vad som skall ske men

mater mycket motstind fran barnen och tvingas darfOr ibland att handgripligt

ta tag i dem eller hota dem med att de fir lamna samlingen: "Ett ord taZ

och du dker ut ph toan", "Ska jag Zyfta ut dig B eZZer dr du tyat", sager

en vuxen och bar ut B. En samling som ar ovanligt stOkig fOrlangs av den

vuxne som sager: "Jag tror vi fIr ta en Zangre samZing - vi mate 6va ass

att sitta etilla - a Mrjar vi om". Barnen vill inte men de vuxna bar
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barnen till sina platser och barjar samlingen an en gAng med upprop och

morgonsAng. Efter en kort stund borjar barnen Ater braka och surra. Den

vuxne beater detta med: "Vi kanske blir sittande hdr hela fdrmiddagen dnda

fram till maten om ni inte dr tysta" - barnen fogar sig till slut infOr

detta hot och den vuxne fortatter samlingen i 20 minuter extra.

I tillagelserna till barnen framkommer klart att de vuxna fOrantar sig

ett skolbeteende - detta trots att man har barn Unda ner till ett Ar

gruppen. Man fragar "Vad har jag pratat om de sista do minuterna, tacksamt

am du lyssnade" eller "Vi rocker upp handen". De flesta tillagelser gar ut

pa att barnen ska vara tysta, sitta stills och acka upp handen: "Tycker ni

ska lyssna pa A nu som fdrsdker hana liter samling med er", "Nu vdntar vi

pa att ni sitter ordentligt igen", "Nu behdvdr det inte vara sci lag tid

kvar om ni sitter ordentligt", "Vi ska forsoka skarpa ass sk bara en pratar

- om du flinar lyfter jag ut dig - har du fdrstatt det, jag tycker inte det

dr roligt att tjata". Tjatar Or man dock, vissa samlingar sa mycket att

man inte hinner med nagot annat. De vuxna lir ocksa f3ga lyhOrda fOr barnens

Asikter, exempelvis en gang da barnen tycker det lir oattyist att B far dra

datumlappen igen. da han gjort det flera dagar i rad, svarar den vuxne "Nu

sa jag B Prat och da tar vi honour ". En annan Ong dA ett barn protesterar

mot att personal fan den andra hemvisten ska komma och att man dlirfOr ska

vara utomhus hela formiddagen tillbakavisas med "Det dr roligt att vara ute,

dessutom bestdmmer den personalen".

Barnen medverkar inte mycket i samlingen - oftast sjunger bara de vuxna, de

sma sitter passiva och en smula skamda Over de sarre barnens bus. De Aldre

barnen pratar med varandra, buffar pa varandra, sager fula ord och trotsar

de vuxna. Denna polarisering understryks ytterligare genom de vuxnas astan

desperata ordningsforsOk.

Madagssamlingen - som agar rum pa eftermiddagen är till for att alla barn

skall kunna paverka den kommande veckan och utardera den vecka som varit.

Alla pa daghemmet deltar, ett skolbarn fungerar som ordfOrande, ett annat

som sekreterare och skriver p& bladderblocket vad man agar. Under observa-

tionstiden intaffar en sAdan samling; sex skolbarn, fern fOrskolebarn samt

tva vuxna deltar - en av de vuxna Ur aktiv. Aven bar ader oordning,

barnen lyssnar inte pa varandra. Sekreteraren och ordfOranden gralar och

sekreteraren rusar gritande ut, samlingen avbryts tillflilligt medan forst

ett barn sedan en vuxen fOrsOker hamta den gratande. Trots att den aktiva

vuxna fOrsvinner forblir den kvarvaninde vuxna passiv och ingriper ej dA
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man fortsatter att t.rAka. Det framgAr att man har en viss rutin for sitt

mate: - farst frAgar ordfaranden de andra barnen hur veckan varit - mAnga

svarar inte eller upprepar vad det foreglende barnet sagt. Darefter ar det

tid for nya farslag - fritidsbarnen vill fl en vuxen for sig sjalva en timme

om dagen, vill Ora olika lekar, vill fA lyssna pa band i allrummet, vill

slippa mAndagssamlingen. Farskolebarnen har inga forslag. Farslagen tas ej

upp av de vuxna och nAgra beslut fattas aldrig, istallet berattar den vuxne

vad som ar planerat for den kommande veckan - detta skrivs upp pl bladder-

blocket utan diskussion - trots att fl.era av barnen protesterar. Motet tar

45 minuter varav fem minuters effektiv tid. Det ayslutas i allman rara.

Lasgrupper

NAgon kvart fare lunch brukar man samlas i sofforna i allrummet och lasa

for barnen for att lugna ner dem infar maten. Man delar inte upp barnen

efter Aldrar, utan aven de yngsta forvantas delta. Gruppstorleken varierar

beroende pA att man ofta barjar lasa innan alla kommit men i allmanhet ar

man fem - Atta barn samt tva - tre vuxna. En av de vuxna ar aktiv.

Sagan valjs av den vuxna och oftast anpassad till de mellanstora barnen.

De minsta barnen kryper ned pl golvet eller sitter passiva och suger pa

tummen i en vuxens kna. Vid ett tillfalle forsaker en vuxen lasa en pekbok

for de minsta men har svArt att klara det dA en annan vuxen samtidigt laser

hogt for resten av barnen. Man har ingen tanke pA att gA till ett annat rum,

istallet slutar man sA smAningom att lasa pekboken cch nUr smAbarnen dA

blir oroliga tystas de av den vuxne som sager: "Nu gy.du ga och satta dig

hos B". Flera gAnger lyckas man inte lasa sagan fardigt dA barnen brAkar

och den vuxne blir arg "Det gar ju inte att idea ?tar ni yOr ea heir", "Sitt

och lysena utan att fnittra annars far vi sluta lase. De fiesta ginger blir

lasningen ganska trAkig for bide vuxna och barn genom barnens oro och de

vuxnas tjat "Stitt dig upp", "Stitt dig ordentligt". Vid nAgot tillfalle dA

barnen *dr farre fAr de valja bok sjalva och dA gAr det battre, den vuxne

stannar upp dA och dA och talar om innehAllet. Denna gang sker lasnangen

ocks1 p4 barnens eget initiativ.
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FRI LEK

Fri Zek, systematiska obeervationer

Man var mest utomhus under observationstiden - nar man var inomhus var man

lika mycket i allrummet som i byggrummet.

Barnen lekte mest i smAgrupper dar de sjalva hade det st8rsta inflytandet

pa vad som hande under 79 Z av tiden, resten av tiden fbrdelade sig led-

ningen jamnt mellan de vuxnas inflytande och ett gemensamt inflytande.

Det var lika vanligt (en fjardedel) att barnen lekte helt utan vuxna som

att bara en vuxen var med (en fjardedel). Andra half ten av tiden fanns tvA

eller flera vuxna med. Bara i 15 z av den fria leken var de vuxna helt

aktiva med barnen resten av tiden varierade de vuxnas engagemang i olika

grader anda till passivitet en tiondel av tiden. Nar de vuxna var

aktiva hamtade de framfor allt saker At barnen, gav dem fart i gungan, knot

skoband, kom med olika fbrslag eller sa At barnen vad och hur de skulle

Ora olika saker. Nar de vuxna samverkade med barnen smApratade de framfdr

alit eller hjalpte barnen pa olika satt, daremot fOrekom ingen samlek, upp-

muntran eller diskussion. De vuxna pratade med varandra en tredjedel av

tiden. Det var ocksA vanligt att de vuxna sa till enskilda barn eller en

hel grupp. Normer am uppforandet ftirmedlades i en fjardedel av tiden. Aven

under den fria leken dominerade beteenden bland barnen som hindrade sam-

verkan.

Framfbr allt lekte man parallellt och smApratade med varandra men i mer an

en fjardedel av tiden fanns ocksA barn som inte lekte alls utan bara tittade

pa, barn som sblittes ut frAn gemenskapen eller barn som retades, fick motta

slag eller som sjalva aktivt brAkade. Nar barnen samverkade - vilket de

till viss del gjorde i en fjardedel av tiden - skedde det framfEr allt i

form av riktig lek med prat och diskussion - daremot var det sallsynt att

barnen hialpte varandra eller uppmuntrade varandra.

Barnen var Evervagande sjalvstandiga - hamtade grejor, kom med ftirslag,

hade Asikter. Under nastan en fjardedel av tiden fanns samti'igt barn

som Bled omkring passivt utal att to sig for nAgot.
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Fri Lek ur observatorens perapektiv

Inomhus

Vuxna och barn Sr oftast pA skilda sallen. De vuxna sysslar med praktiska

saker - skriver exempelvis inbjudningskort till en fest At fritidsbarnen,

skriver listor vad man ska Kandla, vattnar blommor, klipper gas och plante-

rar tomater. Under tiden gar manga barn omkring utan att komma igang

med flagon lek. Ofta grupperar sig barnen kOnsbundet i en smallicksgrupp om

fyra flickor och en pojkgrupp om tre pojkar. Vid sidan av dessa grupper

finns ett par ensamma pojkar, de allra yngsta barnen samt skolbarnen. Sma-

pojkarna har svArt att leka fier an tvl utan att bli osams ofta Sr darfar

nagon av dem i onad. Smaflickorna stater ocksa ofta ut ett barn ur gruppen.

Detta barn ar en flicka som Sven arbehandlades av de vuxna och mobbas av

pojkarna. Aktiviteterna bestAr west av att smAflickorna busar - exempelvis

h011er vatten over golvet pa toaletten . Pojkarna leker bast i byggrummet

dar de kar med bilar och fantiserar. Rummen utnyttjas mycket ojatant -

bara en Gang Sr nagon i dockrummet och i kuddrummet. I allrummet sitter man

mast (Jch bladdrar i backer eller kar mAllost °mitring pa smA traktorer som

de vuxna 8msom farbjuder dem att Ora 6msom tillater dem.

En gang erbjuder de vuxna en aktivitet - trolldeg. - Ear har dock de

vuxna riktat i sig pa de yngsta barnen och de Sldts! far bjuda in sig sjalva

till aktiyiteten. Nagon Ong bander det ocksa att de vuxna laser far dam.

Manstret for kontakten ar annars att den vuxne tittar in genota darren - om

barnen leker ler den vuxne och kommenterar "0, va rtusP.gt, gunigv". Om bar-

nen brakar rusar den vuxne in, ger en order och bltsvfiner igen.

De vuxna sager ofta till barnen att de ska sada, men foljer anat.' upp

att barnen g8r det, man hjalps heller inte at, snarare star den vuxne pA

aystAnd och ger sina order.

Vid ett par tillfallen forsaker ett barn fA den vu::ne att spela spel eller

lagga pussel men lyckas ej trots att dat finns tillackligt manga vuxna -

man prioriterar praktiska sysslor.

Inte heller rar man har en aktivitet tillsammans som att baka trolldeg blir

det nagon positiv komnunikation mellan vuxna och batn. Barnen brakar, den

vuxne tjatar och stamningen blir tryckt. Ett barn vacs deg fastnar fareslar

att man skall mjala kaveln - den vuxne ignorerar farslaget. Efter en

:ft I
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stunds brAk sager den vuxne "Man Or inte ha ont i huvudet dot man dr pd

ddgis". Till skillnad frAn den oftast negativa kontakten med de aldre barnen

*dr de vuxna varma mot de yngsta, tar ofta upp dem i knat och "gullar" med

dem.

I barngruppen rAder djungellag - de aldre "satter sig" pl de yngre och detta

monster modelleras snabbt av de yngsta och de nyanlanda. Ett barn pa inskol-

ning bemots exempelvis i byggrummet av de tongivande pojkarna med "Lek eller

ska jag sld dig". Samma pojke kan nagon dag senare ses hota ett mindre barn.

Det fOrekommer mycket puffar, utstotningar och avvisningar; man slAr, skvall-

rar pa varandra och hotar. IvA barn utsatts extra mycket - det ena barnet

sA pass mycket att man kan tala om mobbning. Exempelvis "C dr kndpp ska vi

sld henne?". "Jag aka emdlla till C p& kaften ". Under dessa attacker mot C

finns ingen vuxen i narheten och C trycker sig dA intill mig for att sOka

skydd - detta hjalper dock inte alltid dA pojkarna ar lika aggressiva mot

vuxna som mot barn. Det hander att man slAr de vuxna i baken - "Jag.slog

henne, ddr ftck hon" - en gang biter ett barn till och med en vuxen. Vid

dessa attacker reagerar de vuxna fOrst inte ails och sedan antingen med

ilska eller med ett lamt "Det dr inte roligt" eller lite spydigt "Jag tror

ni tycker om att Blase" eller "Tack sd mycket" dA ett barn kastar sand pl

den vuxne. PA samma satt som de vuxna undviker att gA till grunden med de

aggressiva utspelen hander det vid flera tillfallen att de fOrnekar barnens

kanslor. Exempelvis den gang dA ett barn sager: "Det dr inte roligt pd ddgie"

fAr han som svar "Det menar du inte, jag eer att du skrattar, va gullig du

dr ndr du skrattar". Flera av barnen tycks dock mena det, man verkar inte

trivas, skrattar sallan, flera barn verkar nastan litet ledsna. Atagligc

ar dock hur stamningen snabbt kan svanga dA de vuxna bara det allra minsta

bryr sig om dem och ar glada och vanliga - barnen blommar dA upp.

Utomhus

Vadret ar varmt och vackert under observationsperioden och barnen ar ganska

mycket ute. PA formiddagen ar det sallan mer an nio barn totalt och de delar

upp sig i smAgrupper om tvA barn eller sitter fOr sig sjalva. Mestadels

leker man parallellt. Pojkarna cyklar (ibland leker man polis) eller klatt-

rar i en klatterstallning, smAflickornasitter i sandlAdan och de litet

stOrre gungar oftast. Ett par ganger pA eftermiddagen spelar pojkarna fot-

boll under ledning av en forstaklassare. Aktiviteterna varar oftast mycket

kort tid och dessemellan gAr barnen omkring mAllOst.
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Vid ett tillfAlle tar en vuxen initiativ till en aktivitet - hon kastar

frisbee med ett barn. De vuxna star oftast passiva och tittar pa, pratar med

varandra, med en dagbarnvardare eller hjAlper de sma med sandkakor eller

gungning. Den kontakt man har med barnen blir mestadels negativ i form av

tillsagelser. Hander det nagot griper man oftast in med order snarare an med

far's& att hjalpa barnen att reda ut det intraffade, exempelvis nar pojkarna

slass med varandra "Nu sZass vi inte, det blir bara vdrre". Ryan barnen

agerar poliser for varandra och skriker order exempelvis "K det ddr gdr du

inte". "P elute. Ett barn är sarbehandlat saval av barn som vuxna och hon

far forutom tillsagelser Aven slag av de andra barnen nar hon inte enligt

dem uppfOr sig. Exempelvis kommer hon en gang barande pa litet sand och vill

bjuda mig pa, en pojke kommer forbi, slar henne i huvudet och sager "Den fob

man inte ha hdr", flickan kryper ihop och salter skydd hos mig.

En annan gang'snurrar en pojke flickan i gungan trots att hon nAstan grater

av Angslan. Nar den vuxne ser detta sager hon bara: "Retae inte med C" och

fortsatter lugnt att prata med en vuxen. Pojken upprepar sin "Zek" men denna

ga..1 ser den vuxne inget - hon tittar at ett annat hall. En annan gang ar

nagra pojkar och samna flicks ensamma ute, pojkarna 8verfaller henne da med

pinnar uch biirjar sticka henne, hon flyr upp i mitt knA f8r att soka skydd

men pojkarna fortsatter att sticks henne och nu Aven mig, sa smaningom over-

gar de till att kasta smasten pa oss. Under denna tid kommer ingen vuxen ut.

Det hander ganska ofta att barnen är ute ensamna och konflikter intraffar

da regelbundet utan att de far hjalp att klara dem. En annan gang ger d.-2 sig

pa en hennamanna och kastar sand pa henne och hennes barn, hon tittar. hjalp-

lost mot daghemmet och Pager suckande till barnen: "Kan ni inte gdra ndgot

annat an att braika".

Kontakten mellan de vuxna och barnen är ofta litet negativ, exempelvis av-

visas de Aldre barnen ibland om de ber om nagot med att: "Jag mdate hjdZpa

de smcl", en annan gang "Jag m&ste vita mig". Ett barn som slagit sig och

kommer springande till den vuxne och visar upp sitt finger far svaret "Det

ddr behdver du inget pl&'ter fdr, g& in och tvdtta dig", pojken lomar ensam

ivag in.

De krav som stalls foljs ej upp, exempelvis da den vuxne sager att barnen

ska stada efter sig finnan de gar in men accepterar att barnen lagger var

sin liten grej i skjulet och lamnar resten till den vuxen att to ratt pa.

Den vuxne star ocksa och ropar sina direktiv At barnen fran langt hall.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

Man At lunch i allrummet samt i koket. HAlften av tiden var man fler An

fyra barn vid samma bord. For det mesta (41 Z) satt tva vuxna vid bordet.

TvA tredjedelar av tiden var en av de vuxna aktiv med barnen. Drygt

hAlften av tiden hade barn och vuxna ett gemensamt inflytande over vad som

hinde medan de vuxna ensamma ledde resten av tiden.

Barncn skotte sig sjAlva 93 Z av tiden medan de smApratade med varandra.

Speciellt duktiga var de att kla pa sig sjAlva. Samtidigt som de flesta av

barnen klarade sig sjalva fanns det nAstan hAlften av tiden barn som mest

passivt tittade pa. Under nAstan half ten av tiden utbrft ocksa gra' mellan

en del barn medan andra dA mest tittade pA. Det var ocksA vanligt i nAstan

hAlften av tiden att barnen opponerade sig eller markerade vad de tyckte.

Aven om barnen i tvA tredjedelar av tiden tog initiativ - som att hamta

kidder, skicka fat, bare bort tallrikar etc hjalpte de i stort sett aldrig

varandra.

De vuxna samverkade med barnen i tvA tredjedelar av tiden framfar allt

hjalpte de barnen med praktiska saker, det hande ocksA att de gav barnen

tips om hur de kunde Ora eller att de berUmde barnen. De smApratade ocksA

med barnen (40 Z) och gav dem fUrslag, rid, rackte dem saker eller hAmtade

saker till dem. NAstan like mycket som de pratade med barnen pratade de

vuxna ocks1 med vaandra.

I 90 7. av tiden uttryckte de Asikter om vad barnen gjorde - mer An halve

tiden i form av tillsagelser - mest om uppforandet. I en tredjedel av lunch-

erne blev tillsagelserna till tjat.

Rutinaktiviteter, ur observatdrens perspel'tiv

Lunch

Man Ater i koket och i allrummet, cirka fem barn och tva vuxna per bord.

Vissa dagar Ater lekladepersonalen pa hemvisten, och det Ar dA like manga

barn som vuxna vid bordet.
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de vuxna hjalper barnen en hel del, lagger for de yngsta, skNr pannkakorna

oven At de aldre etc. NAr barn,n hjalper varandra under mAltiderna ar stam-

ningen ofta litet tryckt, man talar dverhuvud taget inte med varandra, bara

en Ong skrattar man spontant och det ar da ett barn sagt nAgot lustigt. I

och med skrattet hajs stamningen ett par grader och man har riktigt trevligt,

en vuxen uttrycker sin belAtenhet "Man mdste ju ha humor i det heir jobbet".

sa fort de vuxna Andrat stAmning och pratar vanligt med barnen fir de gehor

och barnen blir vanliga tillbaka. Annars pratar de vuxna mest med varandra

ofta om privata saker eller "gullar" med de yngsta, medan barnen pratar

med varandra. Barnen pratar om manga saker som egentligen skulle ga att haka

p5 och bygga vidare palexempelvis nor ett par barn diskuterar om bacillar

gar bort nar man skaljer saker. - Den vuxne uppfattar dock bars upprardheten

hos barnen som har olika Asikter och hugger av samtalet med att saga: "Ni

behbver inte skrika dt varandra, eigna dig dt din soppa nu". PA samma satt

som i samlingen tillrNttavisar man barnen ofta dl det galler uppfarandet

(man skall sitta ordentligt pa stolen, to det lugnt, vara tyst, sitta rakt

fram etc). Tillsagelserna ges ofta som order, exempelvis "Nu sitter ni

tysta", "Inga fingrar i maten", men man anvander ocksA vifornmleringar som

"Ndr vi liter sitter vi ner", "Vi sitter kvar tills alla dtit". Man ar med-

veten om sitt tjat - en av de vuxna sager: "Kanner mig som en satmara",

"Jag kommer nog att tjata ihjdZ mina egna barn". En annan vuxen replikerar

"Det finns risk".

I allmanhet forsaker de vuxna att fA barnen att smaka pa alit och att ata

upp sin mat men man är dock lyhdrd for exempelvis en ny pojkes behov av att

slippa och fiirkllrar for de andra "Ran dr ny oc7- beh5ver tid pc! sig for att

Zara sig eta upp ". Samna lyhardhet galler dock inte for de andra barnen,

exempelvis ignorerar man en femAring som fareslAr "Kan inte barnen laga

mote?: ndgon dag".

Tjatet i kombination med att de vuxna sallan lyssnar pa vad barnen sager

gar att ocks& barnen avvisar de vuxna pa olika att. For det mesta "Uttar"

man at maten, man kallar de vuxna "apor", man allierar sig med varandra

(framfar allt de starre pojkarna) och brAkar med de vuxna.

Tambur

Barnen springer oftast ut sjalva i tamburen och ar mycket duktiga att kla

pa sig. De har a andra sidan mycket litet pa sig eftersom det var varm sen-

var. De sm.& barnen fir hjalp och de vuxna pratar med dem om de inte ar fler

. e
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vuxna samtidigt - di pratar man med varandra. En ging kommer ett barn ut i

tamburen med en ficklampa i handen. Den vuxne rusar fram till barnet och

beskyller honom for att ha gitt i ett skip han inte fick. Barnet nekar forst

men di den vuxne stir pi sig "erlanner" han till slut. En kort stund senare

kommer en annan vuxen och talar om att barnet faktiskt fitt lov att ha fick-

lampan ... Den vuxne som anklagat barnet orAttvist vAnder och gir utan

ursAkt till barnet.

Deltagande i daghemmets verksamhet

Tvi barn vid varje bord har som uppgift att duka men eftersom man laser

fare maten i ett annat rum och gar direkt frin lAsningen till borden hoppar

man ibland over att ropa pa barnet och istAllet dukar en vuxen. "Matiaget"

skall ocksi enligt milsAttningen hjAlpa till att laga maten, detta sker dock

inte under observationstiden. Vid de tillfAllen barnen dukar hjalper den

vuxne till pa sa sAtt att hon noga instruerar vad man skall sAtta fram och

hur man skall gora det. Barnen dukar av sine egna tallrikar, for Ovrigt

skoter de vuxna avplocknicg och avtorkning.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag fOr G jamfOrt med de Ovriga daghemmen

G Ar ett hemvistdaghem

Kansfordelningen i gruppen Ar ojAmn med fler flickor an

pojkar. Man har fa fortursbarn. De vuxna arbetar alla heltid, Ar yngre An

p& Ovriga daghem och har kortare erfarenhet. Ingen av de vuxna har egna

barn. PersonalomsAttningen har sista het varit hag.

De vuxna arbetar sAllan ensamma med en barngrupp, ofta Ar de istAllet tva

vuxna. NAr man Ar flera vuxna dr sAllan alla aktiva. Verksamheten leds an-

tingen av de vuxna eller av barnen, mer alien hade man en gemensam ledning.

Barnen valde ofta att vistas utomhus - vilket Aven Arstiden inbjod till -

och sysslade da med motoriska aktiviteter, men Aven lekar i form av fotboll

forekom. Det forekom ocksA mycket mAllast beteende bland barnen.

Varken barn eller vuxna samvorkade mycket med varandra, istAllet karaktari-

serades samspelet i bade grupperna av beteenden som lade hinder i vagen

for samverkan. De vuxna tog inte s& mycket ioitiativ och var oftare passive

i barnarbetet. Aven bland barnen forekom mycket passivitet. Bade vuxna

och barn formedlade oftare normer An pa ovriga daghem.

ObservatOrens funderingar

Stamningen upplevdes tom mycket tryckt, varken vuxna eller barn syntes

trivas. Vuxengruppen oih barngruppen hade polariserats i ett motsatsfar-

hAllande till varandra, dAr man inte var tillsammans mer an nadvAndigt, och

liar man trAffedes bestod kontakten av ett amsesidigt avvisande. De vuxna ut-

satte barnen for maktavergrepp medan barnen saboterade for de vuxna pA olika

sAtt. Man hade.inte nagra positiva gemensamma aktiviteter. Barngruppen var

splittrad i tva smAgrupper och ensamma barn.

Samspelet prAglades av avvisningar och aggressivitet, dAr de starkaste och

Aldsta styrde och manga barn bara drev ordiring. Mobbning forekom. De vuxna

hjAlpte inte barnen med samspelet i gruppen eller initierade nAgra gemen-

samma aktiviteter for barnen.

De vuxna hade fran barjan haft hags ambitioner at ett framtidsinriktat hall.

De hade dArfar sakt organisera verksamheten med mycket ansvar for barnen

och mojligheter for dem att pAverka verksamheten. Men man hade averskattat
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mojligheterna att alltid behandla en barngrupp i Aldern 1-10 Ar som en hel-

het. De vuxna orkade inte heller fOlja upp sine egna mAl vaa gallde ansvars-

fOrdelningen. ForhAllningssattet hos de vuxna stamde inte med mAisattningen

utan de vuxna styrde antingen helt eller la sig inte ails i vad som skedde.

Detta i kombination med att man inte gjorde nAgot positivt tillsammans med

barnen var troligen orsaken till att man oupphorligt misslyckades med att

ca barnen att medverka i nagot sammanhang.

De vuxna upplevde en besvikelse och handlingsforlamning som de projicerade

ut i ett missnoje 8,7er olika strukturella faktorer. De hade 'svart att for-

st& vad som hande och blev provoeerade och besvikna, vilket Okade deras

osakerhet. Detta okade oaks& deras behov av att styra och clamed aven bar-

nens negativa reaktioner. PA daghemmet fanns inte heller nAgon arbetsledare

som kunde se vad som hall pa att handa och vanda utvecklingen innan den som

nu lAstes fast i ett destruktivt monster av negativa omsesidiga fOrvant-

ningar for sAval vuxna som barn.
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DAGHEM H

H or ett 1Hgenhersdaghem, som or 7 Ar gamnalt.

Persona:-

rum

---H
V,.///1,/./

1(5k /(oCklek

.

Litet rum

a
x x

Glasdorrer

Forestindar-
expedition

Kbic ced
snickarbank

wc

Tarcbur

0

0 0

o Bygglek

Forrrid

Litet rum

0

/E2 Kings barn

Enstaka barn

netan alltid toms

Vuxna, oftast

Figur 86. Skiss Over dagheInniet och lokalernas anWindning under den fria Zeken

Daghemmet bestir av tvisannanslagna

Det finns tvfi stora rum, dar det ena

ning, ribbstolar, madrasser, men dar

jarnvagar och landskap. Det andra sto

lagenheter, som ger range sma utrymmen.

anvands f6r bygglek med klatterstall-

finns oven m6jligheter ait bygga trH-

ra rummet anvands for pysselaktivite-

ter, parlplattor, pussel, lego, rita, vavning som sker vid de tva store

borden. Det ena Met or snickarrum och lager f6r alarfarger, penslar och
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liknande. Eummet bredvid anvAnds for mfilning, klistring, klippning, lera

etc. Sedan finns en dockvrA med rikligt material, ett mysrum med madrasser,

kuddar, piano, utklAdningsklader. Alit material finns lAttAtkomligt for

barnen. Farestfindarens expedition anvandes for arvarande som skolbarnsrum

for sex - sjuiringarna.

Utelekplatsen or torftig, en platt, lerig grAsmatt4 med en klAtterstAllning

och en sandlida. I omgivningarna firms flera traditionella allmAnna lekplat-

ser, som barnen bes6ker. Sex procent av tiden vistas barnen ute.

Barnen vistas under 45 % av tiden i allrummet. Huvuddelen av tiden Agnar

sig barnen at skapande aktiviteter hAr, som att vAva, sy, rita, bygga lego

och klippa. I de sma rumnen vistas barnen 25 % av tiden och dar har de sam-

lingar, lAsstunder och Ater lunch. I rummet for bygglek 'dr barnen 12 % av

tiden och dar bygger de med tr4jArnvAg eller kuddar, klAttrar, springer och

hoppar.

Barn

Barngruppen or en syskongrupp i Aldrarna tre - sju Ar (ett barn or 12 sr).

TvA barn har placerats med fartur, ett omsorgsbarn (12-4ringen), och ett

barn med benov av social stimulans. Bfida visats halvtid pfi daghemmet. TvA

barn har fyllt sju Ar och barjat skolan, de stannar kvar under en avergfings-

period for att vAnta pfi plats pa fritidshem och samtidigt fa lite lugnt

under skolstarten.

Taben 14. Barrens aldersfOrdelning (n = 15)

Alder 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Skolbarn Totalt

Antal 5 2 4 1 3 15

Sammanlagt finns 15 barn varav Atta stycken or pojkar och sju stycken or

flickor. Av de femton barnen finns tva syskonpar.

Alla barn utom de tvl fartursbarnen or heltidsinskrivna, med regelbunden

vistelsetid.

Under senaste Aret har barnomattningen varit cirka 50 7. De flesta farAld-

rarna (90 %) or arbetare varav huvuddelen utan yrkesutbildning, 10 % Ar

tjAnstemln. Endast ett barn har for nArvarande ensamstfiende farlilder.
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Personal

Pi daghemmet arbetar fem kvinnor och en man.

Tabell 25. Personalens yrkestillhOrighet och tjanstgOringsgrad (n = 6)

Yrkestill-
Forskol- Barn- PootjAnst Totalthdrighet

jAnst- lArare skOtare FOrskollArare
gdringsgrad

100 % 3 1 1 5

75 Z 1 1

4 1 1 6

Dessutom finns en ko%erska som arbetar 50 Z. PooltjanstgOrande fOrskollArare

delar sin tjanst mallan tre olika daghem. Ingen uppdelning i arbetslag fore-

kommer utan man roterar arbetstid och arbetskamrater. Under observations-

tiden Ar en elev frAn fOrskollArarutbildningen ocks1 narvarande.

Personalens alder varierar mellan 22 Ar och 31 Ar och medelAldern Hr 28 Ar.

Fyra av personalen har arbetat pA daghem i fyra Ar eller mer. Endast en har

eget barn. HAlften av personalen har varit pA detta daghem under tre Ar

eller mer och resten under ett Ar eller mindre. TvA stycken har varit med

sedan starten. Under 1982 har tre av sex i personalgruppen slutat.

FOrestAndaren har inte schemalagt sin tid i barngruppen utan är dAr sA ofta

hJn kan. Hon ansvarar for sexArsverksamheten tillsammans med personal frAn

ett annat daghem.

Lokalerna st4das varje dag med start vid 9.30-tiden. Barnen och de vuxna

rOjer dA upp pi golvet sA att det Ar framkomligt for stAderskan. Barnen Ar

sedan ute under en del av stAdtiden.

Man har personalkonferens en gang i mAnaden pa kvAllstid. FOrAldrakontakten

sker via fOrAldrnaten cirka ett par ganger per termin. Dessutom har man

sArskilt ansvar for de barn som man skolat in, dArfor skOter var och en

dessa fOrAldrakontakter. I vissa fall blir det tats kontakter med hembeak,

flera barn har det besvArligt hAr och personalen far agera familjestodjare

Aven om de kAnner att de inte behArskar det.
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De vuxnas arbetsrelation

Halften av de vuxna har varit har sedan tre Ar eller mer och den andra

halften ar forhAllandevis ny, ett Ar eller mindre. Stamningen mell.n perso-

nalen har Ur spand, man pratar sA lite som m8jligt med varandra, De fiesta

klagar over att det inte finns nAgot samarbete, inga arbetslag. Ofta Ignar

man sig i stallet At barnen, ibland gar man saker tillsammans med dem men

ibland sitter man bars bredvid och tittar passivt pA vad de g8r. Var och en

gar sitt, de har uppdelat vissa aktiviteter mellan sig och dessa utfOrs.

Det andra jobbet bara flyter, dA de inte har nAgot direkt inplanerat. TvA

vuxna forsaker planera varje mAndag i man av tid, men det blir inte alltid

ay. Om det i diskussioner kommer fram saker som man blir oeniga om hur

man skall 16sa, blir resultatet oftast att man "gar tjuPig arifran" och

sedan Or var och en p5 sitt satt. "Jag som jobbar 75 % rill inte ha raet

eftersom det splittrar sunder verksamheten, *fag kan till exempel inte aka

nogonstans med barnen da, jag kan ta raet pa eftermiddagen ndr jag skulle

sluta och ea slutade jag en halvtimme tidigare. Det tyckte nagra andra gick

bra men en ansag att skall en ha raet da skall alla ha raet. Jag gav mig

inte och nu har jag ingen raet men de andra har". SA gott som alla ar miss-

nojda med forestAndarens att att sk6ta informationen till personalen, den

lamnas lite flytande till de som finns i rummet just dA. "Vi far ingenting

veta". F8restAndaren sjalv tycker ocksA att "det dr problem att fa ut infor-

mationen, vi har inget fungerande system for detta". Half ten av personalen

anser dessutom att hon ar dAlig pA att ta tag i personalkonflikter "hon ser

inte problemen".

FrAn en av personalen kom forslag om att fle skulle kunna vara med och dela

pA ansvaret f8r alla "papper" som fOrestAndaren har, sA att flex blev in-

satta i detta arbete. ForestAndaren ville absolut inte dela med sig, f8r

hon bade UndA ansvaret och waste hAlla sig informerad om allt, och hon

tyckte att det skulle bli for r8rigt.

Malsattningen med arbetet

Det man sitter framst har Ur att fA barnen sjalvstandiga och ge dem sjalv-

fortroende. "Det dr ea hart och tufft utanfor dagis, att deflate fa sjalv-

kanslan, bli starka, det dr viktigast". Detta kan vi Ora genom att lotsa

in dem i grupper tillsammans med andra. Andra viktiga mAl som nUmns Ur att

lara dem att umgAs med andra, kunna gruppkansla, det upplever flera vuxna"

att barnen Ur dAliga pA. Sedan framhAller man ocksA att barnen beh8ver be-

greppstraning sA att de blir fardiga f8r skolan.
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Mer an halften av personalen upplever att barnen Ur jobbiga pa detta daghem.

"Manga jobbiga barn beror pa stor omsdttning", "Barnen dr jobbiga, beror pa

omradet, som dr hart och tufft"."Barnen dr jobbiga fOr att det dr sa trangt,

det finns ingenstans att to vdgen", "det blir jobbigt nar aldersfordelningen

dr sa ojdMn".

Ar man enig om mAlsUttningen? De fiesta svarar att de inte vet det "Fdr vi

pratar aldrig om sant". Ett par av de vuxna tycker att det som fungerar bast

Ur gruppsamlingar, och gemensamma utflykter. Tvl andra framhAller att den

egna gruppverksamheten fungerar bast och de kanner sig west tillfredsstallda

nar de har genomfbrt den. Eftersom man jobbar sA individualistiskt ar det

sjalvklart att man upplever just dessa verksamheter som planeras och utfbrs

av en enda vuxen som de bast fungerande, medan bvrig verksamhet som kraver

samarbete inte upplevs lika tillfredsstallande. Flera klagar ocksa pa att

det som fungerar samst ar personalens samarbete och de konsekvenser detta

far f6r barnen, till exempel "Vi dr vadigt olika pa konflikadsningar",

vilket g6r att barnEn inte riktigt vet vilka normer ska f6lja.

Hur ser veckan ut?

Dagarna dr inte sl inrutade pa detta daghem. FA aktiviteter ar planerade och

ofta flyter tiden nar man atter igAng de aktiviteter som finns inplanerade.

8 9 10 11 12 13 14 15

tifillil11% 411

Dagen som den

planeras

Dagen som
den vanligen 4-111r $ I I

genomfbrs

III Styrd verksamhet

Rutinaktiviteter

0 Fri lek

Figur 87. Dagsrutiner, det viZZ saga tidsfOrhallandet mellan styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jamfdrelse mellan hur dagen

plameras och hur den vanligen genomfors

Den styrda verksamheten pa f6rmiddagarna ar samlingar eller en gAng/vecka

gynnastik som sker Aldersgruppsvis. Samlingarna sker varannan dag i de olika

Aldersgrupperna. ovriga barn har fri lek nar de andra har samling. Det 4r
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sallan samlingen barjar vid den planerlde tidpunkten. Varje dag gar barnen

ut en stund fare lunch, tiden som de Hr ute varierar frAn 25 minuter till

60 minuter. Tiden for plkladning ar ofta 1Sngdragen och inneblir att barnen

fir vanta olika lange pa att de ska komma ivag. Den langsta sammanhAllna

fri lektiden (cirka en °a en halv t.7 a) at efter lasgrupPen, dS Ur det

inget som splittrar barngruppen. Det %s ambition att Aka till simhallen

en gAng/vecka, men det ar svArt att geuomfara eftersoia personal Ur borta

ibland, barnen ar sjuka och det blir orattvist am samma barn Aker tvl ganger

i rad, enligt personalen. Det Kr inte sa ofta som kontakt med yttervarlden

farekommer, en gang under observationstiden besakte tvl vuxna och tvl barn

IKEA for att kapa inredningsdetaljer.till daghemmet. En dag hade man plane-

rat ett beak pl biblioteket far att titta pa en utstallning, i stallet ham-

nade grupPen i kyrkan, &Ir man tranade for Lucia.

Daghemmet i siffror

Den avervagande delen av tiden agnade barnen At fri lek (62 %), under 18 %

hade de styrd verksamhet och rutinaktiviteter farekom under 20 % av tiden.

Styrd verksamhet (18 %)
v.6 -.70,

Fri lek (62 %)

Rutinaktiviteter

(20 %)-

Figur 8f. Fdrdelning i % ever fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n =141)
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Under den fria leken folekom mest skapande aktivitet, men stor del av tiden

gick ocksa barnen omkring mallost. En femtedel av fri lektid agnade barnen

At finmctorisk aktivitet.

100 %

Sk M Fin VS

111111

Skapande aktivitet

Mallost omkringgaende

11,7,71 Finmotorisk aktivitet

EPA Vantande

Figur 89. Prrdelning i % over den fria lekens olika aktiviteter (Endast

aktiviteter som Prekommit mer an 10 % har medtagits)

Barnen leker mest i stora grupper fyra barn eller fler, 61 % av tiden.

Aktivitet i mindre grupper sker under 30 % av tiden. Flera smagrupperfUre-

kommer under 5 7. och alla Sr man bara 3 % av tiden vid samlingar.

Vuxna deltar aktivt i verksamheten under 64 % av tiden. Oftast är da en

vuxen aktiv (40 7.), men nastan like ofta (32 %) av tiden 31- det tv5 vuxna

narvarande. De finns bredvid och tittar pa under knappt en femtedel av

tiden. Detta sker framst under fri lek.

Passiva vuxna (13 %)

Aktiva vuxna (64 %)

Majoriteten av de
vuxna passiva (4 7.)

Bade aktiva och

passiva vuxna (13 %)

Inga vuxna narvarande
(6 7.)

Figur 9, Fardelningen i % Over vuxnas aktiva respektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 141)
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Nar det galler inflytandet over verksamheten ar dot oftast vuxna och barn

som tillsammans bastammer over det som intraffar (39 %). Barnen har infly-

tandet ensamma dastan like mycket (35 2), medan de vuxna har inflytande

under 26 Z av tiden.

De vuxna har storsta
inflytandet (26 7.)

Barnen har storsta
inflytandet (35 7.)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande

(39 %)

Figur 91. FOrdelningen i % over vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 141)

Vuxna samverkar med barnen under 68 Z av tiden. Samverkan bestar mest av att

man hjAlper barnen med konkreta saker och smapratar med dem. Samverkan sker

mest under fri lek och minst under styrd verksamhet. Under 36 Z av tiden

fOrekommer hos vuxna beteenden som utgOr hinder for saniierkan. Under halve

denna tid talar de vuxna till grupper av barn eller enskilda barn, ger in-

struktioner eller berattar nagot for dem. Samtidigt som man under en tredje-

del av tiden pratar med andra.vuxna som finns narvarande. Under en knapp

tredjedel av tiden gralar de vuxna pa barnen och avvisar dem. Detta sker

mest under fri lek men ocksa under styrd verksamhet.

Beteenden som utgOr
hinder for samverkan
(32 7.)

Samverkansbeteenden
(647.)

Bade beteendena fore-
kommer samcidigt

(4 7.)

Figur 92. Fordelningen i % Over vuxnas samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 132)
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Barnen samverkar med varandra under 40 % av tiden. I huvudsak sker detta

under fri lek, men aven under rutinaktiviteter. Samverkan bestir mest av

att de pratar med varandra och hjalper varandra. Men under en femtedel av

tiden samarbetar de ocksA. Under 82 % av tiden finns hos barnen beteenden

som utpar hinder for samverkan. Detta sker mest under fri lek. Barnen ar

huvuddelen av denna tid sysselsatta med parallella aktiviteter dar de

emellanAt smApratar med varandra, men under 36 Z av denaa tid agnar de sig

At att retas, grala pa varandra, avvisa varandra och det hander ocksA att

de suss.

Beteenden som utg8r
hinder for samverkan
(60 Z)

BAda beteendena f8re-
kommer samtidigt
(22 Z)

Samverkansbeteenden
(18 %)

Figur Fdrdelningen i barnens samverkansbeteenden respektive beteenden

tom hindrar samverkan (n = 141)

Under i stort sett hela tiden (93 %) visar vuxna egenaktivitet. Mestadels

bestir detta i att de vuxna tar fram saker till barnen, ger dem f8rslag till

vad de kan g8ra och visar hur de ska g8ra. De uttrycker ocksA Asikter om vad

som ar ratt och fel och hur saker ska g8ras. Under 16 7. av tiden fftekommer

hos vuxna brist pA egenak ivitet och initiativformAga, da de vuxna sitter

eller star bredvid barnen och tittar pa. Detta sker endast under fri

lek.

Brist pA egenaktivitet

(9 %)

Egenaktivitet och
initiativ (84 %)

Sada beteendena fare-
kommer samtidigt (7 %)

Figur 94. Fdrdelningen i % fiver de vuxnas egenaktivitet och initiativtagan-

de respektive brist p4 egenaktivitet (n = 1321
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Barnen visar sjalvstandigt beteende under 92 Z av tiden genom att to egna

initiativ till olika aktiviteter och genom att ge forslag till aktiviteter

eller lOsningar pa hur man kan Ora och genom att uttrycka sina Asikter.

Brist pa sjalvstandighet hos barnen fOrekommer under 29 Z av tiden och west

under styrd aktivitet, da barnen medverkar i de vuxnas aktiviteter. Under

14 % av tidPn for osjalvstandighet fAr barnen mer hjalp an de behOver, vuxna

"cialtmr," med barnen.

Brist pa egenaktivitet

och initiativ (8 7.)

Egenaktivitet och
initiativ (71 Z)

Bida beteendena fare-

kommer samtidigt
(21 Z)

Figur 96. FCrdelningen i % over barnens sjalvstandighet respektive brist pa

sjaystaniighet (n = 141)

Under 28 Z av tiden fOrmedlar vuxna normer till barnen, huvuddelen av dessa

Sr allmAnna uppfOrandenormer.

Formedling av allmSnna
uppforandenormer (24 Z)

FOrmedling av samlev-
nadsnormer (2 %)

Formedling av !Ada

typerna av normer
(2 %)

Ingen normfOrmedling
(72 %)

Figur 9C. FCrdelningen i % elver vuxnas pmedling av allmdnno uppfCrande-

normer respektive sarnlevnadsnormer (n = 132)
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Barnen f8rmedlar normer till varandra under 6 % av tiden och huvudsak all-

manna uppf6randenormer.

F6rmedling av samlev-
nadsnormer (1 7.)

Formedling av all-
mAnna uppforande-
normer (5 %)

Ingen normf8rmedling

(94 %)

Figur 97. FOrdelningen i % Over barrens prmedling av allmeinna uppfOrande-

normer respektive samlevnadsnormer In = 141)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Under samtliga samlingar har vuxna ensamma inflytande over verksamheten.

Vuxna talade till barnen hAlften av tiden och hjAlpte dem att utf6ra det

som den vuxna bade planerat. Under en tredjedel av samlingstiden f6rekom

gral cch avvisanden ft:in den vuxne. Under alla samlingar kom vuxna med f6r

slag om vad barnen skulle Ora och visade hur det skulle vara.

Barnen lyssnade och medverkade under samlingarna och tittade intresserat pA,

men under en tredjedel av samlingstiden avvisade de f6rslag och aktiviteter

som vuxna hade planerat. Under halften av tiden gay barnen egna forslag till

hur man skulle kunna g6ra.

LAsgrupper

HAlften av lAsgrupperna har vuxna ensamma inflytandet over verksamheten och

under den AterstAende halvan har bade barn och vuxna inflytanda tillsamnans.

Vuxna lAser f6r stor eller liten barngrupp hela tiden, emellanAt samtalar

de om lAsningen. Barnen medverkar genom att lyssna, samtidigt som de ger

olika f6rslag och Asikter.

Styrd verksamhet, ur observatOrens perspektiv

Samlingar

TvA gAnger i veckan bade de olika Aldersgrupperna samlingar under cirka

en halvtimme. De tre tillfAllen jag sag fyra femArssamlingar Agnade'de

sig ena Ongen At att lAsa en bok. Froken hade bestAmt vilken men motiverade

inte for barnen varfor. Froken laser och barnen tjatar "Jag ser inte", "Du

har inte visat bilderna". Froken med irriterad r6st: "Stitt dig, du fcr se
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sen", "Jag vicar tzar jag har last fardigt sedan". Barnens fragor ayspisas:

"Tanta far du hOra sedan". Vid ndsta tillfalle ska barnen klippa "Renlig-

hetssaker" ur tidningar och klistra upp pa ett gemensamt papper. Froken har

bestamt detta och hon delar ocksi ut tidningar till var och en. Barnen letar

och har svart att Nitta bilder som passar. de klipper ur annat. FrOken sor-

terar bort dessa bilder utan att prata med barnen om det. Medan barnen

klipper, stadar frOken bort skrap och staller fram for klistringen. Den

vuxne tar fram klister at barnen. Det finns tre burkar pa sex barn och alla

har var sin pensel, trots att alla inte kan klistra pa samma gang, eftersom

det är ett gemensamt papper. Froken Overvakar klistringen och pekar var

barnen ska klistra.

Halt plotsligt en dag ska barnen ha sin samling pa eftermiddagen och prata

om ullen or.h Caren. Detta bestammer de vuxna efter kort samtal. En elev

(tillsammans med en ordinarie personal) undervisar forst om farens liv och

leverne med en mjuk barnslig rest, hon staller en del fragor till barnen

som hon besvarar sjd1v. Dessutom papekar en av pojkarna i gruppen att han

dr fodd pa Island, och vet mycket om far. Detta tar hon ingen hdnsyn till

utan fortsatter som hon tankt. Barnen far prova hur det A. att karda ull och

att spinna, alla vill inte prOva utan tittar bara pa. Barnens engagement dr

;.nte pa topp och froken har fullt sja att instruera och hjElpa de som vill

forsoka.

Fyra - femaringarna gar till en arbeldgen skola och har gymnastik clan En

vuxen dr dar med sex barn. Froken har bestamt att de ska leka "Inte nt.dda

golv", sedan ska de leka "Folja John". Den vuxne bestammer vem som ska vara

"John", han gor fel, "da tar vi flagon annan a-, barnen blir Osams och

slass, de har ej fattat hur leken gar till. FrOken tar da bort alla redskap

som varit framme och ayslutar lektionen.

Ndr det galler trearingarnac samlingar hann de med tva under den tid jag var

ddr. FrOken har fram flanellografen och de ska prata om kidder. Froken

besammer vem som ska fa satta upp pa tavlan, hon rdttar ocksi till om nigot

kommer lite snett. Barnen pratar om det de ser, Urger och associerar till

sina egna kidder, detta tillats de gora.

Ndsta tillfalle ska de rita sig sjalva. FrOken: "Rita myn'<et, ha inte

brattom". Froken ritar ocksa sig sjalv, det drar ut pa tiden da kommer

kontraordern "Skynda dig nu, vi andra dr fardiga". Samlingen aysiutas med

att frOken laser en bok "Sitt pa kudden, jag vicar sedan", "du far inte

prata, neir jag laser". Det blir ett forskrAckligt tjat och barnen trottnar.
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Varje fredag har alla barnen och de vuxna "fredagskul" tillsammans. Denna

dag hade barnen skurit fruktsallad, som man at. De vuxna drack kaffe inne

tillsammans med barnen, men de Ater bade fruktsallad och kakor till kaffet.

Barnen undrar varfOr. Froken: "Vi fikar har hos er, annars sitter vi ju dar-

inne i vart rum ,et du, ni far ju fruktsallad". Barnet ar forttarande sugen

pa kakorna.

PA tisdagen var det sAngsamling for alla barn som var kvar vid mellanmAlet.

FrOken bade tillverkat ett "sAnghus" med dOrr och Mister, dar barnen fick

knacka p5 sa bppnades luckan och bakom fanns en bild som horde samman med

en sang och sa skulle alla sjunga denna. En vuxen spelade gitarr och stam-

ningen var hog, bide barn oci vuxna hade roligt. En annan sAngsamling var

inte lika rolig. DA var det bara en aktiv vuxen och tvA barn som saboterade

en lAng stund. Den andra frOken som fanns dar satt bara och tittade p5, och

till slut kOrdes de tv5 svarande buspojkarna ut. EfterAt talade frOken med

dem om varIOr hon 'nte accepterade att de gjorde sb

Norithr som formedlas under de olika samlingstyperna ar att barnen ska sitta

stilla, Ora som de vuxna sager och vuxna har alltid ratt.

Barnen har svArt att sitta still och vara tysta, de ar sallan sa engagerade

i de verksamheter som fOrekommer. DarfOr blir det ofta smAbrAk mellan barnen,

under samlingslasstunder sitter de och skymmer varandra sa att det blir annu

mer tjat pA frOken "jag ser ::nte". PA gymnastiken blir de sa oense att de

slAss. De har inte roligt med varandra under samlingarna. Detta kan bero pA

att alit ar sa fOrbestamt av de vuxna och styrs sa mycket av dem att barnen

kommer bort.

Lasgrupper

Varje dag laser man en stund efter lunchen. Lasgrupperna ar inte fasta utan

varierar dag frAn dag. Ibland ska de tva minsta barnen soya och as laser

man for dem i sovrummet. En vuxen laser for en sexAring ur BrOderna Lejon-

hjarta. I Ovrigt klumpar man ihop resten av barngruppen eller delar den i

sm5 barn och stOrre barn, detta sker lite som det faller sig. Barnen valjer

oftast bOcker. Barnen kan info koncentre'a sig under langre perioder, darfOr

blir inte lasstunderna sa 15nga. Ibland har barnen s5 svart att lyssna sa

att de b6rjar leka varandra medan frOken laser, ibland 4pArar det ut sa

att de bbrjar slAss med varandra efter en stunds retande. Ofta fOrsOker

frOken to upp och prata om det de laser, till exempel lases en dag om "Emma

hos tandldkeren", dA passar man p5 att prata om hur barnen 'canner nar de ska

.35 till tandlakaren, om de har lagat nAgot hAl etc.

200



157

FRI LEK

Fri Zek, systematiska observationer

Under fri lek har barnen sjalva inflytandet over verksamheten under halften

av tiden. Barn och vuxna tillsammans har inflytande under en dryg tredjedel

av tiden och vuxna har inflytande under 12 % av tiden.

Barnen samverkade med varandra under knappt halva frilektiden och da mest

genom att prata och hjalpa varandra, men en tredjedel av samverkanstiden

bestod av samarbete mellan barnen. Under nastan bela den fria lektiden fore-

kom beteenden som utgjorde hinder for samverkan genom att barnen under tva

tredjedelar av tiden retas, gralar, avvisar varandra och slAss. Under hela

denna tid forekom ocksa att barnen sysselsatte sig med aktiviteter bredvid

varandra.

Vuxna samverkade med barnen under tva tredjedelar av fri lektid mest genom

att de pratar med barnen och hjalper dem med olika aktiviteter. Under en

tredjedel av fri lektiden forekom hos vuxna beteenden som utgjorde hinder

f8r,samverkan genom att halva denna tid grala pa och avvisa barnen samt att

de sager till enskilda barn res.ten av tiden.

Under fri lek visar barnen sjalvstandigt beteende under hela den fria lek-

tiden genom att to egna initiativ och ge f8rslag pa aktiviteter. Under

knappt halva tiden f8r de fram sina Asikter. Under en femtedel av fri lektid

f8rekommer osjalmstandigt beteende hos barnen framst genom att de medverkar

i nagon aktivitet som de vuxna bestamt.

Vuxna tar initiativ och ger f8rslag till verksamheter och framfOr sina asik-

tnr om vad barnen ska Ora och hur de ska Ora under 80 % av fri lektid.
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Pri lek, ur observatdrens perspektiv

Inomhus

Under den fria leken inomhus ar det skillnad pa har pojkar och flickor leker,

flickorna leker mer tillsamnons sarskilt tre stycken som leker i dockvran,

kattmamna plus kattungar och ar de inte dar och leker sa sitter de och syr,

vaver eller gar parlhalsband. Det ar ocksa of tare flickorna som stiller upp

pi fraknarnas stimulansaktiviteter, som farekommer ibland pi eftermiddagarna

nar de marker att barnen inte har nagot ett Ora. Exempel pa sadana aktivi-

teter ar lerjobb, maiming eller gemensam lek. Pojkarna ar mer aggressiva,

de har en hackordning mellan sig som innebar att en del ar radda for de som

ar lite starre. Modellen gar 'Anda ner i trearsaldern. De har ocksa mer av

mallast spring ech har svarare att aktivera sig under langre tider. I bygg

rummet klattrar barnen pa ribbstolar och pa klatterstallningen, det hander

ocksa vid ett par tillfallen att de bygger bilbanor och kOr med bilar och

en stor farja som de tillverkat i snickarrummet tillsammans med vuxen.

Oftast ar det parallell lek i detta rum. I musikrummet forsaker ett par

pojkar vid manga tillfallen att leka rockband, da de anvander brader sot.

instrument, detta sker under korta perioder och det blir liksom ingentinE

av det, utom vid ett tillfalle da vuxen hamtar sin gitarr och ackompanjerar

barnen, di fungerar det och de har roligt, men sa trattnar den vuxne och

avbryter leken trots att barnen vill fortsatta.

Nor vuxna forsaker aktivera barnen exempelvis med lera ar det inte alla som

vill stAlla upp och en del gar bara en liten stund och gar sedan iv:4g. De

vuxna jobbar intensivt och forsaker fa barnen att Ora nagot med leran. De

sitter med sjalva och geggar och visar pa sa satt vad an kan tillverka av

lera.

De vuxna forsaker ocksa initiera lekar, de samlar till exert el ihoo lla

och leker kurragomma, de smyger runt och gammer sig och alla verkar ha

roligt, bade vuxna och barn. Ffter en liten stund avbryter de vuxna ieken

trots att barnen vill fortsatta, motivet "ni far gdra det sjdlva nt., vi aka

fika". Andra lekar som de vuxna ar med och leker ar "Pornperipossa, hunden

och benet", dessa lekar startas alltid av de vuxna och ayslutas ocksa all

tid av dem.

Barnen gillar att ham pa sagoband, men det rider olika regler om hur band

spelaren far anvandas och detta leder till konflikter flera ginger. En pojke

ligger och lyssnar pa ett band, vuxen kommer: "Nu stinger jag av bandspelaren
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och tar den". Bdrn: "Nej, faen jag ska ha den, faen ", han slAss. Vuxen: "Du

far Zyssna men du ska ha vuxen med dig, det dr inte bra att 46ana

och d4 far du vanta lite Pr jag kan inte just nu". Pojken skriker och svar

och kastar klatterstallningen. Det blir som den vuxne bestamt.

I det andra stora mittrumnet sker stor del av den fria aktiviteten, syr

man, waver, bygger lego, lagger pussel, klipper, man sitter vid borden och

grejar. Aktiviteterna harinne är endast parellella, barnen bygger till ex-

empel inte lego tillsammans utan var och en sitt. De stimuleras inte heller

till detta utan det viktiga Ar att var och en har nAgon sysselsAttning, dar-

far m5ste de vuxna hjalpa dem att ge forslag nar de inte vet vad de vill

Ora. Det 'dr mest flickorna sow sitter under langre stunder och jobbar hat',

pojkarna har inte den uthAlligheten, utan de saboterar ofta for de andra,

till exempel ha11Er ut alla smApArlor for flickorna, som gar halsband. DA

f5r de naturligtvis plocka upp, men under tjat och det tar tid. Det ar of-

tast nAgon vuxen harinne som sitter och avervakar vad som sker, men Andl

hander det sakes som gar det svArt for en del barn som blir adda. En dag

stir ett barn och lerar efter ett pussel, han är fem Ar. En pojke ett Ar

storre gAr bara fram bakom honom och dray undan fatterna, sa att han trillar

och slAr sig ordentligt. Den vuxna har rygsen till och ser inget. Eftersom

han inte skvallrar hAnder inget far der. som gjort det, utan han kan fortsat-

ta och vara elak med ord typ: "Fy faen, va han dr feg, fegdjavel ". Vuxen

sager inget, gar inget.

Under den fria aktiviteten kommer barnen ibland med forslag om vad de vill

Ora och d5 staller vuxna upp och hAmtar saker at dem, si att de kan Ora

masker, mAla rig i ansiktet, leka sjukhus etc. Men uthAlligheten är inte

lAngvarig, dArfar blir det ett flackande frAn aktivitet till aktivitet och

mycket mallast springande emellanIt, som gar att aggressiviteten kommer fram.

Exempelvis, plotsligt kommer en femAring inspringande och vill ha stad av

vuxen, han jagas av tvA aldre som skrammer honom. Han trAnger sig mot fraken,

men de tvi Aldre bryr sig inte om det utan nyper honom 'dna hArt i magen.

Inget hAnder.

Tre pojkar spe'ar Fia. De kan inte, men de sir nagra ganger sedan kastar

de pjaser och tarningar, tar istallet fram Memory, men innan de startat

kastar de ivag aven detta. Flera ginger hander det att pojkar gAr runt,

runt och fragar: "'ad aka jag Ora?" Vuxen frAgar dA alltid: "Vad viii du?"

Det vet de inte och d5 Or de bara vidare. Trots att de vuxna har forslag

p5 aktiviteter, si 'dr det s5dana som dessa pojkar inte gillar, utan de fort-

satter da att ga m5116st omkring. Detta leder till att det uppstar en del
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aggressivt beteende mellan vissa barn. Pojke till annan "Ter pinnen och stick

den i ansiktet pa B, Or det". "Akta dig du, ga inte har, stopp", sauna poj-

kar retar och skrAmmer liten pojke. De motar, haller for, slirer bort, retas,

hotar varandra och slAss. Eftersom de Or runt pA olika stallen hors d1 och

dA ett skrik och sa kummer ett mindre barn rusande och salter skydd hos vuxen.

Fbr att komma till ratta med detta beteende anvAnder ocksA vuxna ett hard-

hunt att. Tv1 pojkar sitter och bygger lego en dag, vuxenkommer och sager

att de ska 0 till biblioteket. Barnen vill inte. Vuxen blir arg och Pager

att "vi har kommit dverens om att Vtlja bok tinsammans", barnen ar negativa

och star fast vid att de inte vill, springer runt och retas med vnxen. Vuxen

bar handgripligt ut barnen och talar dem till ratta. De gar till biblioteket.

Manstret under fri aktivitet ar att flickorna utnyttjar mer sin Fria tid an

pojkarna, de leker rollekar och pysslar. Pojkarna Or fl saker och har kGrt

rid pa de saker som de eventuellt gar, det blir mycket brAk. Man kan ocksl

peka pA monotonin, de 7uxna forsaker att fA barnen sysselsatta, men utnytt-

jar sallan gruppen for att fA barnen verksamma, det ar mest enskilda syssel-

sattningar. Lyhordheten hos de vuxna far barrens behov Sr inte sA stor,

utan barnen fAr finna sig i att falja de vuxnas bestAmda rytm, eller de

vuxnas begrAnsade farslag till sysselsAttningar.

De vuxna forsaker stimulera barn som inte har nagot att Ora. Detta

alla vuxna utom en, som bara sitter passivt och tittar pa barnen. Ibland

har hon ett barn i knAt som pusslar eller nagot liknande, eller barnec kan-

ske bara sitter dAr utan att Ora nagot. Barnet blir lika passivt som denna

vuxna Ur. r2t finns ett par smAflickor som har behov av mycket knAkontakt

och det fAr de av denna frOken, men Aven de andra staller upp pA detta. Tre

barn bar till de passiva, de bara sitter och eftersom de ar sma, verkar det

som personalen har svArt att hitta aktiviteter som passar dem. Man pratar

inte heller med varandra om detta, for att farsaka Visa problemet. Eleven

som finns hAr under observationstiden ar ocksA passiv, det ar sallan som hon

leker nagot med barnen eller forsaker initiera nAgon aktivitet. Ber barnen

om hjAlp far de det, men det ar allt.

Utomhus

Under den tid som barnen vistas ute varje dag ar det mest av motorisk akti-

vitet. De cyk1ar, gungar, leker med sand, promenerar. Eftersom deras egen

lekplats ar si trAkig gAr de till andra nArbelAgna lekplatser. Oftast ar

tvi-tre vuxna med barnen ute, men sallan ar mer an en aktiv med barnen. De
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andra pratar med varandra. Vuxna hjalper barnen att putta pa gungor, hjalper

dem sa att olika barn f5r cykla, annars 4r det stor risk att bara samma barn

cyklar hela tiden. Barnen leker mest parallellt ute, sallan med varandra,

de vuxna leker inte med barnen. Det hande vid ett tillfalle att en fr8ken

och barnen lekte "Vargen plus kycklingarna". Barnen fick d5 bestanama vem

som skulle vara varg och nar man skulle byta roller. Alla hade roligt, men

sa slutar leken da en pojke blir ilsken och puttar en flicka hart sa hon

trillar och slar sig. Fraen blir arg och visar honom att man inte Or sa

och leken är slut.
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, systematiska observationer

Vid luncher och pa- och avkladning av barnen har bade barn och vuxna infly-

tandet over verksamheten under tvA tredjedelar av tiden, medan vuxna har

inflytande under en tredjedel.

Vuxna samverkar under nAstan hela tiden. Mest hjAlper de barnen att skicka

mat, att dela mat, men ocksA med att klA pa sig. De smApratar med barnen

under tre fjArdedelar av tiden och med andra vuxna under drygt en tredjedel

av tiden. Under hela tiden for rutinaktiviteter tar vuxna initiativ, hAmtar

mat, delar mat pa barnens tallrikar. De ger f8rslag till vad barnen behover

Hta, hur de kan sitta sA de nAr upp, vad de ska prata am, Under halva tiden

framhAller de ocks1 sina Asikter.

Under drygt en tredjedel av rutinaktivitetstiden visade barnen beteen6en

som utgjorde hinder for samverkan genom att r-tas, grAla, slAss och avvisa

varandra. Barnen visade samverkansbeteende under knappt hAlften av tiden

genom att de hjAlpte varandra att exempelvis skicka mat och hAmta klAder

samtidigt som de pratar med-varandra.'

Barnen tar egna initiativ och ger forslag till samtal och lOsningar pA frA-

gor som diskuteras under nAstan hela tiden for rutinaktiviteter.

Rutinaktiviteter - ur observatOrens perspektiv

Lunch

Man sitter pA tre olika stAllen och Ater, ofta tvA vuxna och tre-fyra barn.

Vid de bord dAr de lite st3rre barnen sitter *dr det ofta livliga diskussio-

ner mellan vuxna och barn, men Aven enbart mellan barnen. Vuxna pratar ocksl

med varandra bade om daghemmet och privata saker, da oftast over barnens

huvud. Konversationen som pAgAr tas upp bide av barnen och de vuxna: Till

exempel frOken: "Vad gjorde ni idag ndr ni var ute?" Barnen berAttar om

promenaden dar de tappat en spade och diskussionen om hur de ska fa tillbaka
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spaden. En annan maltid sager ett barn: "Det finns fattiga 80M Zetar mat i

papperskorgar, de har inga pengar, era det dr 8ynd om don, har mamma sage.

Aven detta vallar en lang diskussion. I samband med samtalen vid matbordet

fErsOker de vuxna lara barnen samlevnadsnormer som att "Pi maste pinta en

i taget, vdnta pa din tur, P dr snart fardig med det han viZZ saga". Andra

regler som tas upp gAller bordskick. "Sitt ordentZigt, dela med kniven,

gegga inte med maten". Barnen sjAlva Ar ocksa med och uppfostrar varandra.

"Vdrfdr tar du till dig sa mycket ndr du inte orkar", "nu pratar jag, du

far vdnta". AllmAnna regler som uppepas gang pa gang ar "Smaka Zite, du

behOver inte dta upp", "ta nagon sorts grdnsak', "at upp fdrst, 8& far du

mer sen", "vdnta tiZZ alla har satt sig". Efter ma-ten skOljer barnen tall-

rikarna i Met, de är dessutom valdigt tjanstvilliga under maltiderna att

hAmta saker som fattas. "Jag kan hdmta mer vatten". FrOken: "Det fattae en

sked i salladen". "Den kan jag hamta ", sager genast ett barn.

Tambur.

I tamburen klOr sig alla stOrre barn sjAlva nAstan halt och ballet. De min-

dre barnen tre - fyra ar, far dOremot hjalp med alit. Vuxna fbrafter inte

trana dem medvetet, det sker bara nagon enstaka gang, utan de hjUlper i

stAllet till. StAdningen fore utevistelsen sker alltid pa de vuxnas initia-

tiv och med tjat och uppmaninEir. Oftast far barnen skAl till varfOr de ska

stada, men de har svart att Ora fArdigt, dOrfOr blir det de vuxna som gar

det mesta av stAdningen.

Deltagande i daghemmets verksamhet

Varje dag ska ett barn tillsammans med en vuxen duka det bord som de sitter

vid. Ofta Or de det nAr vuxna paminner dem om det, men ibland dukar de vux-

na sjAlva.

Varje dag finnan barnen gar ut ska de plocka ordning i de olika rummen. Ofta

far vuxna paminna dem gang pA gang och det blir oftast de vuxna sjAlva som

stUdar medan barnen bara gar omkring.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Kdrakteristiska drag for H jamfort med de ovriga daghemmen

H är ett 14genhetsdaghem. Personalen arbetar

foretradesvis heltid. Under aret har hdlften av personalen slutat. Huvud-

delen av barnens foraldrar 4r arbetare.

Pa H gAr barnen mer mAllost omkring och har mer finmotorisk verksamhet, sam-

tidigt som de har mindre motorisk verksamhet. Det senare kanske beroende av

att uteplatsen var trakig och lerig och darfor var barnen ute mindre. Bar-

nen visar of tare beteendenssom utg8r hinder for samverkan fribast genom att

avvisa och reta varandra, vilket kan h8ra ihop med att vuxna f8rmedlar

farre normersa att barnen inte far nAgra riktmArken for in samvaro. Detta

visar sig ocksa i att barnen är mycket sjalvstandiga. Vuxna samverkar mycket

med barnen och har farre beteenden som hindrar samverkan.

ObservatOrens funderingar

Verksamheten bestir av ett fatal fasta aktiviteter och darut8ver en flytande

oorganiserad verksamhet for vuxna och barn. Mycket av det man Or blir som

det faller sig..Ska man gl ut blir det ar vuxna har druckit fardigt sitt

kaffe, ska man ha lasgrupper blir det ibland en grupp med stor Aldersskill-

nad ibland bara ett par barn, som är i samma alder. Det beror pA vilken av

de vuxna som kanner sig monad. Att verksamheten flyter sa bar har f8rmod-

ligen sin orsak i att de vuxna har sA dalig kommunikation med varandra,

den ena tycker och handlar pA ett satt, den andra pA ett annat. Man sitter

sig inte ner och diskuterar fram ett system over hur arbetet ska Ulnas upp.

I stallet har man delat upp de fasta aktiviteterna mellan sig sA att en-

skilda personer ensamma ansvarar for dessa,och det resulterar i att men inte

bryr sig sA mycket om helheten. Man tar helt enkelt inte ansvar for hela

daghemmet. En annan majlig orsak till detta är att f8restandaren inte leder

verksamheten. Hon tar inte pA rig ansvaret att fA personalgruppen att sanr.

arbeta och planera verksamheten tillsammans. Inte heller leder hon sjalv

verksamheten pA ett malinriktat satt, utan det som hander speglar f8restan-

darens att att vara. Det som sker, sker oforutsett. far nagot ska ske,t ex

samling,da är det alltid den vuxne som styr och bestammer. Barnen far inte

vara med och saga vad de vill, den vuxne bestammer innehallet och motiverar

anon varf8r barnen ska g8ra vissa aktiviteter. Har vuxna bestamt att nAgot

ska ske spelar det mindre roll om barnen ar upptagna for tillfallet, de vuxna
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avbryter och tar kommandot over vad som ska hands. Detta framstfir som do-

minant .iatt att lack: barnen dgr utrymmet for barnens vilja är minimalt.

Samma sak 011er dA vuxna startar aktiviteter f6r att stimulera barnens

verksamhet. De dr med barnen i bdrjan, men efter ett litet tag tr6ttnar de

vuxna. DA avbryter de leken och meddelar att "Nu far ni leka sjalva", trots

att barnen sA gSrna vill fortsatta. Det Sr ju mycket roligare att leka ngr

vuxna dr med an att leka bars barn. Dessutom har ju de bar barnen svart att

Ora nAgot fdr en langre tid av egen kraft, sl de behdver de vuxnas hjalp.

Det blir en svar balansgang for barnen att enastundenstyras och avbrytas

och agera halt pA den vuxnes villkor och asta stund fdrvantas hitta pA

sysselsattningar sjalva. Eftersom gruppen (sarskilt pojkarna) Sr mycket

aggressiv och som grupp betraktad inte fungerartblir det lgtt att barnen

springer mallost omkring och fbrst6r bide i smAtt och stort for andra barn

och vuxna.

De mAl som personalen framhAller som vasentliga for barnens utveckling Ar

sjalvfbrtroende och grurpkansla, men det Ur stor skillnad pa teori och prak-

tik. lute vid nAgot tillfalle har man gjort nagot medvetet forsdk att fA

barnen att arbeta i grupp med gruppaktiviteter. I stallet har man stimulerat

individuella prestationer, och flitsokt att fa varje enskild individ syssel-

satt. Man har visserligen Mrs6kt fA de aggressiva barnen att inte forstora

for andra, men inte att fa dem att vara tillsammans med de andra och leka.

De vuxna bemoter barnen vSnligt f6r det mesta och Sr toleranta mot dem.

Men det Ur klart att det blir pafrestande for de vuxna med alit smabrak och

alla konfliker och den vSnliga tonen utbyts da mot en irriterad ibland rik-

tigt arg ton. De vuxna Sr Srliga i sina kansloyttringar.

Vid luncherna daremot beter sig barnen annorlunda, dA Sr de hjalpsammA,

trevliga och pratsamma. De bemdts ocksA trevligt och uppmuntrande. Det Sr

kanske.enkelt att "uppfdra" sig i en strukturerad situationtdgr de vet vad

de kan Ora och vad som av de vuxna ses som positivt beteende. Mar tillats

ju ocksa barnen att to egna initiativ, och genomfbra sins egna forslag.

209



196

DAGHEM K

K dr ett hemvistdaghem som vid undersokningstillf011et var tvA och ett halvt

Ar gammalt.

K or en av tre hemvister kopplade till en leklada. Lek-

ladan som är bellgen pa skolgArden till en lag- och mellanstadieskola,

ligger ett kvarter darifran.

Daghemmet dr inrymt i tva sammanslagna lagenheter.
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:ockleksrur. Allrum Personal
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Farrld Parrid
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K6k Personal

0

EMI Kings barn och vuxna

RH Enscaks barn

fJ Niscan allCld come

Figur 98. Skisa aver daghemnet och lokalernas anvandning under Zen fria

taken

HUr finns tva litet storre rum (allrum) - det ena har direkt anslutning

till laiket och personalens arbetsrum och utnyttjas for maltider saint pyssel-

aktivitetet. MObleringen hOr bestar av ett arbetsbord i vuxenstorlek, en

gammaldags pinnsoffegrupp samt bokhyllor med spel, lego och pysselmaterial

lOttatkomligt for barnen. Fran allrummet kan man komma direkt ut pa garden

via en altandorr. Det andra allrummet utnyttjas mast till 1Nsgrupp, frukt-

stund och nagon gang fri lek. Mobleringen dOr bestar av en soffgrupp med

mjuka soffor, akvarium samt bokhylla med lanebilicker och spel;



197

PA vaggen hanger en stor hemmagjord mAlning av Arstiderna. En 'corridor for-

binder allrummen. Ut8ver dessa litet st8rre rum har barnen tillgAng till ett

par smA rum: ett rikt utrustat docklekrum och ett bygglekrum med en gemen-

samt tillverkad bilbana utover byggmaterial (detta rum ar dock oftast last).

Skolbarnen samt sexAringarna har tvA "egna" rum i bortre andan av lageLheten:

ett mAlarrum som ocksA utnyttjas for sexArssamlingen samt ett kuddrum,

m8blerat med stora kuddar, ett skrivbord och en lanstol. Personalrummet

ligger innanfor k8ket. De tvA ingAngarna till 1Ngenheten anvandes av sAval

barn som vuxna. Man vistades west i allrummen (53 Z) och de smA rummen (29 7.).

. Daghemmet har ingen egen lekplats utan utnyttjar bostadsomrAdets valutrusta-

de lekplats i narheten. Man har dock ett litet kuperat omrAde bakom hyres-

huset dar man kan Aka pulka. Inte lAngt frAn daghemmet finns ocksA ett litet

skogsparti och en stor skidbacke.

Barn

PA daghemmet finns 20 barn i Aldern ett - tio Ar. Dessutom kommer tre del-

tidsbarn varje formiddag och gAr i sexArsgrupp pA daghemmet.

Tabell 16. Barrens 61dersPrdelning (n = 20)

Al- 1-2 Ar 2-3 Ar 3-4 5r 4-5 5r 5-6 Ar 6-7 Ar Skol- (Deltids- Totalt
der barn barn)

An- 1 2 2 2 1 3 9 3 23
tal

Av de elva f8rskolebarnen ar sju pojkar och fyra flickor.

Tv5 femAriga pojkar har placerats med fOrtur: en pojke med fysiskt

handikapp samt en pojke med besvarliga hemfOrhAllanden. BAda ar heltids-

placerade. Majoriteten av de 8vriga forskolebarnen (73 Z) vistas heltid;

av de tre deltidsplacerade barnen har tva oregelbunden vistelsetid.

Det finns fem syskonpar. Barnrorligheten sista Aret har varit 10 % (2 barn).

1 foralder ar egen fOretagare, 68 % av fOraldrarna ar tjansteman - varav

alla utom en har lagre utbildning. 28 % av fOraldrarna ar arbetare - half ten

med yrkesutbildning. TvA foraldrar ar ensamstAende.
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Personal

Personalen bestAr av fem kvinnor och en man.

Tabell 17. Personalens yrkestillhorighet och tjanstgoringsgrad (n = 6)

Yrkestill-
harighet

janst-
garingsgrad

Barn-
skatare

Fritids-
personal larare

Saknar
utbildning

Totalt

Heltid 1 1 1 3

75 % 2 2

50 % 1 1

3 1 1 1 6

*
En av dem *dr extraresurs for ett fartursbarn

Kokerskan har halva sin tjanst farlagd till barngrupp. LokalvArdaren ar

timanstalld och tjanstgar pa eftermiddagen nar barnen b6rjar 0 hem. Fare-

stAndaren alums in i personallaget men har sitt arbetsrum och huvudsakliga

tjanstOring pa lekladan. Hon har ingen schemalagd tid pa daghemmet utan

kommer dA man kallar pa henne samt forsaker tillbringa en halv dag i veckan

pa varje hemvist - oftast Ater hon dA lunch dar och stannar litet efter den.

Utiliver daghemsverksamhetens tre hemvister ansvarar hon ocksA for atta dag-

barnvArdare och den appna lekladeverksamheten.

MedelAldern bland de vuxna är 29 Ar med en variation frAn 22 till 43 Ar, det

vill saga nAgot yngre an kommunens genomsnitt. Majoriteten har egna barn.

Man har arbetat i genomsnitt fyra Ar inom barnomsorgen varierande frAn en

mAnad till 15 Ar, de flesta dock cirka tva Ar. Tre av de vuxna har varit

med sedan starten, tvA *dr halt nyanstallda. TvA av de vuxna har erfarenhet

frAn andra verksamhetsomrAden an barn. En av de vuxna är tjanstledig, tva

har slutat sin anstallning under Aret.

Nar det galler uppdelningen av arbetsuppgifter ansvarar fritidspedagogen

speciellt for fritidsbarnen. En av barnskaterskorna har hand om sexArsverk-

samheten. BAda ansvarsomrldena har kommit till darf6r att innehavarna slava

villa ha arbetsuppgifterna f6r tvA Ar sedan dA daghemmet appnades. Man har

inte diskuterat flagon f6randring sedan dess utan nytillkommen personal har

Ott in i det gamla manstret.
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Man planerar en fOrmiddag var tredje vecka. Hela personallaget kan da fri-

gOras samtidigt genom att personal fran lekladan tar hand om barnen. Man

planerar ocksa tillsammans med de andra hemvisterna en gang var tredje vecka.

Det reella samarbetet med de 81/riga hemvisterna gAller annars bara sexars-

verksamheten och fritidsbarnen.

En ging i veckan gar en av de vuxna till lekladan fOor att fa information

som hon sedan ska vidarebefordra till hemvisten. Informationen inom hemvis-

ten fungerar bra for de heltidsanstAllda, medan det kan bli brister i den

for de deltidsanstAllda.

De vuxnas arbetsrelation

StAmningen bland de vuxna Ar vAnlig - man intresserar sig for varandra och

diskuterar mycket med varandra - fOretradesvis om saker som rOr daghemmet.

NAr det galler fOrestandarrollen i denna nya organisationsform Ar man oenig -

en del tycker att det dr bra att inte ha en fOrestandare stationerad pa dag-

hemmet fOr "man lar sig to eget anevar" en del tycker att fOrestandaren

skulle vara mer pa daghemmet usa man kunde komma med de dar smafragorna som

man inte kommer sig for att ringa om". De flesta upplever att en av andra

vuxna Overtagit ledarrollen - detta accepteras men man talar dock ej Oppet

om det. Nagon ka:rocksa antyda missn8j.: "Kanske blivit en sjaldpatagen roll

fir nagon". I huvudsak verkar man dock nOjd bade fran fftestandarhall och

personalhall.

De flesta upplever att barngruppen Ar tungjobbad och fOrklarar detta dels

med att alderssannansAttningen Ar svar att hantera, dels med att konsfOr-

delningen bland barnen Ar °jam. Man har haft stora problem med att barnen

tagit sander och fOrstOrt saker tidigare under Aret. Man har till exempel

forsOkt ha samlingar med barnen men fatt sluta for att barnen "bara fdr-

stOrqe dem ". Man Lpplever sig ha "pi, litet tid med barnen - mycket tid gar

at till praktiska saker". Samtidigt som man sager detta uttrycker man ocksa

ett visst missnOje med att praktiska saker som sjukanmAlningar inte lAngre

skOts av den egna personalen utan av personal pa lekladan. Aver: i Ovrigt

kommer en hel del missnOje fram: man tycker lekladesystemet gr tungjobbat

och svart att komma in i (detta gAller frAmst den nya personalen); man

tycker det Ar jobbigt att ha sa mycket praktiska uppgifter som liknal "hemma-

frujobb" - laga mat, diska, tvAtta, duka; man tycker det Ar.rvart att komma

ivAg till lekladan for att kunna utnyttja lokaler for grovlek och snickring

(har maste man bestAlla tid i forvAg och det Ar svart att fa en passande

tid da ladan ofta or fullbokad).

,.r -
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Malsattningen med arbetet

Under introduktionstiden arbetade personalen fram en malattning for dag-

hemmet som skrevs ned och nu forvaras i oa 'Arm for vikarier att to del ay.

War det har kommit ny personal har man oLitsa diskuterat malen aver om det

nu var "ett tag sen". Fran barjan sager man sig ha haft mycket hoga mal men

efterhand upplevt att man ej kunnat na dem och da sHnkt dem. I intervjuerna

ger nu de fiesta liknande formuleringar av vilka mal man har: man vill ge

"kdrZek", "omtanke", "ha tid fdr barnen", "fdrsdka fa barnen att vaxa urp

sh dom klarar det hdr livet - att de far kompisar och vdnner - inte sh

mycket kunakaper ". Man ger ocksa oxempel pa gruppinriktade mal som att

"barnen ska Mira sig visa hanayn, fungera tillsammans i grupp". Nago- av de

nytillkonna for aver in kunskapsmal: "Lana sig infdr akolan ". He.nristen in-

gar ju i ett daghem bestaende av tre hemvister som ska arbeta tillsammans -

mAlsIttningen och arbetsatten skiljer sig dock totalt fran varandra enligt

forestandaren som har kontakt med alla tre. Detta är nagot som forestandaren

accepterar - "det aka inte jag bes.dmma, jag vet inte vad som dr bast".

Personalen upplever sig ha nog med sin egen hemvist och Wanner ej behov av

att fungera ihop med de ovriga hemvisterna.

Nor det 011er fftverkligandet av malen har man dock inte samma Asikter

utan har ger man skilda forslag som "fasta regler", "stormaten", "mycket

tid". Man upplever inte heller att man arbetar konkret pa precis samna satt-

utan tycker exempelvis att man or olika "strang".

Hur ser veckan ut?

PA f6rmiddagen har man tva helt olika program samtidigt ett klart struktu-

rerat for sexaringarna samt ett nastan helt fritt for de ovriga barren.

Sexaringarna har gruppverksamhet dagligen mellan klockan 8.30 - 11.30. Van-

ligen b6rjar man med en liten samling kluckan 8.30 - 9.30, darefter har man

fruktstund med de ovriga barnen och personalen som da samtidigt tat sin

kaffepaus. Efter fruktstunden har alla barn fri lek fram till 11.30-tiden

da sexaringarna har 1Nsgrupp nhon halvtimma, dareiter har de ytterligare

en samling innan deltidsbarnen gar hem klockan 11.30 och ovriga barn Ater

lunch.

9 - 9.30 d!i sexaringarna har sin samling ska oven ovriga barn ha en kort

samling. Detta skedde dock aldrig. Vid 10-tiden ska man enligt sin plane-

ring ga ut med de ovriga barnen - oven detta skedde dock bara sporadiskt.
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Efter lunch har alla barn utom tvl som sever, lasgrupper under nAgon halv-

timme. Darefter har man fri lek till mellanmAlet som serveras vid 14.30-

tiden.

Ylockan

ragen som den
planeras

Dagen som den
vanligen genom-
fors

8 9 10 11 12 13 14 15

El Fri lek

Styrd verksamhet

Rutinaktiviteter

Figur 99. Dagsrutiner, det vill saga tidsfOrhdllandet melian styrd verksam-

het, rutinaktiviteter och fri Zek, jamforelse mellan hur dagen

planeras och hur den vanligen genomfors

Man fOljer sin planering mycket noga dA det galler sexArsverksamheten dare-

mot ej dA det galler den Ovriga verksamheten.

Utaver denna dagsrutin finns tre fasta Aterkommande aktiviteter for sex-

Aringarna

en formiddag i veckan samlas sexAringarna frAn alla tre hemvisterna i

lekladan dar lekladepersonalen aktiverar dem pl ungefar samna satt som

i hemvisten

en fOrmiddag har man gymnastik ihop med ovriga hemvister

en gang i veckan har man en timnes dramatik under ledning av en

fornIder och en vuxen frAn hemvisten

Aven for de Ovriga barnen finns fasta Aterkommande aktiviteter:

en timme i veckan samlas Pmdringarna frAn alla tre hemvisterna i lek-

laden dar lekladepersonalen tar hand om dem

en timme varannan vecka har tre - fyrarii.ingarna motsvarande aktivitet

i lekladan, varannan vecka i simhallen

PA fredag formiddag gar alla barn och vuxna pl daghemmet nAgot ihop:

var tredje fredag stadar man tillsammans, 6vriga fredagar gar man utflykter.

Under observationstiden gjorde man en sladutflykt. Denna utflykt var vid

sidan av ett biblioteksbesft den enda kontakten med omvarlden.
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Utover den gemensama fredagsstadningen har barnen som sitt ansvarsomrAde

att duka efte- ett speciellt schema och att tillsammans med en vuxen vattna

blommorna.

Daghemmet i siffror

Tiden fOrdelade sig ganska jannt med en dryg tredjedel fri lek, en tredjedel

styrd verksamhet och en tredjedel rutinaktiviteter. Denna fOrdelning gallde

framfor alit sexAringarna medan ovriga fOrskolebarn hade fordelningen 52 %

fri lek och 16 % styrd verksamhet.

Styrd verksamhet

(32 %)

Rutinaktiviteter
(32 %)

Figur 100. Firdelning i % Over fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n = 126)

Under den fria leken dominerade spel, skapande och motorisk aktivitet

7.

20

10

Moturisk aktivitet

Spel

Skapande aktivitet

Rifip Intellektuell aktivi
tet

Finmotorisk aktivitet

Rollek

Figur 101.FOrdelning i % av barnens aktiviteter under den fria Zeken.

Enbart aktiviteter som fOrekommit i mer an 10 % av den fria

leken har medtagits (n = 46)
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De vuxna var narvarande under 92 % av tiden. Halva tiden (52 %) var det

en vuxen narvarande och en fjardedel av tiden tvA vuxna. De vuxna var aktiva

tre fjardedelar av tiden (L' 7.), passivt beteende dominerade under

Atta tillfallen.

Passiva vuxna (2 %) Hajoriteten av de
vuxna passiva (4 %)

Majoriteten av de
vuxna aktiva (4 %)

BAde aktiva och
passiva vuxna (2 %)

Inga vuxna narvarande
(8 %)

Aktiva vuxna (80 %)

Figur 102. FOrdeZningen i % Over vuxnas aktiva respektive passiva deLtagande

i verksamheten (n = 126)

Tv5 tredjedelar av tiaen hade barn och vuxna ett gemensamt inflytande ever

verksamheten medan de resten av tiden dominerade ungefar lika mycket var.

De vuxna har stersta
inflytandet (17 7.)

Barnen har storsta
inflytandet (18 %)

Vuxna och barn, har
gemensamt inflytande
(65 %)

Figur 103.FOrdelningen i % Over vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n = 126)

TvA tredjedelar av tiden (64 %) samverkade de vuxna med barnen. Vanligast

var att de pratade med dem, uppmuntrade och beremde dem samt hj1.1pte dem

med praktiska saker.

I
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Nar de i en tredjedel 2V tiden inte samverkade var det framfOr alit i den

styrda verksamheten dar den vuxne riktade sig till hela gruppen i det hon

sa. Nar den vuxne vande sig till en hel grupp samtalade hon dock samtidigt

med barnen under halva tiden. Det hande bara vid fyra tillfallen att den

vuxne gralade pA barnen.

Beteenden som utgor
hinder for samverkan
(38 7)

Samverkansbeteenden
(62 %)

Figur 104.FOr&lningen i % Over M=08 samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan = 116)

Bland barnen dominerade under nastan tvA tredjedelar av tiden beteenden som

hind-: -de samverkan. De lekte antingen parallell under smAprat eller stod

och t.ttnde pi half ten av tiden, i nastan en femtedel av tiden retade eller

avvisade de varandra. Det fOrekom dock bara vid fyra tillfallen att brAket

Overgick i handgripligheter.

Nar bar:en i en dryg tredjedel av tide samverkade med varandra pratade de

framfOr alit men den hande ocksA i 16 I av tiden att de lekte och samarbeta

de med varandra, i nAgot mindre utstrackning hjalpte de varandra med prak

tiska saker.

Beteenden som utgar
hinder fOr samverkan
(62 7)

Samverkansbeteenden
(38 7)

Figur 215.FOrdelningen i % Over barnens samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan fn = 126)
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Under drygt tv5 tredjedelar av tiden tog barnen initiativ stOrre delen

av tiden i form av att sjalva exempelvis ta fram saker, hamta saker etc. I

en tredjedel av tiden kom barnen med fOrslag och idger samt sa ifran vad de

tyckte.

Nar barnen i en dryg fjardedel av tiden var osja1vstandiga var de framfor

alit (16 7.) passiva och satt bara med. En tiondel av tiden fOrekom det ocksa

att ue viliigt medverkade i vuxenstyrda aktiviteter men utan att sjalva

komma med initiativ.

Brist p5 egenaktivitet
och initiativ (27 %)

Egenaktivitet och
initiativ (67 %)

Sada beteendena fOre
kommer samtidigt
(6 %)

Figur 1C6.Fdrdelningen i % over barnens sjaystandighet respektive brist

pc! sjaystandighet (n = 126)

I nastan 100 % av tiden var de vuxna aktiva med att ta initiativ, komma med

fOrslag och ha asikter om saker och ting. I Over half ten av tiden tog de

ocksa praktiska initiativ och hamtade saker, tog fram saker etc.

Brist p5 egenaktivitet

(1 %)

Egenaktivitet och
initiativ (99 7.)

Figur 107. Fdrdelningen i % Over de vuxna egenaktivitet och initiativ-

tagande respektive brist pd egenaktivitet (n.= 116)
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De vuxna farmedlade ocksa wormer i drygt halften av tiden - framfor alit

gallde detta barnens uppfbraride, vid fyra tillfallen farmedlades sam-

levnadsnormer.

Formedling av allmanna
uppforandenormer (45 7.)

Tjat (4 7.)

Formedling av sam-
levnadsnormer (1 %)

Formedling av bade
typerna normer (3 %)

Ingen normformedling
(47 2)

Figur 108. FOrdelningen i % Over vuxnas Prmedling av allmanna uppPranee-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 116)

Barnen farmedlade normer vid tio tillfallen totalt - av dessa en

enda gang samlevnadsnormer.

Formedling av allmanna
uppf6randenormer (7 7.)

Formedling av bade
typerna normer (1 2)

Ingen normfOrmedling
(92 Z)

Figur 109. Fordelningen i % Over 2,arnens Prmedling av allmanna uppfdrande-

normer respektive samlevnadsnormer (n = 126)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Under sexarssamlingen var det alltid fler an fyra barn och aldrig mer an

en vuxen. Den vuxne var alltid aktiv. Man boll alltid till i ett litet rum.

Barn och vuxna bade gemensamt inflytande pa samlingen under mer an rya tred-

jedelar av tiden, den vuxne ensam under knappt en tredjedel.

Ungefar halva tiden riktade sig den vuxne till hela gruppen eller till en-

skilda barn och berattade,.instruerade eller frigade dem om saker, halve

tiden uppmuntrade hon dem eller gav den fOrslag och tips om hur de kunde

utfOra eller lOsa alike uppgifter. Den vuxne samtalaie ocksi nastan alltid

med barnen.

Den vuxne tog hela tiden mange initiativ - hon kom ells ganger med forslag

och idNer, i tva tredjedelar av tiden tog hon ocksi praktiska initiativ som

till exempel att Unita saker, to bort saker etc.

Avert barnen var aktiva och samtalade nHstan alltid med den vuxne eller

varandra; de kom ocksa med forslag och idNer under hNlften av tiden. De ut-

fOrde dock sina uppgifter parallellt - bara en gang samarbetade de - prak-

tiska initiativ tog de . ett par ganger.

Den vuxne framf$rde sina asikter i tva tredjedelar av tiden - barnen

i en tredjedel. Den vuxne fOrmedlade ocksa normer i rya tredjedelar av

tiden - framfor allt da om hur barnen skulle uppfora sig. Barnen sjalva sa

till varandra om uppforandet en enda gang.

Lasgrupper

Man laste ungefNr halva tiden i en liten grupp, halva tiden i en stor. Det

var alltid bara en vuxen som Taste och hon var alltid aktiv. Under tva

tredjedelar av tiden delade de vuxna och barnen pa inflytandet, det vill

saga de bestamde gemensamt vilken bok de skulle lasa och hur lange lasningen

skulle vara. En tredjedel av tiden bestamde den vuxne detta sjalv.
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NKr den vuxne lliste for gruppen samtalade hon samtidigt kring boken half ten

av tiden. Barnen samtalade pa samma sett med den vuxne under halve tiden och

medverkade pa sa satt i lgsningen. En dryg tredjedel av tiden var barnen

dock passive och satt bars med. Vid fyra tillfallen smAbrAkade eller avvisa-

de barnen varandra eller den vuxne.

Den vuxne framforde even har'sina Asikter dubbelt sl ofta som barnen gjorde.

Under half ten av llsgrupperna farmedlade hon ocksA normer om hur de skulle

uppfora sig medan barnen gjorde detta en Ong.

Styrd verksamhet, ur observatirens perspektiv

Samlingar

PA daghemmet forekommer enbart samlingar for sexaringarna. Gruppen bestar

av de tre "egna" sexAringerna samt de tre som kommer enbart for sexArsgrup-

pen. En barnskaterska Ur ensam ansvarig. Man har samlingen i malarrummet

och sitter Tar kring ett arbetsbord. Den vuxne har alltid i forvng bestlimt

vad man skall Ora.

Varje samling barjar med att man markerar hur vadret är pl en almanacka,

sedan varieras innehAllet: Man har exempelvis upprop med namnlappar (som

den vuxne gjort i fOrvUg, man titter pl ett trafikmaterial, man avar klockan

med hjUlp av slagen pa en gong-gong, man ritar former (efter mailer som den

vuxne gjort i fOrvag), och man gar var sitt collage om host och vinter.

Barnen verkar tycka att samlingen Kr rolig och medverkar villigt. Den vuxne

visar sjalv intresse och Ar valvilligt installd - det lir sallan oroligt i

gruppen. NAgon enstaka gang behOver den vuxne saga till att man skall prata

en i taget eller sitta pa sin stoi - men for det mesta accepterar hon ett

visst smAsurr och att- barnen vrider och vender litet pA sig.

Den vuxne styr verksamheten med mild men besamd hand. NKr barnen gar col-

lage finns det exempelvis tre klicterburkar till de sex barnen och den vuxne

svarar direkt pA barnens farfrAgan om de kan fa var sin burk att: fdr

vary tvd barn pd varje burk". NKr barnen ska berKtta om vad de gjort i

helgen bestammer den vuxne vilket bain som fAr bade ait berKtta, man gAr

sedan i strikt turordning. NKr barnen skall skriva sina namn pl teckningarna

bestammer den vuxne var pa papperet namnet skall sskrivas etc. NKr ett nytt

barn ska fA en likadan samlingsparm som de andra barnen redan farfUrdigat,

berattar den vuxne hur man gjort pIrmen och demonstrerar med en av de andra

barnens Omar medan barnet sjalvt sitter tyst och tittar pi.
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Den vuxne forsaker att anpassa verkscmheten efter hur mycket barnen tycks

orka. Nar de blir for oroliga byter hon aktivitet om det inte Or dags for

lasgrupp eller fruktsLund. Barnen fAr mycket stad i det de gor. War de skall

beratta vad de gjort under helgen hjalper den vuxne dem med ord och ger far-

slag da de kommer av sig. Den vuxne hamtar ocksa papper och kritor At dem,

nar de ska rita.

I sexArsgruppens aktiviteter ingAr aven en lasstund. Har fAr barnen hjalpas

At att minnas hur lAngt de kommit och fAr Ora stn inpass under lasningens

gang. Men nar ett av barnen kommer litet sent och inte genast far plats

bland kuddarna loser den vuxne omedelbart probleuet med att konstatera

"Alla far plats" medan hon tecknar At barnen att make At sig.

Lasgrupper

Varje dag efter lunch laser man for barnen under flagon halvtimme. Man delar

in barnen i tvA Aldersgrupper. En vuxen satter sig med de tvl - tre yngsta

pa golvet i kuddrummet och en vuxen med de tre - fem aldre barnen i soffan

i allrummet. Mend stars lasningen av att skolbarnen kommer hem fran skolan

och starter in i rummet.

Vad man ska lasa valjs ibland av de vuxna, ibland av barnen. Den vuxne

accepterar att lase seriemagasin for de aldre barnen, ett par ginger

laser man exempelvis ur "Felix". De stora mellanpojkarna blir ofta upphet-

sade av denna lasning "Tank pa att jag kan bli varenda seriefior, nu dr jag

hulken", sager en av dem och flickorna kryper angsligt ihop. Den vuxne rea-

gerar ej pA detta.

Trots att man delar in barnen i Aldersgrupper har man svArt med mognadsnivAn

och ett par barn trottnar fort pA lasningen. Den vuxne forsaker halla kvar

de tva oroliga men det hela blir latt ett tjatande under vilket de lugna

barnen - som game vill hare mer - rar sig oroligt. "Nu blir jag arg, stOr

inte de andra" eller "du far vary tyst ndr vi laser annars blir det ingen

ordning", sager den vuxne till barnet som star. SA smAningom Wender det att

den vuxne ger den orolige ultimatum: "Antingen far du sitta stilla neir vi

laser eller ocksa far du ga ut". Det Or dock.inte alltid som detta fOljs

upp.

De vuxna skiljer sig fran varandra da det galler att aktivera barnen under

lasningen, en del pratar mycket, fragar barnen och liter dem associera till

innehallet, andra laser rakt upp och ner.
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FRI LEK

Fri lek, systematiska observationer

Under den fria leken var man mer an halve tiden i allrummen och bara en

femtedel av tiden i de =A rummen. Utomhus var man i 17 Z av tiden.

Barnen lekte ungefar like ofta i smagrupper som i sttirre grupper. En femte

del av tiden lekte de belt utan vuxna medan det fanns en vuxen narvarande

43 Z av tiden och tvA vuxna en tredjedel av tiden. De vuxna var passiva

. vid tre tillfallen, resten av tiden var de aktiva.

Half ten av tiden bade vuxna och barn ett gemensamt inflytande pa verksamhe

ten, i 46 Z bade barnen det mesta inflytandet medan de vuxnas vilja domine

rade tvA ganger.

Barnen lekte ungefar like mycket parallellt som med varandra. Under tva

tredjedelar av tiden pratade de med varandra, en femtedel av tiden hjalpte

de ocksA varandra med praktiska saker. Barnens umgange med varandra domine

rades vid sex tillfallen av brAk och avvisanden.

Barnen var mycket-sjalvstandiga framfor alit genom att to praktiska initia

tiv, gl och barite saker etc men de kom ocksA med ftirslag och idger i nastan

half ten av tiden. 13 Z av tiden var barnen dvervagande passiva de stod dA

bredvid och tittade pa.

De vuxna samverkade med barnen i 83 Z av tiden, framf8r alit pratade de med

dem (i half ten av tiden) och hjalpte dem med praktiska saker. En femtedel

av tiden uppmuntrade de ocksi barnen eller gav dem tips om hur de skulle

18saolika situationer. En tredjedel av tiden gjorde de vuxna nAgonting

ihop med barnen.

De vuxna kom med farslag och tog initiativ tva tredjedelar av tiden, en

dryg tredjedel tog de ocksA praktiska'initiativ. Half ten av tiden bade de

vuxna Asikter om vad som hande. En tredjedel av tiden formedlade de normer

fOrhur barnen skulle uppfbra sig. Barnen sjalva sa till varandra vid fyra

tillfallen.
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Fri lek, ur 0.1;servatOrens perspektiv

Inomhus

Denna aktivitet dominerar verksanheten for barnen under sex ar. Faretrades-

vis utnyttjar barnen korridoren och de !Ada allrummen i in lek. Byggrummet

ar last, dockrummet besaks mycket sallan liksom kuddrummet och malarrummet.

Farskolegruppen bestar av elva barn. Av dessa Ur tre alltid i sexarsgruppen

under farmiddagen. Nar sa vissa dagar aven femaringar och fyrharingar har

aktiviteter utanfar daghemmet blir det en mycket liten barngrupp kvar,

ibland bara fyra barn.

Barngruppens stamning praglas helt av ett par utagerande pojkar under for-

middagen. PA eftermiddagen domineras gruppen av skolbarnen, framfar alit

&Agra livliga pojkar - stamningen blir darigenom otrygg for de yngsta, saval

fare som efter lunch. Det farekomner manga snabbt avergaende konflikter,

framiOr alit finns ett par pojkar som med sins snabba humarskiftningar

astadkommer oro. Siaflickorna ar litet radda for pojkarna och drar sig

undan till stillsamna sysselsattningar; de pysslar eller forsaker fA nAgon

vuxen att lasa for dem eller spela spel. De stir ocksa ofta och griper efter

den vuxnes ben och vill sitta i kna eller baras. Ett par av barnen verkar

ha trakigt och sitter ofta och undrar nor mamma skall komma. En gang, dA

ett av barnen verkar haglast, fareslar den vuxne att han skall to ett

.passel varpa barnet svarar "PUh, inte pussel igen". Dessa barn har ingen

januarig i samma och alder att leka med. PA samma satt finns en fyra-

aring som nastan aldrig gar nagot utan mest stravar omkring.

I allmanhet lamnas barnen att sjalva valja vad de vill Ora - bara undantags-

vis fareslar de vuxna nagot. Det vanliga ar dA att de vuxna fragar om de

ska lasa for barnen, spela ett spel eller lagga pussel. En gang tar de vuxna

initiativ till att man ska Ora grisar av ballonger, en gang att man ska

mala med vattenfarg. Flera vuxna lar sig spela gitarr och en gang 6var de

ihop med barnen. En gang leker barn och vuxna tillsamnans "GrOten kokar

6ver.h

Ofta spelar barnen spel med en vuxen exempelvis memory, fortuna eller bonn-

tur. De lagger ocksa pussel eller parlplattor ihop med en vuxen. Nar man

spelar spel pratar man en del med barnen men det ar mer en intellektuell

begreppstraning an diskussion - man fragar om barnen vet vad polisen gar,

vilken flagga som ar Sveriges etc. De vuxna leder spelen med mjuk hand, de
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bailer ordning pa stems tur det är, vilka regler som gliller etc. Nar man

vender sig till barnen ar det framfer allt till enskilda barn; man laser

fbr enskilda barn, fragar och fereslar saker for enskilde barn. Inte nagon

gang setter man igang en aktivitet far hela gruppen. Nar man gar saker ihop

med barnen ar det mer den vuxne som ar snAll mot barnet eller hjAlper barnet

snarare An att an samarbetar om nAgot gemensamt. Barnen ar fortroendefulla

infer de vuxna och respekterar i allmanhet vad de eager.

War barnen sjalva hittar pA lekar blir det framfor allt mycket mallbst

springande bland pojkarna medan smaflickorna ar mer stillsamma och litet

passiva. Nar smapojkarna kommer igAng leker de ofta krig och bygger pistoler

av lego. Ibland leker de vargar och leoparder och rusar runt pa alla fyra

eller bombflyg och sailer stolar i rad, som de sedan skjuter fran. Eijkarna

far ocksa ofta runt i korridoren pA "mopeder". Enstaka tillfAllen sitter de

stilia och ritar eller bladdrar i serietidningar, ft-nailer alit TinTin som

even finns pa finska trots att det inte finns nAgot finskt barn 13A daghemmet.

Det Winder ibland att barnen star i Met och tittar pa tar kokerskan lagar

mat, ibland fAr de ocksa hjalpa till - exempelvis att vispa sockerkaka eller

plocka ur diskmaskin.

De vuxna ar ofta glada och vanliga mot barnen och verkar sjalva fa ut mycket

positivt av kontakten. Man tar gUrna kroppskontakt med dem och de smA barnen

har man ofta i knA. I allmAnhet anvander man en mycket mjuk, litet barnslig

rest di man tilltalar barnen varfer det kan vara svart att alltid uppfatta

om den vuxne verkligen menar vad hon sager. Ibland tinder dock nagon av de

vuxna till och dA her man ilska i neaten. De normer man fermedlar ar frAmst

att barnen skall plocka undan efter sig men detta feljs ej konsekvent upp

"Hdr fdrovann allihop utan att stdda", kan nagon lugnt konstatera. Nagon

enstaka gang blossar nagon vuxen upp och springer efter barnet som lamnat

sina grejor. Ett barn som kryper tvarsever bordet far tva tillsagelser av

den vuxne men lyder ej och nAr han den tredje gangen kryper "ser" inte den

vuxne det.

Nar barnen sjalva kommer med ferslag accepterar de vuxna dem; exempelvis

ett barn som vill bygga spindlar av flirtkulor far genast hjAlp och den

vuxne trettnar inte pA att hjAlpa till nAr det ena barnet efter det andra

kommer och vill Ora likadana spindlar. De vuxna hjalper och steder barnen

mycket - det vill saga man stAller inte krav eller utnyttjar barnens egna

resurser. Exempelvis en gang da man fereslar att barnen skall Ora grisar

av ballonger sA nappar ett barn pA iden men tycker ganska snabbt att det Ur
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kladdigt ^ch tar for lAng tid. Den vuxne tat di utan protest over barnets

gris och gor sjitiv fardig den. Ett tag star tvl vuxna ensamma i mAlarrummet

och gor grisar till barnen. Den vuxne forsaker engagers barnet i aktiviteten,

ber honom rare tapetklister, klippa Aron men nar barnet inte vill later den

vuxne honom bara gl. Efter en stund kommer barnet tillbaka och frAgar om

grisen Ur fardig - den vuxne blir dA irriterad och frliser "Vi dr vt1Z inga

betjdnter heZZer". - Barnen flr dock sin gris och hlindelsen diskuteras ej

mer. Barnen uppfattar nog att de vuxnas roll Ur att vara hjUlpsamna, sl

exempelvis sager ett barn som just lagt fardigt ett pussel med en vuxen

"Xan du Zeigga in det har sd vdZjer jag ett nytt".

PA samma vlinliga sett som man acce:terar och tolererar det mesta barnen gar

ser man pa deras krigslekar och deras ofta fOrekommande svordomar och runda

ord - man lAtsas helt enkelt som de inte existerar. En ging dA barnen Ur

ensamna barjar de att dra ner bYxorna pit en liten flicks, som ells inte har

nagot emot detta. Barnen fnittrar och blir ganska upphetsade. SA .1Aningom

dA den vuxne kommer in i rummet, stir flera barn pa soffbordet med sine

byxor neddragna. Den vuxne reagerar mycket litet, konstatera: bare att "Ku

dra vi upp byxorna annars gd vi ut pd toaZetten". Barnens sl tydligt demon-

stz rade sexuella intresse fAngar man dock inte upp vare sig i ord eller i

nagoo senare Atgard. De vuxna verkar vara mina om att fl det mysigt och

trevligt runt barnen och or dUrfor inte pigga pit att sliga till i onadan.

Utomhus

Man har iugen fast rutin for att gl ut och vissa dagar blir det helt enkelt

inte ay. Under observationsperioden lir det kallt och en hel del sna varfOr

man framfor allt Aker pulka. liar Aker personalen tillsammans med barnen och .

verkar ha riktigt roligt periodvis. Barnen Aker oftast ensamma eller med

vuxen, aldrig tvA och tva. De yngsta barnen kinkar en del pa vagen till

pulkabacken och vill att de vuxna skall dra dem i pulkan - de vuxna forsaker

bar uppmuntra dem att de kan dra sjalva.
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RUTINSITUATIONER

Rutinsituationer, systematieka observationer

NUr barnen At var det halva tiden arra On fyra barn vid samma bord, nIr man

hade fruktstund satt man dock ally tillsammans. I tamburen var man oftast

fler On fyra barn pA en gang.

De vuxna var en tredjedel av tiden tre eller flera vid lunchbordet, i en

knapp fjOrdedel var man en eller tvA vuxna. I tamburen var man nastan alltid

tvA vuxna.

De vuxna var alltid aktiva i tamburen och i tre fjOrdedelar av tiden Oven

i de andra rutinsituationerna; bara vid fyra tillfIllen var majoriteten av

de vuxna passive. Under 80 Z av rutinsituationerna hade man gemensamt infly-

tande medan de vuxna ensamma bestOmde vid sex tillfHllen, barnen vid tvA.

De vuxna sauverkade med barnen under tre fjOrdedelar av tiden - framf8r alit

pratade man med barnen men man hjUlpte dem oeksA praktiskt h=lva tiden och

uppmuntrade eller gav dem tips ow hur de kunde Ora i en tredjedel av tiden.

De vuxna pratade ocksA astan lalften av tiden med varandra. Sara vid tre

tillf011en ingrep de vuxna med tillsIgelser eller koi i konflikt mcd barnen.

Barmen Uarade sig sjalva ungefUr tre fjOrdedelar av tiden. Barnen pratade

framf8r allt med varandra, aremot hjalpte de varandra bara i en knapp femr

tedel av tiden, Cirka en femtedel av tiden avvisade de ocksA varandra eller

den vuxne eller brAkade.

De vuxna kom med forslag mer On dubbelt sA mycket som barnen (85 % mot 33 %).

NOr det gUllde att to praktiska initiativ Brekom detta i ungefOr tvA tredje-

delar av tiden bride bland vuxna och barn. Bland barnen fftekom ccks1

vid fyra tillfIllen att barn kinkade och var 8verdrivet beroenda.

De vuxna gav oftare uttryck f6r sine Asikter (65 %) an vad barnen gjorde

(43 %). De vuxna f8rmedlade ocksA normer i 82 % av luncherna - framfor allt

dA det gUllde uppf8randet. Vid fem tillfIllen blev det hela till tjat. Bar-

nen sa ifiAn till varandra tvA ganger.
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Rutinsituati.oner, ur obeervat.drens perspektiv

Lunch

Lunchen serveras vid ett bord i allrummet och ett i Met. Var och en har

sins bestamda platser. Vid varje bord sitter ett par vuxna och tv& - fyra

barn. En del dagar kommer vuxna fran lekladan och liter lunch, di kan det bli

flera vuxna In barn - exempelvis var man vid ett tillfalle sex vuxna och

fyra barn. Ett barn ska hjalpa den vuxne att duka varje bord - detta sker

ej alltid, snarare Sr det den vuxne som stir for dukning, avdukning och av-

torkning av borden. Ibland hjalper nAgot barn spontant till. Man borjar Its

nor den vuxne sagt "Varsagod". Nar man ar klar fir man gA frAn bordet.

Det Ur olika storming vid de.tvA matborden, framst beroende pi att de oroli-

ga barnen sitter vid sauna bord. Man pratar mycket med varandra, bide de

vuxna sinsemellan och barn och vuxna tillsammans. De vuxna forsaker samtala

om det som ligger nara: al" man liter semlor utreder man exempelvis vad sem-

lor ar, vad de bakas av och sA vidare. NAgon vuxen berattar A propos warm

choklad am sin barndom. Vid dessa tillfallen ar stamningen vanlig och ganska

glad.

Vid det oroliga bordet ar det dock en helt annan stamning med mycket tjat

och brAk. Pojkarna trotsar och utmanar de vuxna genom att svara och saga

'concord. De vuxna forsaker i det langsta ignorers och prata vanligt am andra

saker. Pojkarna later sig dock ej avledas och till slut fir de vuxna ett

utbrott. Det hela lugnar darefter ner sig ett tag varpA den vuxne lAtsas

som om ingenting hant. Man borjar det hela am igen och manstret upprepar

sig. Barnen ar vid dessa tillfallen mycket trotsiga och eggar upp varandra.

En gang, nor ett barn skickas frAn bordet for han brAkat for lange, sager

det andra barnet "Busa riktigt mycket nu", "riv sander bdckerna". Den vuxne

kommenterar inte detta.

Vid !Ada borden farekommer en hel del tillsagelser rarande bordsskicket -

hur mycket och vad man skall ata - samt om det allmanna uppfarandet. I all-

manhet sager man till mycket lugnt; en vuxen leker och lirkar med mjuk rust

"Idag har, vi en sail ddr fin restaurant ddr man liter fint", "igar fanne det

en duktig tjej som satt pa stolen ". Vanligare ar dock att man konstaterar

beh5ver inte prate a hdge, "bdttre att to tva ganger och veto att man

orkar" eller att man uppmanar barnen: "Stoppa i munnen istalet". Ibland

ger man direkta order "Ldgg av med det ddr snacket, du vet ju sa va", eller
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"Sift ner Prat" och nAgon enstaka gang forsaker man stalla villkor: "Id

Zitet ti// eat har ad f& du litet kftt sen". Nar barnen brikat'ovanligt

mycket kan de vuxna resignerat saga till varandra: "Varpr mdste det vara

ea har ?" - Efter sAdana rnitider är de vuxna ganska besvikna och pratar ofta

med varandra om hur jobbiga de tycker vissa av barnen

Precis sour i andra situationer är man vid lunchen mycket serviceinstlilld

gentemot barnen. De vuxna skar och nigger far de yngsta, hjAlper dem med

potatisskalning etc. Tycker barnen inte our maten farsaker man hitta nAgot

de Oiler. NAr exempelvis ett barn ej tycker our paprika sager den vuxne

trastande: "Ska vi 8e am vi kan hitta litet gurka istallet till dig".

Fruktstund

Vid halvtiotiden samlas alla vuxna och barn i det Pna allrummet. Ofta lir man

fyra - fem vuxna och upp till nio barn (inberaknzt sexArsgruppen). Man

sitter i bekvama stolar och soffor, ingen har nAgon bestImd plata. De vuxna

bar in sitt kaffe och nAgot av barnen kilar ofta pA eget initiativ och ham-

tar fruktskAlen. Deltidsbarnen har med sin eger frukt. Stlimningen under

fruktstunden varierar frAn trivsamt smAprat mellan barn och vuxna till att

enbart de vuxna diskuterar nAgot gemensamt, oftast planeringen av erkeam-

heten. Hdr farekommer mycket flirre tilledgelser och barnen fir springa ivag

allteftersom de är klara - for vissa barn blir fruktstunden darfar mycket

kort. De vuxna hjdlper daghemsbarnen ganska mycket - man sitar frukten eller

hjalper till att skala den -'deltidsbarnen ddremot skater oftast alltihop

sjalva.

Tambur

Barngruppen dr ju aldrig slirskilt stor - nar sexAringarna är borta kan den

som west bests av Atta barn men eftersom nAgra har deltid och nAgra nastan

alltid dr sjuka, finns det vanligen cirka sex barn. I tamburen blir det

dArfar aldrig tringt. De yngsta (fyra Ar och yngre) klar man pA, de aldre

forsaker man fA att kla pA sig sjalva genom att frAga dem vad de ska to pA

sig hlirndst. En del av de aldre ar duktiga att kid pA sig och hjilper spon-

tant de yngre. Vid ett tillfdlle klar en femAring pl ett yngre barn och

pussade honour ayslutningsvis pA kinden. SexAringarna klarar sig halt sjalva.
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Deltagande i daghemmets verksamhet

Var tredje fredag ar det gemensam stadning, man delar di upp lagenheten i

olika omriden som en vuxen och ett barn gemensamt ska ansvara for. Vem som

ska gSra vad ska bestammas under ett gemensamt mote som inleder fredags-

morgonen. Detta mete sker dock under mycke: oordnade former dar den vuxne

farsfter gSra sig herd medan barnen pratar och springer ut och in i rummet.

Fyra stycken vuxna ar narvarande men bara en verkar vara ansvarig. Nigon

klar princip f6r hur besluten fatten lir svir att uppfatta - det verkar som

om den vuxne skriver ned det barnen sager. De fiesta barn sager dock inget

och den vuxne bestammer di vad de ska Ora.

Under stadningen hjalper en del barn till med stor uthillighet och verksam-

hetslusta medan andra helt enkelt drar sig undan och slitter sig att titta i

bOcker. Detta smitande ignoreras av de vuxna som di sjalva istallet utfor

arbetsuppgifterna. Man staller inga krav utover vad barnen frivilligt gar.

Nar man stadar ihop blir det ocksi den vuxne som instruerar och sager till

barnet vad det skall Ora. Stadningen ayslutas med fruktstund dUr alla be-

16nas med en nybakad kaka vid sidan av frukten. Under denna fruktstund

varken diskuterar eller utvarderar man hur stadningen avlopt.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag fir K jamfdrt med de Ovriga daghemmen

K, som Ar ett hemvistdaghem.

Konsfordelningen i barngruppen är ojAmn med fler pojkar an flickor. Barn-

rorligheten har sista fret varit lAg medan personalrorligheten varit hog.

PA X Kr en vuxen ofta ensam med barngruppen (exempelvis sexArsgruppen).

Vuxna och barn har ofta tillsammans inflytande Over verksamheten, framfOr

alit under samlingar och mAltider. Under den frig leken sysselsatter sig

barnen mest med finmotoriska ocn intellektuella aktiviteter (typ pussel,

lego, plirlplattor) och spel, medan man sail= ser motoriska och skapande

aktiviteter eller mAllost beteende.

De vuxna är aktiva med barnen och tar mycket munliga initiativ. &meal

emot Ar mindre aktiva med att to initiativ och de formedlar slllan normer

till varandra.

'Observatdrens funderingar

Verksamheten bedrivs pA tvA helt skilda sett - en klart strukturerad grupp-

,,erksamhet pA fOrmiddagen for sexAringarna och en totalt fri Or de ovriga

barnen. I sexArsgruppen samarbetar vuxna och barn pA ett positivt sItt,

oftast med attraktiva och stimulerande sysselsattninga :. Barnen medverkar

aktivt och verkar ha roligt. For de &riga barnen flytlr verksamheten.

Barnen fAr sjAlva helt styra innehAllet i sin dag, medan de vuxna fins ett

steg bakom och accepterar barnens val utan att ifrAgaslitta eller diskutera

det. De vuxnas fOrhAllningssAtt framstAr som nuinriktat och barncentrerat

sA tillvida att de hjAlper och stoder men sailer fA krav pA barnen. De

vuxna foljer inte upp krav som stalls och ordnar inte heller nAgra varie-

rande sysselsAttninkar som kan stimulera och utveckla barnen. Nar de vuxna

fOreslAr sysselsAttningar Ar det mest av tyr pussel och spel. De vuxna nAi-

mar sig barnen individuellt och gar inga forstik att utnyttja gruppen och

dess resurser. I sitt sAtt gentemot barnen är de dock varma,accepterande

och positive och de deltar ofta i barnens aktiviteter, framst dA som hjAlp

,ch stdd. Zetta stammer ocksA bra med de ma som framfors att i fOrste

hand visa karlek gentemot barnen.

Barnets roll tar blir mycket av det oansvariga barnet. Flera barn verkar
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ha trAkigt och bli understimulerade, de gir othkring och vantar pA act a

gA hem. De lAga kraven pA barnen och bristen pA vuxenledning slapper loss

djungellagenloch de litet busigare pojkarna kan ganska ohlmmat fA skamma

de yngsta och addaste barnen. Trots att gruppen Or sA liten splittras

den upp i mmAgrupper om tvA barn ocn enstaka barn, detta understryks ytter-

ligare av de vuxnas sett att bare rikta sig till individen. De vuxnas accep-

terande av allt barnen gjorde blAser ytterligare under de yngstas oro.

Barnen fAr svara, walla till varandra, man laser serietidningar med

innehAll som farstOrker de tendenser som finns till aggressive fanta-

sier bland smApojkarna.

PA daghemmet finns ingen arbetsledare (farestAndaren ar stationerad pA

lekladan) som kan to itu med utformningen av konkreta riktlinjer far barn-

arbetet. FarestAndaren har sjaly ej nAgra ambitioner att gA in och fOrsOka

styra, hon tycker det Or bra som det Or och att "folk ska fi Ora som de

vill", "hon vet ju Una inte vad som ar bust". Istlillet bar en inofficiell

ledare uppstAtt i gruppen som till sin person Or varm och averbeskyddande

dch vars mAl Or att barn i farsta'hand ska fi kUrlek. Denna vaga mAlsOtt-

ning har ej averfarts till ett handlingsprogram varfor verksamheten flyter.

De vuxna faljer sant efter barnen, att salla krav och upplever

samtidigt en handlingsfarlamning vad glller visas saker (exempelvia majlig-

heten att genomfdra samlingar)f3r de yngre harnen. Denna handlingsfarlamning

verkar ha givit en diffus klinsla av missnoje som projiceras ut p1 yttre

faktorer, man klagar t ex p& alla strukturella hinder och farlagger pro-

blemen hos enskilda barn, ear man ser att verksamheten halter.

Ser man p& daghemmet strukturellt finns ocksA liksom pA de flesta hemvister

en del hinder: en ojUmn Alders- och konsfordelning, fA barn i samma Alder,

ett par pojkar med utagerande tendenser, ingen arvarande arbetsledare,

ingen vuxen med vane irAn denna typ av Aldersstruktur, lokaler pA flera

stallen. Dessa hinder sailer naturligtvis extra krav pA organisation, led-.

ning och mAlinriktning hos personalen far att inte som nu leda till hand-

lingsfarlamning. Att de Or majliga att averkomma visar dock sexArsverksam-

heten som ju fungerar mycket bra. Har finns en person direkt ansvarig far

verksamheten och hon har hjalp av utifr &n sancta krav pA mAl och 5truktur.

.
ft).'
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DAGHEM L

L Sr ett villadaghem som vid undersokningstilatillet var tvA och ett halvt

Ar gammalt.

L är ett enplanshus der rumsplaneringen *dr gjord sA att personalutrymmen

samt kSk finns i ena Ondan av hutet och barnens utrymmen i andra.

Personal

Tvittrua

Tambur

Liter rum Skolberns

TIM

-

Mysrua *Snicker-.
verksted

I I I,

Allrua
r

Torrid

Lakhell

Flora barn och sussuPs

E] !listen alltid tam

Figur 110.Skiss aver daghenv?et och Zokalernas anoandning under den fria

Zeken

Barnen har tillgAng till en lekhall, ett allrum, tre smArum samt en kombine-

rad snickar/mAlarverkstad. Samtliga rum har glasade dorrar in not allrummet

utom ett av smArummen som ligger tvskilt med utgAng i tamburen.

SmArummen har disponerats sA att skolbarnen fAtt ett rum. Mr finns ett gam-

malt piano, akvarium, skrivbord samt en liten soffgrupp. Ett rum anvands

till mys/lasrum-har finns mjuka soffor, bokhylla med lAnebocker och serie-

tidningar i oordning samt kasettbandspelare med mAnga popband , ett rum an-

vands dels till lunchrum dels som sovplats M. de yngsta.

I allrummet finns tvA arbetsbord i vuxenstorlek och ett i barnstorlei, en

gammaldags pinnsoffegrupp, samt en dockhorna personalen sjalva byggt upp

genom att snickra och mAla en 1,5 meter hog extravagg. En bokhylla ayskarmar

de stora arbetsborden frAn varandra. I bokhyllan finns leksaker Or de yngsta
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pA de nedersta hyllorna, pysselmaterial samt spel hogre upp men llitt till-

Ongligt for de Ildre. I lekhallen finns ribbstolar langs ena vaggen, rik-

ligt med madrasser och stora kuddar (hemmagjorda), mAl for landbandy, trak-

tor samt en stor byrA med utkladningsklIder. Harinne finns ocksA backar med

ambilar.

PA vAggarna i alla rum sitter anslag med regler till exempel i tamburen

"Rang upp kl.aderna pd krokarna, lagg messor, vantar, koftor och sockor pd

hyZlan" eller i allrummet "Vi Zeker Zugna Zekar" eller i lekhallen: "Rasta

inte kuddar". Reglerna har personalen fOrst sjalva diskuterat sig fram till

och sedan tagit upp med barnen. Alla rum har gjorts hemlika med mycket kruk-
.

vaxter i fOnstren, dukar pA borden och mattor pA golvet.

L ligger litet fOr sig sjinv pA en liten kulle. Ett kvarter frAn daghemmet

finns ett vattendrag samt ett litet stOrre skogsparti. Garden sluttar via

en grIsmatta och en asfalterad Ong ner mot kora:lantana lekplats. Man har inga

staket som avgrlinsar tomten och barnen kan llitt rift's sig Over ett storre

omrAde med stenrOsen, dungar och klUtterberg. De kan ocksA springs runt

huset. PA den nlirmsta garden finns ett varierat utbud av fast lekmatorial:

Gungor, stort sandomrAde med klatterstIllning i trit med rep, bred rutchkana,

asfaltbana med plmAlad start och mAl samt nAgra egna blomplante:ingar. Ur

ettalltid Oppet forrAd har barnen tillgAng till cyklar, vagnar och dock-

vagnar samt sandleksmaterial.

Barnen vistades drygt en tredjedel av tiden (35 %) i lekhallen, en tredjedel

av tiden i allrummet (32 Z) samt en fjardedel i de smA rummen. I snickar-

verkstaden var man i 4 % av tiden. Utomhus i 7 %.

Barn

PA daghemmet finns bars en avdelning med 21 barn i Aldern ett - tio Ar.

Tabell 18. Barnens didersferdelning (n = 21)

Alder 1-3 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Skolbarn Totalt

Antal 7 2 3 2 7 21

Fyra av de yngsta lir brojbarn. Av de 21 barnen Hr elva flickor och tio poj-

kar. Fein syskonpar finns. Tre barn har placerats med fortur, tvA av .gem frAn

socialfOrvaltningen pd grund av sina hemfOrhAllanden, ett barn fran amsorgs-

styrelsen pa grund av utvecklingsatorning.

./ <
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Donut barn 1r heltidsplacerade. Av ovriga barn gAr 85 2 heltid. Minga av

skolbarnen har dock egna aktiviteter pA eftermiddagen och gruppen 1r 'Allan

full. Tva sexaringar gar till en arbellgen deltidslrupp mellan Liockan

8.30 och 11.30. En fjdrdedel av barngruppen har skrivits ut under sista

aret.

73 % av fOraldrarna or tjdnstemln - av dem 1r 38 % h8gutbildade - medan

27 % Kr arbetare varav half ten yrkesutbildade. Inget barn har ensamstaende

foralder.

Personal

Personalen som arbetar i barngruppen bestir av fyra kvinnor och tva man.

Tabell IR. Personalens yrkestillhdrighet och tjenstOringsgrad (n = 6)

Yrkestill-
h8righet

anst-
Oringstid

Fritids- FEirskol- Barnskotare Totalt

pedagog lArare .

Heltid

75 Z

1 1 2
*

4

1 1 2

2 1 3 6

*
En av barnskotarna or extra resurs for ett av fartursbarnen

UtOver dessa finns en kokerska som ocks! stadar. I allanhet stddar hon pa

farmiddagen innan alla barn anlant. Under perioden fanns dessutom en elev

och en praktikant.

Under formiddagen kan det darfOr ibland intraffa att man är totalt nio vuxna

pA de hogst 12 fOrskolebarnen1

Till daghemmet dr ocks& tre dagbarnvardare knutna - kontakten med dem bestod

under denna period av att de ibland kom upp med sins barn till daghemmets

gird och att man 8vade infor Lucia tillsamnans. Daghemmet delar en pooltjlinst

med ett annat litet starre daghem.

MedelAldern bland de vuxna dr 29 Ar - det vill saga nagot yngre an kommunens

genomsnitt - den yngsta dr 19 ar, den dldsta 36 Ar. Hdlften av de vuxna har

egna barn. Man har i genomsnitt arbetat fem Ar pa daghem - de flesta mellan
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fyra och tio fir. Half ten av de vuxna har erfarenhet Aven fran andra yrkes-

amrAden men bara en av dem har arbetat nAgon lAngre tid inom nAgot annat

omrAde An barn. TvA personer finns kvar sedan daghemmet startade medan tre

personer Ar ganska nya och har arbetat under eller kring ett Ar pA daghem-

met. Rarligheten sista Aret bestir av tvA personer som Ur tjAnstlediga.

ForestAndaruppgifterna är fardelade pA de tre fasts tjAnsterna (utaver fore-

stindaren fritidspedagogen och forskollAraren). Man arbetar tvA minader i

taget med farekommande kontorseromil - farestindaren

har hand om de yttre kontakterna, exempelvis med forvalt-

ningen. D'nna organisation av de administrativa uppgifterna beslutades av

den personalgrupp som fanns dA daghemmet appnade och har ej diskuterats

sedan dess. Man har personalkonferensen dagtid tvA ginger i veckan och

kvAllsmote en ging i minaden. Dagordningen till kvallskonferensen ants upp

pA vaggen i god tid innan motet och den som sA vill kan fylla pA dagori-

ningen.

Personalen arbetar tvl och tvA i fasta arbetslag. Fritidspedagogen ansvarar

litet extra for skolbarnen annars delar man inte upp det lapande arbetet

utifrAn yrkestillhorighet.

Varje vuxen ansvarar dAremot for cirka tre barn var dA det gliller forAldra-

kontakten, det vill sAga man har hand om inskolning, och de kvartssamtal som

sker n &gon gang Arligen. FarAldramaten hills en gAng per halvAr, ofta i form

av vArfest och Luciafest.

De vuxnas arbetsrelation

Stamningen mellan de vuxna varierar beroende pl vilka som arbetar tillsam-

mans. Ibland är den vAldigt hjartlig, man skojar och skrattar med varandra,

ibland *dr den ganska tyst och nAstan litet spAnd. Man pratar mycket med

varandra nar barnen leker for sig sjAlva eller nAr man Or pA promenad - om

barnen vill att en vuxen ska stalls upp gar man dock det men ofta behover

man ej eftersom barnen leker sjAlva.

De manliga vuxna Ar vAldigt populAra bland barnen. De spelar landbandy och

leker vilda lekar med dem. Kvinnorna skater under tiden det praktiska och

byter blajor pl de yngsta.

De vuxna verkar intresserade av att Ora daghemmet hemlikt - man

arbetar exempelvis mycket med pyssel infor advent - en fOrmiddig satt till

exempel fen vuxna och ett barn - och farfArdigade tomtar till daghemmet.
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Fyra av de sex vuxna anger p& direkt fr &ga att man trivs med alit, under

samtalets gang visar det sig dock att man ar missajd med mycket; man tycker

exempelvis att det Hr fOr manga blOjbarn och man Hr missajd med att "killar-

na" slipper undan en del arbete med dem: "Det ar Kart att mycket gdr val

vi som dom helt enkett gar- 'dan for. 'bland gar dom in och byter, visst

gdr dom det - men man ser att dam suckar och helst vill slippa det". Den

manliga versionen ar annorlunda: "Byta bldjor och sant och dan praktiska

grejorna - det ar ingen som har tyckt att det varit snedfdrdelat". Man har

fOrsOkt prata om detta pd en kvallstraff men ej lyckats och har sedan llimnat

Amnet.

Aven andra amnen som Hr Ulna till irritation har man fOrsOkt herOra men

slIppt da man ej genast lychats n& en loaning. En sedan kIlla till missnOje

Hr schemalIggningen - de fiesta av de vuxna tjanstgor p& formiddagen, varfor

det blir underbemanning p& eftermiddagen. Toleransen for att ensam an-

svara for flera barn Ur ocks& ganska lag - man arbetar inte glrna ensam utan

upplever eftermiddagarna mycket betungande. Som exempel nlmner man att det

Ur for jobbigt for en enda vuxen att to hand om upp till fyra smabarn. "Det

tycker jag inte ar riktigt pcf ett dagis att man aka vara ensam med sa m&nga.

Jag tycker inte om det".

Asikterna gar isHr om hur man aka lOsa detta. FOrestandaren

anser: "Folk kan inte barn jobba eftermiddagar". En

av de Ovriga vuxna sager bekymrat: "Vi tacker inte upp barnens tider pcf

eftermiddagen. Det ar fier vuxna pcf fdrmiddagen och NN vill absaut inte

andra sina tider. Hon har jdttebra tider. Vi andra, ja, jag dndrar gdrma en

dag. Jag tycker det ar fdr barrens bdsta vi gdr det. Man fa ju tanka pcf dom

i Prater hand tycker jag. Men vi andra tycker att: Kan fdrestandoren inte

vika behever inte haler vi stala upp".

Man har skilda Asikter om fOrestandarollen. De nya i arbetslaget som annu

ej delar de administrativa sysslorna ar ganska missnOjda med - soul de upp-

fattar det - bristen pa fbrestandare. Man sager till exempel: "Det fines

ingen egenaig arbetsledare och jag vill nog ha en fast punkt att komma till"

eller "borde finnan en som man kan van& sig till och som visste litet mer".

FOrestandaren sjIlv är ajd och tror ;t alla andra ocks& ar det,

"Tycker det fungerar jdttebra, folk !canner mer.ansvarfdratt stugan kan

fungera, att det inte Nara hanger pcf mina axlar, trivs bdttre med att jobba

sa har, kdnner mig friare". En av dem som arbetar med kontorsuppgifterna ar

ocksa "Tycker det ar en bra modal, om nagon ar sjyk ar allot insatta".
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Ledarrollen verkar annars ha overtagits av en annan vuxen. Detta accepteras

dock ej av alla. NAgon formulerar det som att: "Ban &tar eig for mycket -

det dr Overdrivet" samtidigt erkInner man "Om han inte fanny skuile det inte

finnan ndgon ordning". Inte heller detta diskuteras dock tippet. Man Kr ocks1

missajd med bristen pA information utifrAn - det vill sgga den som Meath-

daren ska stA far. Inte heller detta missnoje har man fart fram tippet.

Man Kr ocks& missajd med det stad man ffir far fartursbarnen samt med far-

aldrarna till dessa barn - mycket tid gAr At att diskutera olika detaljer

kring "att barnen var for Lunt kladde, "fatt pa mat" etc.

I tivrigt tycker man att barngruppen bestir av lugna "fina" barn som klarar

att Ina sine konflikter sjalva. En allan uppfattning Ur att forKldrarna

tillhar socialgrupp 1 och att daghemmet i visa min Kr ett "kategoridaghem".

Nigra vuxna tycker att liven detta kan medfora problem - exempelvis att

barnen är bortskSmda och att fOrIldrarna Kr svAra att prate med for en "van-

lig barnarbetare ".

MAlsattningen med arbetet

MAlsKttningen diskuterades dA daghemmet oppnade och man hade nigra introduk-

tionsveckor mAlen skrevs ned och sattes in i en 'Arm. Sedan dess har man

fAtt fyra nya vuxna till daghemmet, men inte diskuterat mfilsKttningen flagon

mer gang. "Det har inte funnite tid heZt enkeZt. Det har vat.it ea pass mycket

annat pa kvallekonfrenserna som har gjort att....". "Vi har sagt att vi aka

gd igenom mdledttningen nu tilleammane nu ndr vi dr ny personal". I borjan

av intervjuerna sager de fiesta att de Kr overens men snart kryper det fram

att man upplever sig.gora olika att och att det (inns en person som

flera inte är Overens med. Man sager att man at olika principfast och till-

liter olika mycket. De mil man beskriver dr ganska vaga och passive, flagon

sager att hon vill "ge barnen ed mycket vdrme som majligt framfar alit. Att

gars eaker tycker jag ocked dr viktigt men inte ed viktigt som just att

kunna krame och att dom ;canner att det dr ndgon som bryr eig om dom".

Nigon annan sager: "Barnen aka f8 ut ndgot och bdsta s.ittet att Zdrabarn

eaker dr att stint, bete eig som man viii att barnen aka Ora. Adn,beheiver

inte Oro sci valdigt mycket - det mate komma av frig ejellvt". Ett par vuxna

framhAller att det Kr viktigt att trana larnens sjIlvstUndighet men pfi samma

.litet diffusa satt "Att man liter dom ejdZva forsOka prat med ailting ".

NAgon tillagger att "det dr valdigt mdnga vusna har och barnen mute fa en

chana att lOsa Bina konflikter ejdlva".
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"Man ska PrsOka att inte jdmt Una pa och styra utan man ska l&ta barnen

fa greja Zite sjdZva. liven om utomstdende ibLand kan tycka att det ser fruk-

tansvdrt sZappt ut, ea 1i' det ett syfte bakom alltsa, det dr att barnen ska

kunna gOra Zitet sjdZva oc!..s.4". En vuxen framt.Mer att barnen "Ska ha l4rt

sig nagot som de kan ta med ut". Personalen formulerade sin installning till

att barnen hjilpte till mycket tveksamt "Bra att dam far hjdZpa till. Inte

att man far ettala nagra krav naturligtvis, sa far det inte vara men

ibZand tycker de det dr skojigt att gOra det och dd kan man ta tiZZvara det".

DA man frAgar om samlingarna kommer vuxenanpassningen fore barnanpassningen.

"Det dr viktigt att gOra vad man sjav tycker dr roligt, exempelvis

baka, sjunga, pyssla. FOrut var det bestdmt att man skulle ta upp en vise

sak - tiZZ exempel Over, under - det hade jag svart fdr - visste inte riktigt

hur jag skulle gOra det och dI blev det inget roligt".

Flera vuxna har svArt att ge mer an ett mAl for barnarbetet, sedan glider

man Over till mAl som "Att personalen give ", "Att jag sjav trivs som vuxen

betyder aZZt fOr barmen", "Att personallaget fungerar".

Hur sap veckan ut?

Programmet Ar mycket flytande dag frAn dag. Enligt schemat ska man vara ute

frAn cirka klockan 9.30 - 10.45 och dOrefter ha samling klockan 11 till

lunch vid 11.30-tiden. Efter lunch, vid 12.20-tiden ska det vara lasgrupp

flagon kvart. Dessa hAllpunkter existerade egentligen inte utan man gjorde

olika dag frin dag, De vuxna

kunde frAga varandra: "Ska vi g& ut idag?", "Nej det dr Zitet v l kaZZt, va"

eller "Det var Lange sedan vi tittorde pa diabiZder, ska vi inte gOra det

idag - det yore val kuZ".
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I-77T41/ L ED Fri lek

111 Styrd verksamhet

Rutinaktiviteter

Figur 112. Dagsrutiner, det m.L.Z saga ti&fdrha:andet meUan styvd verk-

samhet, rutinaktiviteter och fri Zek, jdmfdreZse mellan hur dagen

planeras och hur den vanligen genomfdrs

Den lEngsta sammaniallna tiden f8r fri lek var cirka tre timnar. Ut8ver dags-

rutinerna fanns tv& lterkommande fasta aktiviteter: m&ndagar skall man Aka

till simhallen med tre barn enligt ett visit schema - detta intraffade dock

ej under perioden. Man tittade ocks& pi TV som led i en undersbkning fr&n

Sveriges Radio. Kontakten med omvarlden bestod under veckan av att nAgra

barn f8ljde med personal att handle i stan och att nAgra barn gick med till

skolan for att hugga vedbitar till tomtefabrikation.

Barnen deltar i praktiken egentligen inte i daghemmets skotsel. Det finns

ett anslag vliggen med namnet p& ett barn som ska duka hur valet av

barn skedde framgick dock ej under 14-dagarsperioden. Inte heller var det

n &gon regelbundenhet i dukandet frin ba'rnets sida.

Personalen tar sine kafferaster i Met hos kokerskan.

Rasterna verkar ibland utdzagna i tiden.

En vuxen som arhetat inom annan verksamhet klagar ocks& p& detta: "Man ska

inte utnyttja dagis - har man en rast pa en haZvtimme sd aka man inte ...".

Daghemmet i siffror

Under st8rsta delen av tiden (58 %) hade barnen fri lek medan den styrda

verksamheten upptog minst tid (18 %). I den styrda verksamheten ingick under

denna period dessutom extraaktiviteter inf8r Luciafirandet.



Styrd verksamhet (18 %)

Fri lek (58 %)
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Rutinaktiviteter
(24 %)

Figur 112.Fordelning i % av fri Zek, etyrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n = 127)

Under den fria leken fbrekom ungefdr lIka mycket skapande aktiviteter som

mer passive aktiviteter av typ mAllost beteende och vXntan.

100 %

30

20

10

Skapande

[11111 MA llost

Motoriskt

Bnrnaktiviteter VIntan

Figur 113.FOrdelning i % av barnene aktiviteter under den fria Zeken. Enbart

aktiviteter 30M ferekummit i mer an 10 % av den fria Zeken har

medtagits :n = 74)

De vuxna var tillsammans med barnen i 87 % av tiden. Under drygt hUlften av

tiden var det en eller tv& vuxna nttvarande, medan det ..nder en tredjedel

av tiden fanns tre eller fler vuxna. Flewt vuxna var an under lunch. De

vuxna var aktiva under majoriteet. av tiden.
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Passiva vuxna (8 %)
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Majoriteten av de
vuxna passiva (5 Z)

Bide aktiva och

passiva vuxna (9 2)

Inga vuxna nirvarande
(13 Z)

Aktiva vuxna (65 Z)

Figur 114.Mrdelningen i % Over vuxnaa aktiva respektive passiva deltagande

i verksamhAten (n =.127)

Under ungefir tre fjardedelar av tiden bade barnen.eller barn och vuxna

gemensam: sarst inflytande over verksamheten. Barnen hade framfBr alit

inflytande over den fria leken medan det gemensamma inflytandet delades

mellan den fria leken och rutinsituationerna. De vwcnas inflytande skedde

mest under den styrda verksamheten.

De vuxna har starsta
inflytande (28 Z)

Barnen har stUrsta

inflvcandet (38 Z)

Vwcna och barn har
gemensamt inflytande
(34 Z)

Figur 115. FOrdelningen i % Over de vuxnas respektive barns inflytande Over

verksamheten = 127)
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De vuxna samverkade med barnen under tv& tredjedelar av tiden. Framfar alit

hjlilpte de barnen med olika praktiska saker och pratade med dem. De pratade

ocksA under en fjlirdedel av tiden med varandra. En knapp tiondel av tiden

samarbetade eller lekte de vuxna med barnen.

Under en tredjedel av tiden samverkade de vuxna inte med barnen, istlillet

riktade de sig med information eller direktiv till enskilda barn eller en

hel grupp. Det hlinde bara tvA ganger att de vuxna kom i konflikt med barnen.

Beteenden som utgOr
hinder for samverkan
(33 %)

Samverkansbeteenden
(65 %)

Bade beteendena fare
kommer samtidigt
(2 %)

Figur 116. FOrdelningen i % Over vuxnas samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (N = 110)

Barnen samverkade med varandra under ungefRr halften av tiden. Framfar allt

lekte de med varandra, smApratade och diskuterade vad de skulle Ora. Under

ungefIr en tiondel av tiden hjlilpte de varandra med framfar alit praktiska

saker. Andra halvan av tiden lekte de framfor alit parallellt liven da

under mycket smAprat. !glisten en fjardedel av tiden fanns det barn som bara

tittade pg. Vid 12 tillflillen avvisade barnen varandra men man kom bara i

konflikt med varandra tre ganger.

Beteenden som utgOr
hinder for samverkan
(51 Z)

Samverkansbeteenden (40 %)

BAda beteendena fare
kommer samtidigt
(9 %)

Figur 117. FOrdelningen i % Over barnens samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 127)
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Mir de vuxna var arvarande var det bare vid sex tillfallen som de brast i

initiativformiga. Framfar alit tog de praktiska initiativ,kom med olika

forslag och gav uttryck for vad de ansAg am olika saker.

Brist pA egenaktivitet ,---
7,70.55'

(5 %)

Egenaktivitet och

initiativ (95 %)

Figur 118. FOrdelningen i % Over de vuxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brist pd egenaktivitet (n = 110)

Under drygt tre fjUrdedelar av tiden var barnen initiativrika och sjalv-

staidiga,fralmfor alit kom de med olika forslag och Asikter och hlimtade taker

de behovde eller satte igAng med aktiviteter. En fjHrdedel av tiden var

barnen mindre sjalvstandiga - de medverkade dA dels i det som de vuxna initi-

erat men vid 17 tillfHllen flat de bare omkring eller sett passive.

Brist pA egenaktivitet
och initiativ (21 %)

Egenaktivitet och
initiativ (74 Z)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(5 %)

Figur 119, Fordelningen i % Over barnen sjlaystandighet respektive brist

pci sjaystandigket (n = 127)
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Vuxna fOrmedlade normer under drygt hilften av den tid de var arvarauce.

Framfor alit fOrmedlade de normer for hur barnen skulle uppfOra sig i rutin-

situationerna och den styrda verksamheten. De tjatade i nlistan en tiondel av

tiden.

FOrmedling av allmlinna
uppforandenormer 1.t6 %)

Tjat (8 %)

FOrmedling av samlev-
nadsnormer (3 %)

FOrmedling av hada
typerna av normer
(5 %)

Ingen normfOrmedling
(48 %)

Figur 120. FOrdelningen i % Over vuxnas fOrmedling av allmanna uppfdrande-

former respektive samlevnadsnormer (n = 110)

Vid tio tillfallen hlinde det att burner v3Tande varandra om hur de

skulle uppfSra sig. Bars en enda gAng fOrmedlade nigot barn samlevnadsnormer.

FOrmedling av allmanna
uppfOrandenormer (8 %)

FSrmedling av sam1e1-
nadsnormer (1 %)

Ingen normfOrmedling
(91 Z)

Figur 121 FOrdelningen.i % Over barnena'fOrmedling av allmanna uppfOrande-

normer reopektive samlevnadsnormer (n = 127)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Samlingarna agde oftast rum i lekhallen (87 Z) medan man laste framfar alit

i nAgot av smArummen. Vid samlingarna var man i tre fjardedelar av tiden

fler an fyra barn medan man vid llsningen var ungefar lika tamp ganger stor

som liten grupp.

En femtedel av tiden fanns tvA vuxna med vid samlingen, nara 80 % av tiden

var man tre eller flera vuxna. Bara en gAng hade en vuxen ensam hand om sam-

lingen. Vid 1Hsningen var man drygt hn2tca av tiden ensam med barnen - tvl

femtedelar av tiden var man tvl vuxna.

De vuxna var aktiva under 87 Z av samlingarna - resten av tiden var nAgra

av de vuxna aktiva - nagra passiva. Under 18sningen var det bars en som var

aktiv Ivan om man var tvA vuxna narvarande.

De vuxna hade det starsta inflytandet Over den styrda verksamheten under

87 % av tiden.

Under samlingarna riktade sig framfar alit de vuxna till hela gruppen av

barn i det man sa - tre ginger smApratade man med barnen. Det fOrekom

vid ett par tillfallen att de vuxna pratade sinsemellan. Lekte med

barnen gjorde man tvA ganger. Barnen A sin sida satt Over halften av

tiden tysta och tittade pa ganska passivt medan de den andra hHlften av

tiden medverkade - men bars med egna initiativ eller tillagg i en tredjedel

av tiden. Det hawk vid tre tillfallen att de avvisade de vuxna.

De vuxna stod for hela ledningen gen= att to nastan alla sAval muntliga som

praktiska initiativ. De vuxna uttryckte ocksA mycket Asikter kring vad som

hande. I 67 % av tiden sa' de till barnen om deras uppfarande medan barnen

sjalva sa' till en enda gang.

Aven i lasgrupperna stod den vuxne for de fiesta initiativen, i over half ten

av tiden hamtade hon exempelvis backer. I lasgrupperna riktade sig den vuxne

alltid till hela gruppen och vid tvl tillfallen pratade hon om texten.
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Flera ginger hande det daremot att den vuxne gralade och tjatade pa barnen -

en gang tog den vuxne ocks& tag i ett barn.

Barnen lyssnade passivt halften av tiden, andra half ten var de mer aktiva

och tog sjalva initiativ att hamta backer och ha Asikter kring texten. Ett

par gAnger avvisade de dock den vuxne.

Styrd verksamhet, ur observat6rens perspektiv

Samlingar

Samlingarna sker i tv& Aldersindelade grupper: ett - tre Aringar (sju barn)

och fyra - femAringar (fem barn); de tvA sexAringarna gAr i deltidsgrupp

under formiddagen. En vuxen ansvarar far varje Aldersgrupp under en vecka

och bestammer dA sjalv innehAllet utifrAn sine egna intressen och erfaren-

heter. Under sjalva samlingen har hon sedan en eller flera vuxna till sin

hjalp. Samlingarna ska ske dagligen mellan klockan elva och halt' tolv - BA

sker emellertid mycket sallan. Tiden farskjuts, andra saker kommer emellan

etc. Barnen fAr ofta vanta lange, eftersom de farbereds lAngt innan p& att

samlingen ska b6rja. Samlingen varar olika lange, ibland en kvart,

ibland nAgon halvtimma. Man har samling for ett - treAringar tvA ganger

under perioden. DA leker man fingerlekar och laser pekbacker. Fyra - fent-

aringarna har gymnastiksamling, gang fAr de se p& diabilder, en gang

bakar de samt tvA ganger 6var de LuciasAnger.

Utaver samlingarna altar ally - bide farskolebarn, skolbarn och dagbarnvAr-

darnas barn - luciasAngerna vid tvA tillfallen. Man ska sedan pl Luciamor-

gonen tillsammans sjunga for fa:7aldrarna.

Dessa avningar sker dels i lekhallen, dels i en narbelagen starre lokal.

DA aven dagbarnvArdarna medverkar i ovningarna blir det en mycket stor grupp

- nio vuxna och tjugo barn.

Under dessa gemensamma luciaavningar är stamningen ganska irriterad. De

vuxna tolererar inga aysteg frAn sin planering utan tystar ner barnen dA de

stojar och sjunger sjalva med hag rust, medan de fiesta av barnen ar tysta.

Ingen sjunger med gladje.

I ett - treArssamlingen sitter barnen i en soffa i ett av de smA rummen, den

vuxna leder samlingen sittande pa huk framfar barnen. Barnen tycker det ar

roligt med fingerlekar och medverkar garna. DA de efter en stund blir oroliga
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Kr den vuxne lyhard for detta och avbryter aktiviteten med att saga "Nu ser

jag pa er att ni behOver rdra pa er - nu Zeker vi en Zek".

NKr fyra - femAringarna samlas Ur det i lekhallen. Har sitter bide barn och

vuxna i eh ring pA golvet. Oftast Kr flera vuxna med men bars en av dem

leder aktivt utformningen av samlingen. "Ska vi sjunga Luciasdngen" frAgar

den vlxne, "Bu ", svarar barnen. Trots detta genomdriver den vuxne sin vilja

och de vuxna sjunger medan barnen tittar ner eller smApuffas. PA samna situ

fareslAr den vuxne fler singer som barnen buar At men som AndA sjungs av de

vuxna. For barnen blir det mycket av passiv vantan dA man tranar infai upp-

visningen. Mir de protesterar tillbakavisas de av de vuxna."Pu ska ni Zyssna

pa oss vuxna" eller "Nu sitter du stilla, det fir precis som i skolan, gd

och seat dig". De vuxna bestammer hlr det mesta utan att frAga barnen.

Den vuxne sager "Nu ska vi Zeka en Zek, jag bestdmmer vilken ". Mir man tan-

der adventsljuset kivas barnen om vem som fAr blAsa ut det. Den vuxne laser

konflikten med att saga: "Jag tan& Zjuset och dd Weer jag ut det - det

bZir vett rdttvist?"

I allmAnhet anpassar sig barnen ytligt after att ha bust At den vuxnes for-

slag. Missajet visas istallet genom att man ej medverkar aktivt i det man

tvingas till.

Under gymnastiken medverkar barnen med starre inlavelse och intresse.

Men alien hAr bestAmner de vuxna mycket - exempelvis vilka lag barnen ska

tillhara, hur mAnga ginger man ska leka olika saker etc. - men det Minder

ocks1 att barnen fAr rasta om vilken lek de vill leka. Barnen fAr ocksA visa

varandra hur man gar olika rorelser Tar man har gymnastik"stationer". Ett

barn som vill gam pA ett annat sett ignoreras av de vuxna som bestamt

hur det ska gA till. Barnen hjalper till en del under gymnastiken - de blde

tar frum material till gymnastikstationerna och tar bort det dA man -ayslutat

momentet. Vid andra samlingar Kr det de vuxna som tar fram och bort

material och tar alla initiativ.

Mir man till exempel visar diabilder frAn daghemmet Kr de vuxna sl snabba

med att beratta vad bilderna forestaller att barnen inte.hinner med. Etter

en stund tappar darfar mAnga barn intresset och Agnar sig At att pets pA

varandra istAllet.

NKr barnen bakar har de mycket roligt - en vuxen Kr har ensam med

. gruppen. Han skamtar med barnen och forsaker fA dem att hjalpas At i tvA

smAgrupper kring en gemensam deg. Barnen samarbetar har Pint med varandra

och diskuterar i vilken ordning de ska gars momenten.,
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Llisgrupper

Grupperna it Aldersindelade, ett - treAringar och fyra - sexAringar. Man

laser nilr man atit lunch och borstat tanderna - vilket for en del barn kan

to lAng tid. De Hldre barnen har brAttom in i mysrummet och tilvlar om att

fi en skon plats. Detta understryks av den vuxne som till exempel sager till

ett barn som vill springs ut och titbits nAgot hon glomt "Hall din plats om

du viZZ ha den kvar". Under vantan p& att alla ska komma smAbrAkar barnen

ofta.

I fyra - sexArsgruppen placerar sig barnen i en lAng rad i soffan, medan den

vuxne slitter sig framfar dem p& soffbordet och laser med bokens parmar vanda

mot barnen. Ibland stannar den vuxne upp och visar bilderna for barnen vilket

tar tid och ofta leder till att barnen br&kar med varandra om vem som set

bilderna och de puffar pA varandra for att kunna se battre.

I smlbarnsgruppen daremot satter sig den vuxne i soffan med ett barn i kat

och de andra vid sin sida och ser noga till att alla kan se. Sagan IAMB i

bids grupperna ibland av en vuxen, ibland av barn - olika vuxna har halt en-

kelt olika slitt nar de laser. NAgon direkt linje i sagoval kan ej spAras

utom dA fyr. - sexArsgruppen efter bakningen f &r hors en saga am bakning.

Detta motiverar den vuxne for barnen som ocks& aktiveras under lasningen

och man diskuterar kring olika aspekter p& bakning. Lasningen kan med vissa

av de vuxna vara en positiv upplevelse "Kom set tar vi fiZten och Or Zitet

mysigt" eller "liar ni last den? Kam et Zetar vi efter en annan". Den kan

ocksA bli till en negativ upplevelse som nar man laser en bok som barnen

klart sagt ifrAn att de inte vill tiara med pAfaljden att barnen brikar och

stojar, den vuxne blir arg, det blir tjatigt och lasningen f &r ayslutas i

fortid under missnaje fan bide barn och vuxna.



237

FRI LEK

Fri lek, systematiska observationer

el

En dryg tiondel av tiden var man utomhus. Inomhus lekte barnen framst i

lekhallen (39 %) och i allrummet (23 %). I smArummen var man en femtedel av

tiden - lika fordelat mellan snickarrumnet och Ovriga sm &rum. Barnen lekte

ungefar lika mycket i sm &grupper som i stor grupp. Bars en dryg tiondel av

tiden lekte man i flera sm &grupper samtidigt.

Nastan en fjardedel av tiden (23 %) lekte barnen utan att n &gon vuxen var

narvarande; en tredjedel av tiden fanns en vuxen med, resten av tided tyA

eller fler vuxna. Bar de vuxna var narvarande var de aktiva drygt halva

tiden (59 %), helt passiva var de tv& ginger. DA flera vuxna var narva-

rande var ofta bars n &gon av dem aktiv.

Barnen hade det stOrsta inflytandet over sin lek i mer an halften av tiden

(59 %), gemensamt inflytande hade man en fjardedel av tiden medan de vuxnas

inflytande begransade sig till en tiondel av tiden.

Barnen lekte parallellt med varandra under ungefar halften av tiden, de

pratade dock med varandra en fjardedel av tiden. Det var ocks1 ganska

vanligt (en fjardedel av tiden) att det fanns barn som stod bredvid och

tittade pA - helt passiva var de . i 14 % av tiden.

En tiondel av tiden avvisade barnen varandra, daremot hande det bars vid

tre tillfallen att de brAkade med varandra.

Nastan halften av tiden (45 %) samarbetade barnen med varandra, ofta under

samsprAk och diskussion om vad man skulle gore. En tiondel av tiden hjalpte

de ocks& varandra med praktiska saker.

De vuxna samverkade med barnen i majoriteten (78 %) av den tid de var med

barnen - framfor allt hjalpte de dem praktiskt och pratade med dem - det

hande ocksA i 20 % att de lekte eller samarbetade med dem.

De vuxna pratade ocks& nastan en femtedel av tiden med varandra. liar de i

en knapp femtedel av tiden inte samverkade med barnen var de passive och

tittade pi eller gick in med direktiv till barngruppen. Normer fOrmedlade
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de i en tredjedel av tiden - fratfor alit om uppfOrandet. Barnen sjalva for-

medlade normer en knapp tiondel av tiden.

Barnen liksom de vuxna tog mAnga initiativ - barnen framfOr alit praktiska

medan de vuxna i lika stor utstrlickning kom med fOrslag som ingrep aktivt.

Bide barn och vuxna gav uttryck for sins Asikter i mer In hAlften av tiden.

Fri Lek, ur observatOrens perspektiv

Inothus

Barnen har fri tillgAng till samtliga rum och sprider sig spontant mellan

dem, pojkarna liksom de litet Ildre barnen dras dock litet mer till lekhal-

len. Konkurrens om hallen uppst &r pA eftermiddagen d& skoibarnen kommer.

Personalen fOrsOker s& gott det g &r att dela av rummet om barn i alla &ldrar

vill vara dar. Man slitter sig till exempel med sm &barnen i ena hOrns': och

nigger upp n &gon madrass som skydd for de Ildre barnens bollspel. B &de vuxna

och barn 1r mycket uppmArksamma s& att de yngsta ej skadas. Ungeflir halften

av tiden i lekhallen finns inga vuxna nlirvarande. DA barnen 1r ensamma,

oftast tre pojkar, leker '1x rollek eller spelar innebandy halften av tiden,

andra hillften komuer de inte igang med nAgot utan vandrar mest runt, medan

de hoppar litet eller kastar forstrott med bollar. Rolleken bestir till

Overvagande del av att an bygger kojor och leker djur som bor dgr och hAlsar

pl varandra. Innan man bOrjar leka diskuterar man mycket med varandra om hur

leken eta gA till och man hjAlps At att plocka fram saker. Barnen blir

osams utan klarar att losa sins konflikter verbalt. De diskuterar ocks&

mycket med varandra under sjillva leken. Nilr n &gra barn kommit igang att leka

i en liten grupp och n &got annat barn vill vara med avvisas dock detta barn

oita. NAr nAgon vuxen htir det griper de oftast in och pratar med de andra

barnen 91 det avvisade barnet slApps in. Rik vuxna är med i lekhallen hAnder

det vid ett par tillfallen att man spelar landbandy med stor inlevelse frAn

bAdas sidor. Oftast är det dA de manliga vuxna och pojkarna som spelar;

nagra aktiva fOrsok att fl med flickorna Ors inte. Ett par ganger leker de

vuxna aktivt mad barnen - man bor i kojor ihop. Nar de vuxna är med tar de

ofta i barnen - speciellt de manliga har mycket kroppskontakt med dem - man

tumlar om pA madrasser, rider pa knAna etc.

Innan man gAr ut har man som regal att stada lekhallen - de vuxna är dock

flexibla'och frAgar ibland barnen vad de vill ha kvar om de bygger upp fina

kojor.
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Barnen stadar fOr det mesta men trotsar ibland och springer sin Wig. I sAdana

situationer handlar de vuxna olika - ibland hamtar man tillbaka barnen ibland

stHdar man sjHlv.

Allrummet Hr'en samlingsplats framfor alit for smAbarnen som tultar omkring

eller sitter pA golvet med store legobitar. Har finns det alltid vuxna ar-

varande - ofta sitter nAgon bredvid de smA pl golvet, aremot pratar man

sail= med dem eller leker. Som mast är man sju barn hHrinne - i allmAnhet

dock bara tre fyra.

De litet Ildre barnen spelar flera ginger UNO eller plockepinn - ibland till-

samnans med en vuxen. Barnen klarar reglerna bra ar de spelar. GtSr barnen

ingenting hinder det att de vuxna kommer med initiativ. En gAng BreslAr den

vuxne att man ska Ora trolldeg. Den vuxne delar i tur och ordning ut upp-

gifterna: "S4 tar du och hailer en tesked salt" och al vidare. Det gAr

rattvist till och barnen medverkar

Den vuxne hilmtar pepparkaksformar, upp dem en och en och frAgar barnen

om de ser vad de fOresaller innan hon delar ut dem. Man hjalper de yngsta

att kavla, instruerar de Aldre "Sag e& har till Y - fur jag Una grieen

efter dig?" En dag kommer kokerskan in och sager att hon gjort en deg och nu

undrar om man vill baka bullar. De vuxna bestammer att de yngsta barnen ska

fA baka och svarar ett litet Aldre barn som ocks& vill vara med "Ni f4r baka

i eftermiddag": Aven tar gAr det rHttvist och ordentligt till: den vuxne

delar ut exakt lika mycket del till var och en, later var och en fa en smor-

kniv och smarklick och sA vidare. Under tiden tranar hon ord och begrepp

'Tad ar det har", "84 httr Zuktar kanel". Barnen fir mycket hjalp av de vuxna

- de slitter sig till dukat bord - inklusive framlagda fOrkladen, och den

vuxne griper in med en hand sA fort nAgot borjar gl snett.

Vanligen ski:Star de vuxna alit praktiskt med iordningssallande och undan-

plockande av material.

En sen eftermiddag Hr det dock bara ett barn kvar och tvA vuxna. Den vuxne

frAgar om barnet vill hjHlpa till att stada varpl man tillsamnans dammar

hyllor och torkar av bord. Den vuxne berommer barnet "Sd duktigt, va fint

det bZir".

Ett par av de litet Aldre flickorna dras ofta till snickarrummet der de mA-

1st med vattenfarg. Hir finns alltid en eller tvA vuxna med eftersom det

finns en regal om att barnen ej fir mAla ensamma - detta gar att man ibland

fir avvisa barn som vill mAla, speciellt pl eftermiddagarna dA det ofta bara
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finns en vuxen tillganglig. De vuxna mAlar ibland sjalva samtidigt som bar-

nen, ibland sitter de med ett smAbarn i knat och titter pA och smApratar.

Barnet. tar sjalva initiativ och hamtar forkladen, papper och Urger - det

behfts dock bara att de antyder att de vill ha hjalp for att den vuxne ska

bistA. Man ritar pA ett papper var men det Minder ibland att man hjalper

varandra till exempel med att racks farger till varandra. Barnen pratar och

fantiserar medan de ritar. Den vuxne griper in och Styr dA hon tycker det

behtivs, exempelvis nar det kommer ytterligare barn in och vill mAla, avvisas

barnet av den vuxne som sager "Du far inte.plats, du far meta sen" eller

"Du far ga tiZZbaka till bordet, vi sager till sedan ndr det dr din tur" -

De vuxna ar positiva i sitt sett mot de barn som sitter vid bordet -

man pratar med dem med vanlig rust, frAgar vad de ritar och berommer dem

ibland. Till exempel nar ett barn sager "Jag tanker g$ra kludder fast jag

kan rita fint" kommenterar den vuxne "vilket mysigt trod ".

Ett par av smAflickorna ar mycket intresserade av kasettbandspelaren och

tillbringar lAnga stunder - halvtimmesvis - i mysrummet med att lyssna pa

."korvboogien medan de forstrott blAddrar i seriemagasin eller

ritar litet pA ett papper. Ett par ganger hinder det att smAbarnen kommer

in, de vuxna filjer dA efter och flera ganger dansar man till musiken - de

vuxna med smlbarn i famnen. NAgra andra firsok frAn de vuxna att avbryta

barnens passive lyssnande och fA dem att Ora nAgot annat sker aldrig.

Det ar inte ovanligt att fordelningen av barn mellan rumen ar ett par barn

i mysrumret, ett par i lekhallen och mAnga vuxna som pratar med varandra i

store rummet, medan smlbarnen kryper pA golvet. Vill barnen ha kontakt med

en vuxen fAr de det dock pA sina egna villkor sl till exempel accepterar

den vuxne att lasa TinTin

Utomhus

Som mest ar man Atta barn ute - men i allmAnhet ar det bara fyra - fem barn

pi garden samtidigt. SmAbarnen gAr varje dag pA vagnpromenad med vuxna

exempelvis tvA vuxna och tre smAbarn eller som vid ett tillfalle sju vuxna

med alla Atta barnen.

Bar man gAr pA promenad talar de vuxna med varandra och barnen gAr tysta

eller pratar sinsemellan. DA man ar pA garden ar vuxna ofta med i barnens

lek, man hoppar hage eller leker kurragimma. Mir man ar mAnga vuxna (exem-

pelvis Atta barn pA sju vuxna) pratar de vuxna mest med varandra.
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Det Wander att de aldsta barnen fir fortroendet att vara ensamma kvar pa

garden medan de vuxna gar pa promenad med smabarnen eller planerar inomhus.

DA cyklar barnen eller gungar pa garden och klarar sig utmArkt sjUlva. De

utnyttjar dock inte slirskilt ofta de mUjligheter som den vidstrackta tomten

ger - det blinder till exempel sallan att man springer ivag utanfOr tomten

till stenrosena eller skogsdungen.
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RUTINSITUATIONER

Rutinsituationer,.systematiska observationer

De fiesta barnen At i allrummet. I nastan tvA tredjedelar av tiden var det

fler an fyra barn narvarande och nastan halften av tiden var man fyra vuxna,

1 andra hillften av tiden varierade antale- vuxna frAn en till tre. Under

rutinsituationerna var inflytandet gemensamt under tre fjardedelar av tiden,

de vuxna dominerade under nastan en fjardedel medan barnen dominerade

tvA ginger.

De vuxna var nastan alltid aktiva (93 %). De hjalpte barnen praktiskt i

nastan tre fjardedelar av tiden och uppmuntrade dem i en tredjedel. Barnen

klarade sig alltsA sjalva mycket bra, daremot hjalpte de ej varandra mer an

en fjardedel av tiden. Vuxna och barn pratade med varandra under nastan tre

fjardedelar av tiden, men de vuxna pratade ocksA halften av tiden med var-

andra. BAde vuxna och barn to alltid mAnga initiativ - framfar allt genom

att Ora saker praktiskt. Bade barn och vuxna uttryckte sina Asikter

barnen i mer In halften av tiden - de vuxna i 83 % av tiden. Mer an halften

av tiden farmanade de vuxna barnen om hur de skulle uppfara sig - i en femte-

del av tiden blev det nela till tjat. Barnen sjalva sa till varandra

vid tvl tillfallen.

Rutinsituationer, ur observatorens perspektiv

Lunch

Man Ater lunch pi tre olika stallen. Barn och vuxna har fasts platser till

lunch: i Met, i ett av smArummen samt vid tvA bord i allrumnet. Snm west

kan det vara 14 forskolebarn till lunch samt med eleverna nio vuxna. Man

delar upp sig sA att ett par vuxna sitter vid varje bord. Aven vid mellan-

mAlet finns mAnga vuxna, ibland en vuxen per tvl barn.

Det finns ingen riktigt exakt tidpunkt far lunch utan den serveras nar den

blir klar vilket ofta innebar att tidpunkten varierar. Man ropar pi barnen

i god tid innan och det blir ibland vantan - en vantan som oftast ar mAllas

och innebar att barnen smAretas eller smAbrAkar med varandra. De vuxna har

ansvaret for dukningen men har ofta hjillp av nAgot barn. Egentligen ska ett

barn alltid duka men detta fungerar ej. Barnen skaljer sina tallrikar spon-

tant efter maten och skitter dem pi matvagnen medan de vuxna skater all avrig
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avdukning och torkar av borden. NKr ett barn en gAng fyller hr fAr detta

barn baka nAgot gott som alla sedan liter som ett extra mellanmAl pA farmid-

dagen. DIrefter lekar man "Oneka runt i ring" pl den vuxnes initiativ.

StImningen Kr mycket varierande vid matborden beroende pa vilka vuxna som

sitter med. Vid de fiesta bord lir de vuxna . accepterande och vanliga

och man har ibland ganska roligt - bide barnen med varandra och de vuxna

med barnen. Det Minder att man pratar med de Ildre barnen am olika saker,

till exempel om teveprogram, men det hander ocksA att de vuxna mest pratar

med varandra och att barnen dA parallellt pratar mea varandra.om.deAr till-

rIckligt stars eller sitter tysta om de lir smA. De yngsta pratar man mycket

litet med, hjIlper dem mest praktiskt. NKr de vuxna pratar med barnen har de

sin vanliga samtalston och an kan Ivan hors pl r3sten ar den vuxne blir

arg.

De vuxna fOrmadlar vanligen inte sA mycket normer vid matbordet men ibland

verkar de irriterade och dA kommer minga farmaningar i klump. Vid ett bord

Kr det ofta tjat. Nar de vuxna farmanar gar de det ofta i form av uppmaningar

som "mnaka pa maten", "tugga ur munnen" eller konstateranden som "Zdt maten

tysta mun". Reglerna Kr inte sA tydliga, sA till exempel finns det ingen

klar regal for nIr man aka borja eta och det Kr inte heller klart nIr man

slipper Its och &Jr man taste. NKr barnen protesterar mot maten accepterar

den vuxne det oftast. Exempelvis nar barnet sager "Jag tycker inte om det" -

kan den vuxne ena gAngen svara "Ldt bli och at det de. En annan ging: "Nu

titer du barn och edger inget mer".

Man forsaker fA barnen att ta far sig skala sin egen potatis etc -

men stater man 01 motstAnd frAn barnets sida accepterar man dock att hjllpa

dem. I allmInhet klarar sig dock barnen bra - Iven.ettAringarna. Man skickar

mat till varandra, brer och skalar, barnen tar initiativ som att gA och ham-

ta nSgot som fattas pA bordet. Barnen sager tippet till de vuxna vad de

tycker, till exempel nar en vuxen sager: "Smaka Zitet spent" - svarar barnet

"du med ditt emaka - det dr inte gott". Den vuxne fortsItter dA "Du kan ta

pyttelitet" och barnet fogar sig. En annan gAng pratar ett av barnen oupp-

horligt och den vuxne sager "Cnekarjag hade en propp att edtta i din mun"

varpl barnet svarar "Pd slitter jag den i din mun". Den vuxne svarar suckande

"Du hal, ju alltid evar pa tell".
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Vid mellanmAlet titer bars barnen och de vuxna sitter bredvid. Barnen sk8ter

sig bra sjUlva och de pratar mycket med varandra de vuxna finns meat till

hands om barnen skulle behava hjalp. Om barnen blir alltf8r livliga tr8ttnar

ibland de vuxna och frUser till At dem.

Tambur

De vuxna har fullt upp med att kla pl de yngsta barnen varf8r de litet aldre

barnen fAr klara sig sjUlva. De Mar sig ganska snabbt och rusar ut allt

eftersom de blir klara.

Deltagande i daghemmets verksamhet

F8rutom att plocka undan efter sig sjUlva nar de lekt ska barnen duka en

vecka i taget. De vuxna sitter hUr upp en lapp pA-v/ggen dUr respektive

barns name stAr. Under observationsperioden f8rekom inget "nyval" av barn.

Det barn som stod uppsatt dukade mycket sporadiskt.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Karakteristiska drag ftr L jdmfdrt med de dvriga daghemmen

L ar ett litet villadaghem-

3arnrOrligheten ar lag. Inga av barnen har ensamstAende fUraldrar.

De vuxna ar ofta fler an tvA dA de ar tillsammans med barnen. Man agnar sig

i mindre utstrackning At skapande aktiviteter. De vuxna formedlar fA normer.

Barnen samverkar mycket med varandra och ar sallan osams.

Obeervatdrene funderingar

PA L styrs mycket av verksamheten i fOrsta hand av de vuxnas behov - man har

ocksA som ett viktigt mAl att de vuxna ska trivas. T ex ar schemat mer an-

passat efter den vuxnes hemsituation an efter barnens vistelsetider. Man

tar ocks1 linga kaffepauser. Verksamheten flyter ofta - de vuxna har en

planerad verksamhet men f8ljer den inte alltid, istallet Indrar man den ut-

ifrAn sina egna behov. InnehAllet i samlngarna styrs ocksA mer

av den vuxnes behov av att era som hon yill an utifrAn flagon gemensam id6

om vad barnen har behov av att Ora. Denna brist pa struktur.verkar komma

sig av sAval mAlsattningens diffusa utformning som brist pA organisation

och ledning. MAlen hos personalen framtonar som vaga och litet passiva: vid

sidan av att ge varme vill man framst lAta bli att styra, man tror att bar-

nen utvecklas bast om de fAr vara far sig sjalva. I motsats till den frihet

barnen hade under stOrre delen av dagen, styrde de vuxna samlingarna hart -

har rAdde mer av ett larare-elevfOrhAllande som gay foga utrymme for bar-

nens egna Onskningar. Barnen saboterade ocksA ofta genom att inte ails med-

verka. I sina ingrepp betonade de vuxna rattvisa och riktade sig till en-

skilda barn.

I sitt ftirhAllningssatt var de fiesta av de vuxna varma, vanliga, gav kropps-

kontakt och stallde upp i barnens lekar, dA barnen villa det, ofta hade dA

barn och vuxna roligt. Man accepterade mycket av barnens beteende, tjatade

mycket litet, om man inte var ur hum8r. Nar de vuxna sag att barn avvisa-

des av nAgon kamrat ingrep man pa ett positivt satt.

Barnen var mest i mycket sma grupper eller ensamma; detta trots att gruppen

som helhet var mycket liten. De yngsta barnen gick alltid far sig.sjalva.

En del av barnen var pAfallande passiva och gjorde mycket litet under sina

dagar, andra var fantasifulla och lekte rollekar. De vuxna styrde ej detta.
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I vardagsrutiner klarade sig barnea bra, de kladde pA sig sjIlva och

kunde sjalva vara ute och leka. De tog inget reellt ansvar for vare

sig staaning eller dukning. De hjalpte dock varandra ibland. I sin /elation

till de vuxna var de fortroendefulla men reagerade pA de vuxnas styrning med

att sabotera eller gora passivt motstAnd.

Personalen sade sig trivas men klagade pAfallande mycket ever arbetsforhAl-

landena. De vuxna pratade ocksA mycket med varandra. Missnojet verkade ej

. fAngas upp och kanaliseras. Har fauns inte heller nAgon reell arbets-

ledare, arbetsuppgifterna delades istallet upp mellan flera av de vuxna.

Man ansAg att man hade for liten tid fOr att Ora mInga saker som man skulle

vilja men utnyttjade ej den tid som fanny, exempelvis pA formiddagarna dA

barngruppen ofta var extremt liten i relation till personalstyrkan.
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DAGHEM M

M är ett av de aldsta daghemmen, 15 Ar gammalt.
.

Daghemmet är inrymt i en .villa i tre plan - huset Or gammaldags med

mAnga bursprIk, lustiga prAng och gdmstallen. PA ovre planet har den ena

syskongruppea sina lokaler: tvl litet starre rum; ett allrum for m &ltider

och pysselaktiviteter, ett annat for samlingar, grOvre lek och bygglek.

Utover dessa har an ett par =Arum - ett mAlarrum, som ocks& anvlinds till

matrum och sagolasning, ett docklekrum, ett snickarrum samt etc vattenleks-

rum, som dock for nArvarande är aystangt pa grund av reparation.

Avdeluins 1

'Luther

ArdelnAns 2

ieC.2/

/2(

Tambur

Vatterlek

lain och mixem

a, EpstAka bArn

cj Alma 4142,1 tome

Figur 122 Sk,.as over daghemmet och Zokalernas anvandning under den Fria

Zeken

Det ena allrummet har tva arbetsbord i vuxenstorlek, bokhylla med lOttAtkom-

ligt pysselmaterial, akvarium, blombord; pl anslagstavlan hanger nAgra sagor

som barn och vuxna gjort tillsammans. I det andra allrummet tinns ett piano,

nAgra 'Aga pallar (som anvands att sitta pa vid samlingen), byggmaterial

samt en stor egentillverkad modell av en 8.0 med hemmagjorda bAtar pA. I
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mAlarrummet finns ett stort arbetsbord, mjuk soffa, bokhylla med kasett

radio, barnmusikkasetter ochllnebOcker samt diskblnk med stall for mAlar-

grejor. I snickarrummet - som for ovrigt alltid ar tippet - finns verktyg

latt Atkomliga Ivan for de yngsta, arbetsbInk samt huggkubb. I docklekrummet

finns docksangar, kidder, dockor och vagnar. Till avdelningen hor tvl smA

tamburer och ett litet beredningskft.

En trappa ned har spadbarnen och den andra syskonavdelningen sina lokaler.

Syskonavdelningen har 075 stora rum, ett litet krypin under trappan samt en

stor tambur. Det ena stora rummet, som anvands for grov lek, Ur utrustat

med madrasser och kuddar, trUsoffa med smAstolar, ribbstolar, klItterstIll-

ning samt material for docklek. I allrummet finns tvl matbord i vuxenstor-

lek, en liten samlingshorna med madrasser och ett blIdderblock i barnhOjd,

en diskbank, en bokhylla med 1Itt Atkomligt pysselmaterial. PA vaggen hanger

. bland annat musikinstrument och ett anslag med texten: "Vi vattnar bZommorna"

"71 stddar i bokhylian ", "Vi dukar". I krypinnet under trappan ryms en liten

mjuk soffa samt en lAg bokhylla med biblioteksbOcker. FOrutom spldbarnsav-

delningen finns aven koket pA denna vAning. I kIllarplanet har personalen-

sina utrymmen och har finns ocks& ett stort tomt rum som anvands av de barn

(pA bAda avdelningarna) som behover sovatund efter maten.

Huset ar omgivet av en stor gammaldags trajgArd med bIrbuskar och uppvuxtia

frukttrad, som man kan klattra i. Forutom grasmattor och asfaltsgAngar finns

har en stor sandlAda rikt utrustad med lekmaterial, ett klItterhus, en

klatterstIllning, tvA smA lekhus, sm& bord att pitta vid, gunsbrIda. Ner mot

kallaringAngen har man en spannande sluttning liksom frAn altanen pA spId-

barnsavdelningen. Huset gAr utmarkt att springa runt. TradgArden omgIrdas

av hoga staket. over half ten av tiden vistas barnen i allrummet (58 Z), i

nastan en femtedel av tiden i de mnA rummen.(harav 4 % i snickarrummet) samt

15 Z utomhus.

Barn

PA daghemmet finns 35 barn uppdelade p5 tvA syskonavdelningar (tvA - sju Ar)

samt en spadbarnsavdelning (sex mAnader - tvA Ar).

Tabell 20. Barnens adersfordelning (n = 35)

Alder Spadbarn 2-3 Ar 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Totalt

Antal 10 7 5 5 6 2 35

1/4. ;IS?
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PI grund av lokalernas olika storlek har den ena syskonavdelningen fler barn

In den andra.

K8nsf8rdelningen är omvAnt ()jam pa bAda syskonavdelningarna: pa den ena har

man tre pojkar och sju flickor medan man pA den andra tio pojkar och

fem flickor. PA daghemmet finns tv1 barn med behov av sarskilt st8d och

stimulans, en tv1Aring med en liten hjHrnskada som ger lltta fysiska svArig-

heter i ena armen och benet samt en femAring som utover en utvecklingsst8r-

fling troligen liven har en hjIrnskada. For denne femAring har man st8d frAn

sIval barnpsyk som barnkliniken; De fiesta barnen ar heltidaplaceiade (97 %);

av de barn som har halvtid har ett barn oregelbunden vistelsetid. TvA sys-

konpar finns. Under Aret har elva barn skrivits ut - det vill saga en barn-

rarlighet pfi 31 %.

75 % av forIldrarna ar tjanstemIn - dIrav 33 % med lAng utbildning; 25 % av

f8rIldrarna At' arbetare - dIrav hllften yrkesutbildade. Sex barn .har ensam-

stAende f8rAldrar (21 %).

Peraoma1

PA daghemmet arbetar samnanlagt tio kvinnor och en man.

Tabell 21.. Personalens yrkestillhOrighet och tjanstgOringsgrad (n = 11)

Yrkestill-
horighe

TjInst-
g8ringstid

Barnskotare Hrskollarare Totalt

Heltid 5 3 8

50 % 2 2

75 1 1

5 6 11

Dessutom finns en heltidsanstAlld kokeraka. LokalvArdaren Ir deltidsanstalld

och stIdar pa morgonen innan barnen anlAnder. Under observationstiden fanns

det ocks1 tv5 elever fran f8rskoleseminariet pI daghemmet.

Personalen Ar fast knuten till sina avdelningar tre vuxna p1 den ena och

fyra pA den andra. En av Brskollararna ambulerar dock mellan syskonavdel-

ningen och spIdbarnsavdelningen. FarestIndaten f8ljer med de tv1 sexaringarna
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till deltidsgrupp pA ett annat daghem. Ut8ver detta hinner hon bara ata

lunch pl avdelningarna.

Under Aret har tvA fast anstallda samt tre lAngtidsvikarier slutat en per

sonalomsattning pl 38 2. MedelAldern ar 29 Ar (det vill saga nAgot yngre In

kommunens genomsnitt). Man har i genomsnitt arbetat pA daghemmet i fem Ar

som langst tio Ar och som kortast ett Ar de flesta dock ett par Ar. Inom

barnomsorgen i stort har man arbetat cirka sex Ar nastan hRlften har bara

arbetat pA detta daghem. PA spadbarnsavdelningen har tvA av tre vuxna egna

barn medan majoriteten pA syskonavdelningarna saknar egna barn. Knappt half

ten av de vuxna har erfarenhet frAn andra yrkesomrAden In barnomsorg.

Varje avdelning planerar en f8rmiddag/vecka man hjalps dA At att ta hand

om varandras barn. En gang varje mAnad har man kvallskonferens. Information

en inom daghemmet fungerar f8r det mesta bra men kan ibland vara svAr for

de deltidsanstallda.

Man har ingen uppdelning av ansvaret for barnen efter inskolningen med undan

tag f8r fortursbarnen. Kvartssamtal med f8rRldrarna kan darf8r tas.av vilken

vuxen som helst. F8raldrarna fAr sjalva ta initiativ till kvartssamtalen.

Stora f8raldrambten sker tvA ginger Arligen.

De vuxnas arbetsrelation

Man trivs bra pA daghemmet, stamningen Rr som flagon sager "Glad, vi har

lattjo ihop, kan akamta ", "Grundstamningen i huset dr adan att man kan Ora

sin star= hard ". NAgon sager att detta beror pA f8restAndareas positiva

satt att sjalv kunna skRmta och att aldrig tycka nAgot Ur omojligt "net

smittar av sig".

Utomhus pratar man mycket med varandra - har ar man. ocksA ofta mAnga vuxna

samtidigt. Samtalen r8r en hel del privata saker.

Nar det *dr flagon sjuk hjalper man varandra mellan avdelningarna utan att

klaga. Man kan ocks1 utan ,idare ta hand omen stor grupp pl egen hand.

Daremot samarbetar man ej rutinmassigt mellan avdelningarna trots den sneda

k8nsf8rdelningen och den olika gruppstorleken.
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MAlsattningen med arbetet

Nar det galler mAlsattningen ar den naldren personalen mer genomankt och

artikulerad an de nytillkomna som inte har lika latt att nyansera och kon-

kretisera sina mAl. Gemensamt fOr alla verkar vara "att barnen korner i

fOrsta hand". De fiesta tror att man har ungefar samma overgripande mAl fast

man arbetar mycket avdelningsbunuet och inte har diskuterat mUsattningen

gemensamt pA tre Ar. En del upplever Att man kanske ibland p.-aktiskt gar

olika, har olika krav pA barnen men att detta inte star "Viktig sak for

barnen att Zara sig att vi inte dr Zika" sager nAgon. Flera uttrycker behov

av att fA diskutera ihop och man minus att nar man gjorde det for tre Ar

sedan "upplevde man det som mycket positivt", "det f8rde med sig vdldigt

mycket gott - man kande att man hade en plattform att std pa, det var Zdtta-

re att jobba Ziksom och man visste mer ;dart och tydligt var man hade var-

andra".

Fbrutom de vanliga mAlen att barnen ska bli sjalvstandiga, trygga och utveck-

las trycker man en hel del pA gruppmAl som att barnen ar solidariska med

varandra, fAr en gruppgemenskap. NAgon uttrycker det som att "grunden med

dagis dr att man kommer hit tillsammans med andra mdnniskor, det dr ett

social* samspel och kan man sedan g8ra ndgot tillsammans sd kdnns det son

ett tecken pd att der fungerar".

MAlsattningens betoning pA gruppen stammer ocksA med vad man sager sig bli

mest najd med: att barn visar omtanke och 1r mAna om varandra och att de

hjalper varandra spontant. De vuxna blir arga pA barnen dA de medvetet for-

stOr nAgot eller It' elaka mot varandra.

NAgon sager ocksA att det ar viktigt att skapa nyfikenhet hos barnen "dela

pd mdnniskor och dela pd att vilja upptdcka Baker och ting". I det konkreta

vill man att barnen ska Ora saker ihop - exem^.1vis har man byggt ett mo-

dellhav pd en av avdelningarna, man hailer nu pA att bygga musikinstrument

ihop. Ett av mien med morgonsamlingen ar ocksA "att man pratar om vilka som

inte dr ddr" for att skapa gemenskap och grupptillhorighetskansla. Man dr

ocksA mAn om att barnen ska ta ansvar - exempelvis duka - bar ar man dock

medveten om att det beror pA de vuxna om det fungerar "barnen behOver pd-

minnas". NAgon tycker ocksA att barnen egentligen 'kunde g8ra litet mer,

hjdZpa tin med avdukning och torka borden - inte bars g8ra det som dr ro-

ligast". Alien vid dukningen liter man barnen hjalpas At i mnAgrupper och pA

samma satt har man en grupp som planterat vaxter och som ska ta ansvar for

sin odling. Man framfOr aver: sjalvstandighetstraningen som viktig: "Att de
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laser sina problem sjava, att de kan Kara av det dagliga utan att en vuxen

dr med, att de till exempel vagar gcf ut pa garden sjdlva, att de far bestdm-

ma hur mycket mat de ska ta".

En hel del f8rslag finns pA aktiviteter, som man skulle vilja genomf8ra:

exempelvis fadderverksamhet Hr de nya barnen; bar har dock personalomsAtt-

ningen saboterat genomforandet. De fiesta betonar att barngruppen ar mycket

lugn - "fina barn" men att det 4r jobbigt med alla avbrott av rutiner och

barnens hAmtnings- och lamningstider. Heist Onskar man att alla f8raldrar

kunde lama barnen samma tid pa morgonen "sa att samlingarna blev gemensamma

far alla barn". De fiesta verkar tycka att daghem ar viktigt f8r barnen

"jag tror pa dagis som idd, att ungarna far traffa andra barn och andra

vuxna" men mar plAgas av den allmanna samhallsdiskussionen dAr daghem inte

alltid anses vara lAmpligt "Det dr vi som far ta stryk far samhdlleutveck-

lingen i sin heZhet och att ungarna dr som de dr", "Det som dr jobbigt dr

oaks& att man alltidgr hera sa mycket negativt om dagis, det dr felt att

jobba pa dagis".

Man klagar egentligen inte pa nAgot utom Alderssammansattningen som majori-

teten tycker ar fel - de allra yngsta sar samlingarna, man har svArt prak-

tiskt att klara blajbyten bch man ar enig om att syskongrupper med barn i

Aldrarna tre - sju ar vore att f8redra. Visas av de deltidsanstAllda tycker

ocks1 att det ar svArt Ev-t fUlja med allting som sker - de ar dock medvetna

om att c! ta ligger i tjanstOringsforhAllandena. Och aver: om nAgon antyder

att det ibland skulle vara bra att ha ytterligare nagon vuxen i huset sager

man att "F5r det mesta hinner vi och kan gdra det mesta som vi vill - pa

nagot sdtt". NAr man pratar om vad man ar tillfredsstalld over att hinna med

finns det bar nagra vuxna som inte bara namner samlingar och planerade verk-

samheter utan som ocksA tar upp esker som drive under lAngre tid, exempelvis

"Skant om man haft stdrre projekt pa gang da 'canna det alltid skdnt ndr man

dragit det i land pa nagot sdtt; det hctr har vi - personal och ungar klarat",

"Oymnastiken som vi haft ett az, ddr har man arbetat in det och fatt en grupp,

det har vdrt fram hela tiden och nu. tycker ungarna det dr jdtteroligt".

Hur ser veckan ut?

Man har en ganska fast dags- och veckorytm. PA morgonen har bAda syskonav-

delningar samling (var f6r sig) mellan klockan 8.30 och 9.00, darefter gAr

man ut pA garden eller till annan ordnad aktivitet. FramAt 1l -tides borjar

man et in f8r att ha samling eller lasstund medan nAgra barn dukar. Vid

'46



11.30 tiden Ater man lunch arefter har man Aldersindelade lUsgrupper eller

sovstund till framAt 13-tiden. Resten av dagen till mellanmAlet Ar det fri

lek.

Klockan

Dagen som den
planeras

Dagen som den
vanligen
genomfors

8 9 10 11 12 13 14 15

.

Ibland
utflykter

1111 Styrd verk-

samhet

[::] Fri lek

reza Rutinaktivi -

tater

Figur 123. Dagsrutiner, det vai saga tidsforhaltandet melZan styrd verk-

samhet, rutinaktiviteter och fri lek, jamfdrelse mellan hur dagen

planeras och hur den verkligen genomfors

Den verksamhet som genomfOrs stammer som synes bra med hur personalen tAnkt

att genomfora den. Barnen har ganska sammanhAngande pass av fri lek - unge-

fAr tvA timmar pa eftermiddagen och en och en halt' timme pa f6rmiddagen.

Ut6ver denna dagsrutin finns Aterkammande fasts inslag:

en gAng i veckan Aker ett par barn frAn varje avdelning till simhallen,

en dag har de bAda avdelningarnas fyra-sexAringar gymnastik i en nlirbelAgen

skola (har ansvarar tvA vuxna Arsvis for verksamheten), en gang i veckan

Aker varje syskonavdelning till skogen. Man g6r ocks1 tillfdlliga utflykter

som: besot pa museet, ett daghem, parkleken, gA och handla - dessa aktivite-

ter planeras forst av personalen och presenteras sedan f6r barnen pa Ands-

gens samling varvid barnen kan lAgga till egna fftslag.

Under de fria aktiviteterna pa eftermiddagen har alltid den vuxne nAgot for-

slag om barnen sjAlva inte hittat pa nagot - forslagen r6r oftast flagon

skapande aktivitet - ibland riktat till enskilda barn ibland till hela grup-

pen.

Personalens kaffepauser har anpassats till barrens schema och forl6per smi-

digt. Man har stAllt in rasterna dA det splittrade barnarbetet. Barnen del-

tar i daghemmets sk6tsel framf6r allt genom att duka, hAmta matvagn och

slata om blommorna.
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Deghemmet i eiffror

Totalt upptog den fria leken knappt half ten av tiden, medan den styrda verk-

samheten och rutinaktiviteterna upptog drygt hIlften.

Styrd verksamhet
(30 %)

Fri lek (43 %)

Rutinaktiviteter
(27 %)

Figur 124, Fordelning i % av fri Zek, styrd verksamhet och rutinaktiviteter

(n = 127)

Under den fria leken sysslade barnen framfor alit med skapande aktiviteter

och rollek.

60-
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10

160 % av totalantalet fri lek

Skapande aktiviteter

Rollek .

Motoriska aktiviteter
MOW
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1111;

1::::r

IMES'
g::

Van=

Lek
C

C c
e I Barnaktiviteter

Figur 225 Fardelning i % av barnene aktiviteter under den fria Zeken. Enbart

aktiviteter eom forekommit i mer an 10 % av den fria Zeken har

medtagits (n =58)
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De vuxna var tillsammans med barnen 91 Z av tiden. Det var vanligast att

bars en vuxen vs: med (45 Z), darndst att tva var med (23 Z). De vuxna var

aktiva under huvuddolen av tiden.

Passiva vuxna (5%)

Majoriteten av de
vuxna aktiva (4 Z)

Aktiva vuxna (69 %)

Majoriteten av de vuxna
passiva (4 2

Bade aktiva och

passiva vuxna (9 Z)

Inga vuxna narvarande
(9 Z)

Yigwrlg6. Fordelningen i % over vurnas aktiva respektive passiva deltag,nde

i verksamheten (n = 12?)

Nastan halva tiden hade barnen och de vuxna gemensamt inflytande over verk-

samheten framfor alit var det sa under samlingar och rutinativiteter, medau

barnen hade det stOrsta inflytandet under den fria leken.

De vuxna har .-..tOrsta

inflytandet (18 Z)

Barnen har storsta
inflytandet (37 Z)

V

n

r,

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(45 Z)

Figur 12Z YVivielningen i % over vusflas respektive barns inflytande Over

verksamheten (n c 127)

28 9,
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De vuxna samverkade med barnen i ungefIr tvA tredjedelar av tiden - framar

alit genom att hjalpa dem med olika saker, stOdja dem genom att komma med

tips och uppmuntran samt smiprata med dem. En dryg fjardedel av tiden - i

den styrda verksamheten1riktade sig . vuxna till en hel grupp barn men

detta var dA astan alltid fOrenat med smAprat. Det hande en enda ging

att de vuxna avvisade ett barn och aldrig att man var i konflikt.

Beteenden som utgor hinder
for samverkan (28 %)

Samverkensbeteenden
(64 %)

BAda beteendena fore-
kommer vamtidigt (8 %)

Figur 128. Feirdelningen i % dyer vuxnae eamverkanebeteenden reepektive

beteenden earn hindrar eamverkan (n = 116)

Ungefar halve tiden samverkade barnen - framfOr alit lekte de ihop medan de

pratade med varandra och diskuterade hur leken skulle gA till. Mir de inte

lekte ihop lekte de framfOr alit parallellt men smApratade even dA mycket

med varandra. Det fOrekom ocksA under 14 % av tiden att det fanns barn som

stod bredvid och west tittade pA - daremot var det ovanligt att barnen av-

visade varandra eller brAkade med varandra - detta intraffade bare i en

tiondel av tiden.

Beteenden som utgOr

hinder fOr samverkan
'(47 %)

Samverkansbe :enden
(39 %)

BAda beteendena fOre-
kommer samtidigt
(14 %)

Figur 129. Feirdelningen i % dyer barnene samverkanebeteenden reepektive

beteenden som hindrar eamverkan (n = 127)
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Nar de vuxna var nlirvarande forekom det vid fyra tillfallen att de

brast i initiativ formAga - istallet var de i alla situationer pAfallande

aktiva framfor alit med praktiska initiativ och forslag till barnen.

Brist pA egenaktivitet

(3 z)

Egenaktivitet och
initiativ (97 %)

Figur 130, Fdrdelningen i % dyer de vaxnas egenaktivitet och initiativtagande

respektive brist pa egenaktivitet (n = 116)

Aven barnen var under tre fjlirdedelar av tiden pAhittiga och sjalvstAndiga

trumar alit med att to fram saker, komma zed forslag och Asikter. Den

fjArdedel av tiden de inte sjalva ledde genom att to initiativ etc medverka-

de de i det som de vuxna amrdnat som llisgrupper och samlingar. Det var

ganska sAllsynt (bars. 4 %) att det fanns barn som bare Mit omkring.

Brisc pA egenaktivitet och
initiativ (21 %)

Egenaktivitet och
initiativ (75 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(4 Z.,

Figur 131. R,rdelningen i % dyer barnens sjalvetdndighet respektive brist pa

sjavetandighet (n = 12?)
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Ungeiar en tredjedel av tiden formedlade de vuxna normer - framfor alit

gallde detta hur barnen skulle uppfora sig. Denna typ av normfOrmedling

skedde framst under samlingar och mAltider. En tiondel av tiden forakte

de vuxna ocks1 plverka barnen genom att f5rmedla samlevnadsnormer.

F8rmedling av allmanna
uppforandenormer (21 %)

F8rmedling av samlev-
nadsnormer (9 %)

Formedling av bAda
typerna av normer
(4 %)

Ingen normformedling

(66 %)

Figur 132 Fdrdelningen i % fiver vuxnaa Prmeaing av altmanna uppfdrande-

normer reapektive aanaevnadanormer (n = 116)

Barnen pAminde varandra om uppforandet i en tiondel av tiden och om hur man

skulle bete sig mot varandra i 6 % av tiden.

Farmedling av samlev-
nadsnormer (6 %)

Farmedling av allman-
na uppf8randenormer
(10 %)

Ingen normfftmedling
(84 %)

Figur 133 FOrdelningen i % fiver barnena Prrnedling av albnanna uppfdrande-

normer reapektive aanaevnadanormer (n = 127)
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STYRD VERKSAMHET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

Samlingen omfattade alla barn pa avdelningen under tre fjardedelar av tiden.

Vanligen var det bara en vuxen (79 2) narvarande och denne var da alltid

aktiv - dA man var tvl (i 21 2) var den ena aktiv. Under ungefdr half-

ten av samlingarna hade barn och vuxna ett gemensamt inflytande liver verk-

samheten, andra half ten hade den vuxne hela inflytandet.

Samspelet mellan den vuxne och barnen bestod under tva tredjedelar av att

den vuxne vande sig till hela gruppen eller till enskilda barn och beraitade

nAgot eller instruerade barnen - samtidigt som hon smApratade med dem.

Barnen medverkade villigt men utan att komma med egna tillagg under drygt

halva tiden - man gjorde det som forvIntades parallellt med varandra och

under mycket saprat. I drygt en tredjedel av tiden kom barnen sjalva med

olika Urslag och idger om vad man skulle g8ra.

Under drygt tva femtedelar av tiden lekte ocksa vuxna och barn gemensamt

med varandra, under denna.tid var det vanligare att barnen hjalpte varandra

In att de vuxna hjalpte barnen. En fjardedel av tiden diskuterade ocks1

vuxna och barn hur man skulle 18sa olika saker.

Under tv5 av samlingarna fanns barn som satt med passivt och tittade

pi.

Konflikter och obrak f8rekom varken bland vuxna eller barn.- avvisanden f8re-

kom en gang frail den vuxnes sida och tre ginger frail barnen. De vuxna

markerade hur barnen skulle uppfira sig under knappt half ten av samlingarna

barnen gjorde det under en dryg tiondel.

Lasgrupper

Man laste f8r barnen.lika mange ginger i stora grupper som i sml. Det var

alltid bara en vuxen med och denna vuxen var ocks1 alltid aktiv. Det var den

vuxne som hilmtade b8ckerna och som uttryckte Asikter kring lIsningen, halften
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av tiden valde den vuxne ocksA bok och bestUmde hur lingt man skul'e Lisa

andra half ten valde och bestHrade man gemensamt. Den v Jae nista for barnen

och smApratade med dem under tvl tredjedelar av tiden - barnen medverkade

genom att intresserat lyssna och prata med den vuxne kring boken i redstan

tvA tredjedelar av tiden'- tvA ginger dominerades lasgruppen av passiva

ointresserade barn.

Styrd verksamhet, ur observatt ens perspektiv

Samlingar

Varje syskongrupp samlas var for sig en halvtimne mellan klockan 8.30 och

9.00. Man Hr noga med att hAlla tiderna. En vuxen leder varje grupp,ibland

med hjalp av en forskcl.eelev. PA ena avdelningen är det oftast cirka 8 barn

narvarande, andra cirka tio barn. BAda avdelningarna sitter i halvcirkel

pa suit avlAnga pallar som barnen sjglva bUrfrau just fOr samlingen. Det

Under ofta att barnen utan anmaning borjar to fram dem. PA den ena avdel-

ningen ber den vuxne ocksl ett av barnen att ringa i en klocka innan sam-

lingen b6rjar - detta uppdrag Ur mycket atttaktivt. Samlingarna fOljer samma

mOnster mellan avdelningarna: PA andagen beskriver den vuxne planeringen av

veckan - det vill saga hon visar och skriver pA ett blUdderblock (i barn-

h6jd) hur de vuxna planerat veckan pa torsdagen innan - barnen har dock

m6jlighet att komna med egna fOrslag - framfor alit till eftermiddagarna

dar de vuxna sallan fyllt i aktiviteter fOr alla dagar. PA en av avdelning-

arna fOreslAr exempelvis ett barn att man skall Ora fotavtryck - vilket

skrivs upp. Denna aktivitet blir dock aldrig ay. PA fredagen foljs veckan

upp genom att den vuxne frAgar barnen vad som varit roligt respektive tra-

kigt under veckan.

BAda avdelningarna b6rjar sin :iamling med upprop och den vuxne beeditar noga

vad de barn g6r som ej *dr arvarande. Man gar sedan igenom dagens datum och

barnen fAr i turordning skriva datumsiffran pa en egentandigt gjord alma-

nacka, dHrefter tittar man pa bladderblocket vad som ska handa under dagen.

Man sjunger ofta samtidigt som man leker exempelvis olika ringlekar eller

lekar av typ lilltrollet Nicke, vem knacker pa min rygg. De fiesta dagarna

har man ocks1 ett terra dHr man fOrvantar sig att barnen skall Tara sig nAgot

- det vill saga man berAttar nAgot ena dagen och fragar barnen om vad de

minns andra dagen. Under de tv& observationsveckorna talar man om vArte ken

- vArblommor och igelkottar. Igelkottstemat f61js sedan upp med att de b,.rn
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som vill giir igelkottar i lera pA eftermiddagen saint att man Or "paron-

igelkottar" till mellanmAl. Vid en samling har man ocksA sinnestraning dar

barnen fAr blunda, smaka pa frukt och grOnsaker och gissa vad det Hr. Sam-

lingarna ayslutas pa bAda avdelningarna med nAgon lek vars mil lir att fA

ut barnen i tamburen en och an (exempelvis alla skor laggs i en lAda var-

efter ett barn blundar och drar en sko vars agare fAr gl ut).

Den vuxne hiller i samlingen men tinker ocksA barnen att vara med och

bestamma - sl exempelvis kan barnen ge forslag pA Banger, lekar, hur man

skall ordna turordning i lekarna. "Undervisningen" sker ocks1 i dialogform

dar den vuxne fOrstiker aktivera barnen sA mycket som majligt. Samtidigt som

den vuxne soker dialog och aktivitet frAn barnen lr det valdigt tydligt att

normerna "Barn den som ropas upp ska late det vill saga vanta pA sin tur,

prata en i taget, rIcka upp handen rider. Den vuxne har ocksA krav pl att

barnen gar saker ordentligt och kan saga till ett barn som pi uppropet

svarar med ett fAnigt late istallet for ett djurlate som barnen sjalva be-

stamt: "Det ddr var vll. inget djur". Det Ar fA tillsagelser under samr

lingva,detta trots att de yngsta barnen ofta 4r litet oroliga; den vuxne

sidker i allmAnhet istallet avhjalpa detta med att placers om dem till en

plats bredvid aldre, litet lugnare barn. Det bander ocks4 att barnen sager

till varandra, exempelvis "Vi kan aprida ut ass sd alla ser" eller "Det

&his inget ndr ni sjunger - sjung I/tat hdgre".

Den vuxne hiller reda pl turordning och leder samlingen men forsOker ocks1

att vara lyhOrd for ba: !ns idfier - exempelvis dA almanackan visar sig sakna

en bild for den nya mAnaden frAgar den vuxne barnen Vad aka vi gdra nu dot?"

varpA barnen sj4lva loser situationen. Den vuxne motiverar och Orklarar vad

som bander eller skall handa exempelvis "Idag dr NN sjuk -1 dr for fa

vuxna ft3r att kunna &ka till skogen. Det dr traigt, men iTer crt gora at".

Det hander vid flera tillfallen att de storre barnen hjalr-. dt iui . le-

karna. Det verkar allmAnt som om bide vuxna och barn ha, roliEt under sam-

lingarna - man kommer garna, de fiesta, speciellt de aldre, ar aktiva, man

skrattar ofta - stamningen *dr positiv cch varm.

Hire lunch har man en samling som Or till fOr ett barnen skall lugna ned sig

innan maten och Ora nAgot medan nAgra barn dukar. Denna samling fungerar

olika pA avdelningarna. Pa den ena samlas man allteftersom man kommer in

efter utevistelsen (vid 11-tiden) pA madrasserna i sin simlingshOrna. De

barn som skall duka gSr ofta detta utan uppmaning frAn den vuxne. De bvtiga

diskuterar med dt.n vuxne vad man skall sjunga. Stamningen har Ar ftir det

mesta positiv - den vuxne spelar gitarr, barnen foreslAr singer de tycker om
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och har roligt medan de sjunger. Nar det behovs ger den vuxne mycket tyd-

liga besked om vilket uppforande hon farvantar sig - ett barn som inte vill

dela med sig av en leksak och fAr tillsagelse for detta reagerar med ilska

men den vuxne accepterar hans ilska och farklarar for de andra barnen att

"han Mfr arg, han vill vara for sig ajate och later honom sitta med och sura

tills det gar over av sig sjalvt.

PA andra avdelningen har man en losare struktur pl sin samling, har samlas

barnen i soffan i mAlarrummet men det blir oftast for trAngt, barnen stater

pa varandra och oro bryter ut. Den vuxne forsaker lugna det hela med att

rasa for dem men oron finns ofta kvar.

En gAng i veckan har man gymnastik. Man samlar dA alla fyra - sexAringar

(cirka 12 stycken) och gAr med en vuxen fan varje avdelning till en narbe-

lagen gymnastiksal. InnehAllet i gymnastiken liknar samlingarna i ovrigt -

man leker b!de "riktiga" lekar och gymnastiklekar. Den som inte vill vara

med i nAgot fAr sitta och titta pl men den vuxne forsaker far varje ny lek

fA med det blyga barnet. Aven har fAr barnen ge farsleg pA vad de sjalva

vill leka. BAde barn och vuxna har roligt.

Lasgrupper

Man laser for barnen efter lunch under nAgon halvtimma. PA bAda avdelningar-

na delar man in barnen Aldersmassigt i lasgrupperna: tre - fyralringar saint

fem - sexAringar. PA ena avdelningen sitter man i soffan i det minsta rummet

samt pl madrasser i samlingsharnan - varje grupp omfattar War bark: tre

fyra barn samt en vuxen. PA andra avdelningen ar man fler i den aldre alders -

gruppen - cirka sju - Atta barn samt en vuxen. Man sitter i mAlarrummets

soffa men liksom samlinen fore lunch ar det ofta trAngt och nAgot barn som

gnaller for att han inte fAr plats. SmAbarnsgruppen kryper ihop pl golvet i

kuddrumnet under sin lasning - denna grupp bestir ofta bara av tvl - tre

barn och en vuxen,

PA ena avdelningen valjer barnen saga - en gang tycker den vuxne att den ar

for svar - hon motiverar dA noga varfar hon tycker det och diskuterar med

barnen tills de gAr med pl att lass en annan saga. Innan den vuxne laser

sagan berattar hon vem som skrivit boken; hon laser sedan aktivt, det viii

saga stannar ibland for att frAga barnen elle: lyssna till deras kommentarer.
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PA andra avdelningen fungerar det mycket olika i Aldersgrupperna de yngsta

valjer sjalva saga och den vuxne laser mycket aktivt under standigt smAprat.

De aldsta laser Pippi LAngstrump som faljetong. liar laser den vuxne utan

egentlig paus och d,t Ur ofta oro och surr. NAgon Ong sA kraftigt att den

vuxne fAr grips in med hot "Nu sZutar vi annara fdr ni gd harifrdn". SAdana

tillsligelser bar annars till undantagen i alla situationer.

PA bAda avdelningarna farklarar den vuxne texten med egna ord dA man komner

in pl far svAra saker.
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FRI LEK

Fri Zek, systematiska obeervationer

En tredjedel av tiden var man utomhus, tvA tredjedelar inomhus och dA meat

i allrummen (37 %) darnIst i smArummen (19 %).

Man lekte nlistan halve tiden (40 %) store grupper, dArnIst i mAnga smA-

grupper (31 %). En tredjedel av tiden fanns en vuxen arvarande, en knapp

femtedel av tiden tvA vuxna samt i 16 % ingen vuxen ails. Barnen hade det

stOrsta inflytandet under 69 % av tiden och en ijIrdedel av tiden hade man

gemensamt inflytande.

Mer In hAlften av tiden (61 %) var de vuxna aktiva. I drygt tvl tredjedelar

av tiden samverkade de med barnen, framfor alit pratade de med dem (mer In

halve tiden), hjIlpte dem med olika saker och uppmuntrade dem i det de

gjorde. I ungefUr en fjIrdedel av tiden lekte de eller samarbetade med bar-

nen. Barnen A sin side samverkade i mer In hUlften av tiden - framfbr alit

pratade de med varandra och lekte ihop - en tredjedel av tiden diskuterade

de ocksA hur de skulle lAgga upp sin lek. Det forekom ocksA i nUstan en

femtedel av tiden att barn hjAlpte varandra med praktiska saker. Det forekom

ocksA ungefIr halve tiden att barnen lekte parallellt och smApratade. Kon-

flikter aremot var allsynta och intaffade bars fyra ginger hela tiden,

avvisanden fem ginger. I en fjlirdedel av tiden forekom samtidigt att olika

grupper lekte parallellt och andra ihop, att barn bars stod och tittade pA

var mer ovanligt.

Barnen var sjIlvstAndiga 91 % av tiden - framfor alit i det praktiskh men

de kom ocksA med manga forslag och idfier (mer an tvA tredjedelar av tiden)

och uttryckte Asikter. De vuxnas inflytande bestod till ungeflr like del av

att de tog initiativ till praktiska saker som att de gav forslag pa olika

saker. En tredjedel av tiden uttryckte de vuxna Asikter, i nagot mindre ut-

strlickning (21 %) formedlade de normer till barnon - like mycket om allmAnt

uppfOrande som samlevnad. Barnen sjllva fOrmedlade normer vid sex till-

fallen.
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Fri Zek - ur obeervatOrene perspek.iv

Inomhus

Man at* inomhus nastan bars pA eftermiddagen. I och med att avdelningarna

har olika antal barn ar det konstant livligare och st6kigare pA den ens.

NAgra flirs8k att samarbeta och utjamna denna skillnad gars ej fast det ofta

bare ar fyra - fem barn pl den ens och upp till tio barn pA den andra.

PA den ena avdelningen leker barnen mast i sins bAea allrum. Den vuxne

(sallan mer In en) erbjuder nAgon form av pysselaktivitet (mAla, trolldeg,

Ora dockor) till de barn som frAgar efter nAgot att g8ra. ovriga leker mast

rollek (mamma, pappa, barn, daghem). Man f8rsdker f6lja upp det barnen gjort

tidigare - exempelvis molar barnen en dag de saker de nAgra dagar tidigare

gjort i lera och nor barnen varit i snickarrummet och slojdat saker molar de

dessa nAgre dagar senare. Den vuxne ffts8ker ocksA vidareutveckla barnens

intressen. Exempelvis nor ett barn sitter och gar ormar i trolldeg tar den

vuxne ned ett ormskinn som man hittat i skogin, pratar om ormar och sager

att man skall lAna en bok om detta pA biblioteket - vilket man ocksA g8r

nAgon dag senare. DA barnen leker finns den vuxne med, men hon sysslar ofta

med nAgot annat, ett par dagar exempelvis sitter hon och g8r miniatyrdockor

till dockskApet. Detta inspirerar nAgot av de Ildre barnen att ocks1 till-

verka dockor. Under sitt eget arbete har den vuxne uppmarksamheten pA

barnen, pratar med dem och hjalper till am det beh8vs. Om nAgot intraffar

gAr den vuxne in i konflikten och hjalper barnen att 18sa den. Barnen klarar

det mesta sjalva eller hjalper varandra. Ett barn exempelvis som will

ha hjalp att skriva sitt namn fAr f8rslag av ett annat barn om att hon kan

gA och titta i.sin parm och skriva av namnet som det star dar. NAgot tjat

fiirekom daremot ar den vuxne tydlig i sins krav att barned skall plocka

undan efter sig innan de gAr till :lasts aktivitet. Barnen verkar intranade

med detta och det blir sallan MotstAnd eller konflikt. De vuxna ar i alla

situationer vanliga och respektfulla gentemot barnen, tilltalar dem oftast

med fornamnet.

PA den andra avdelningen finns en 8vervikt pA pojkar, bar finns ocksA snick-

arrummet. I snickarrummet ar det alltid fullt, de aldre barnen, frAn fyra ar,

fAr vara dar ensamma medan yngre barn mAste ha en vuxen med. Oftast ar dock

en vuxen med oven dA de aldre ar dar. Man arbetar mycket sjalvstandigt och

Or saker man sjalv hittar pA. Den vuxne lar ut hur man anvander redskapen

och denna kunskap lar barnen sedan vidare ut till'varandra. I byggrummet
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daremot or det of tare mAllis lek. Man springer omkring och slinger sig

bland kuddar, mer s011an bygger man nAgot. Det Or hit de yngsta och oroli-

gaste sjalarna drag och trots det finns det sdllan nAgon vuxen tillhands

hOr. Ett par flickor ganger ofta in sig i dockrummet och leker rollek - de

slapper inte in fler barn Oven om dessa vill.

Kan barnen inte hitta pA nAgot ajlilva finns det oftast Oven hOr ett Brslag

frin den vuxne exempelvis arbeta i lera, mAla eller rita. Man spelar nastan

aldrig spel eller logger pussel. Ibland tar den vuxne initiativ till en sing -

stund. En ging gAr en grupp ned i kiket och gir "igelkotts"-pAron till mel-

lanmAlet. PA denna avdelning finns det alien en vuxen per rum och efters=

det finns mange rum och barn har man svArt att alltid fA grepp om vad en-

skilda barn Or. Det finns darfor barr som west driver omkring utan att full-

f6lja sA mycket. Trots att de fiesta barn leker mycket fint med varandra

finns tar en tendens till utstUtning av fortursbarnet - nAgot som ej upp-

mirksammas av de.vuxna.

Utoehus

Barnen fran syskonavdelningarna Or oftast kvar pA daghemmets gArd - en gang

gAr man ivOg till parkleken en bit bort. SpOdbarnen tas daremot ut pA

promenad nagon timme varje dag.

PA garden samlas ells vuxna - hOr stir man ofta i smA klungor och pratar med

varandra med den pAfiljd att man inte alltid ser vad som hinder pA andra

stollen.

Barnen leker till stor del sjOlvstandigt - ofta i Aldersgrupper, ibland

tIlandade mellan avdelningarna men ofta hiller barnen pA samma avdelning ihop.

Man leker ocksA med de vuxna exempelvis tafatt, hopper rep, leker bolldatten,

brobrobreja, Biers och spelar landhockey. Barnen sprider ut sig i smAgrupper

over hela tradgArden nAgra Or i sandlidan, nAgra eyklar, klifttrar i tract,

Or i lekstugan etc. Ibland fOrekommer rollekar, barnen kir taxi, bor i hus,

leker doktor eller polis. En del barn är vid sidan av de andras lek, detta

upparksammas &Ulan av de vuxna. Inte heller dA nAgot barn avvisas

upparksammas detta av nAgon vuxen till skillnad frAn inomhus, ar de vuxna

of tare Or ensamma men mer uppmOrksamma. Mir en vuxen upparksammar vad som

Under ingriper man mycket aktivt - exempelvis nar en flicks kalrar en

vuxen fir "bajekorv" - forklarar den vuxne for flickan hur man kan Minna det

om nAgon retas. Dagen efter sager denna flicks till ett yngre barn som sager

"kieebaje" till henne "Det dr inte roligt ndrdu edger eel".
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RUTINAKTIVITETER

Rutinaktiviteter, eyetematiska observationer

I allmAnhet var man fler An fyra barn elval till bords (tre fjardedelar av

tiden) som i tamburen (90 % av tiden). NKr man At var det vanligast att tre

eller fler vuxna satt med (halften av tiden), darnast tv& vuxna (en tredje-

del av tiden). Att en vuxen var ensam vid bordet intraffade tv& ginger.

I tamburen var det vanligast att man var tv& vuxna (60 %). De vuxna var i

mer an halften av tiden aktiva sAval vid lunchen som i tambursituationen.

Nar man var minga - som vid lunch hande det i nastan en tredjedel av

tiden att bars en del av de vuxna var aktiva.

80 % av tiden vid lunchen och halften av tiden i tamburen hade barn och

vuxna ett gemensamt inflytande over vad som hande. Resten av tiden hade

barnen det st8rsta inflytandet i tamburen medan de vuxna hade det vid

lunchen.

De vuxna samverkade med barnen majoriteten av tiden (94 %) - framf8r allt

pratade an med dem, men man hjalpte dem ockat praktiskt (drygt halva tiden)

och uppmuntrade dem eller gav dem tips och r &d (nastan halften av tiden).

En tredjedel av tiden pratade de vuxna ocks1 med varandra - d& fftetradesvis

vid lunchen.

Barnen pratade ocksA mycket mel varandra (mer an tvA tredjedelar av tiden).

Nast= halften av tiden f8rekom det att barnen samverkade med varandra -

framfor allt hjalpte de varandra praktiskt. Barnen var sjalvstandiga 91 %

av tiden - framfor alLt tog de praktiska initiativ - bar bort tallrikar,

skickade fat, tog fram klader etc. De klarade de vardagliga uppgifterna

sjalva i 85 % av tiden. Barnen kom ocks1 i en tredjedel av tiden med egna

f8rslag och hade &sikter i en fjlirdedel.

De vuxna tog i lika utstrackning praktiska som muntliga initiativ och fram-

f8rde i halften av tiden sina Asikter. I en knapp tredjedel formedlade de

normer - dA framfor allt vid lunchen - om det alltanna uppfdrandet. liven

barnen formedlade normer - ungeflir halften sA ofta som de vuxna.
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Rutinaktiviteter, ur observatdrens pe:mpektiv

Lunch

PA den ena avdelningen Ater man vid de tvl arbetsborden i allrummet. Det kan

maximalt vara fem barn och tvA vuxna vid varje bord - ofta ar det farre.

FaresrAndaren Star ofta pa denna avdelning. Dukningen ingar i barnens ar-

betsuppgifter och de skater den sjalvstandigt utan att alltid nagon vuxen

behover hjalpa till. Fattas det nagot frAgar den vuxne bara "Sar du

nolgot som fattas pa bordet?"

PA den andra avdelningen Ater man i mAlarrummet, samt vid tva bord i all-

rummet. Vid varje bord fanns cirka fyra barn och tva vuxna. Aven tar skater

barnen dukningen, men inte lika sjalvstandigt.

PA den ena avdelningen gAr man till bordet direkt frAn samlingen - pa samma

satt som ut i tamburen frAn morgonsamlingen. Man vantar pa varandra innan

man b6rjar Uta. StUmningen Ur for det masts god - man har trevligt, pratar

och skojar med varandra. De ganger det är fler vuxna In barn vid borden blir

det dock en avervikt pa vuxenprat. De vuxna tjatar aldrig pa barnen utan

tolererar ganska mycket, men sager till med bestamd rost om det, gar far

lAngt, exempelvis ett barn som Ater med handen fAr tillsagelsen "Man liter

med gaffel". NAgon gang sUger man till ett Uldre barn som busar "Du Utr sad-

barnen fel". Man hjillper tva - treAringarna en hel del med potatisskalning

och delving av maten, livriga barn klarar sig bra sjalva. Barnen tar spontant

undan sins tallrikar men det de vuxna som torkar av borden och tar bort

de gemensamma karotterna.

Pi andra avdelningen ar det i allmAnhet mycket fl barn i malarrummet i bor-

jan av miltiden. De tvi sexaringarna Ater dAr och de kommer i allmanhet

litet senare. Harinne blir det mycket vuxenprat. De vuxna hjalper ocksa de .

sulk mycket, frAgar vad de vill ha, om de vill ha mer och sl vidare. Barnen

klarar att sjalva gl ut med tallrikarna men dukar inte hailer hir av det

sista.

I allrummet ar stamningen glad, man pratar med varandra, skojar och har

trevligt. En litet aldre pojke hjalper hela tiden sin lillebror, ser till

att han fir mat, blAser pi hans finger etc. Xven i avrigt hjalper an var-

andra - skickar fat etc. Vuxna averlAter det masts pi barnen, det forekommer

sallan tillsagelser. Bar kan det lika gams vara ett barn som en vuxen som

sager till, exempelvis ett aldre barn som sager till ett yngre inte sd

vid maten det dr dekligt".
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Tambur

Barnen Mgr pi och av sig mycket sjOlvstandigt pa bAda avdelningarna. I

och med att de ej slOpps ut i klump frAn samlingen gAr det lugnt tillvaga

och det Or s011an helt fullt i tamburen. De aura minsta behover hjOlp men

de fAr hjAlpen i form av att den vuxne frAgar dem vad de skulle ta pA sig

harnOst, lOgger ut overallen p& golvet, sealer stovlarna i Inge etc. Det

hander ocksA ofta att den vuxne ber ett Rldre barn hjillpa ett yngre. NOr

barnen frAgar vad de skall ta pa sig kan den vuxne svara "Titta ut och se

vilket vdder det dr" eller bara pApeka att "Idag dr det kallt" och sedan

vOnta pA att barnen drar Oftt slutsats. Ett barn som inte vill f8lja med

till gymnastiken diskuterar den vuxne Unge med och man enas om kompromissen

att barnet gAr med, tar med sina gymnastiksaker men sedan sjOlv avg8r om han

vill delta. En annan Ong Jigger ett litet barn och sower i rummet innanfor

tamburen, den vuxne konstaterar bars detta f8r de fem barn som just skall

ta pa sig, varefter dessa viskar och tystar ner varandra av eget initiativ.

Deltagande i daghemmets Nerksamhet

. Barnens uppgifter Hr - forutom att stada efter sig - att duke, Uinta mat-

vagnen, vattna blommor och hAlla ordning i bokhyllorna. PA ens avdelningen

stadar barnen mycket sjOlvstAndigt. Man har dgr, som rutin att stHda alla

rummen innan man Ater mellanmAl. Den vuxne pApekar att det Or dags, -."Gd in

och se vad som behOver gOras" - barnen springer ivlig och stIdar pl egen hand

varefter den vuxne inspekterar. Ar det inte bra kan hon saga Tar fdr ni

stddd litet till". De Oldre barnen klarar detta mycket bra, exempelvis tvl

flickor som stadar mAlarrummet alldeles ensamma delar sjOlva upp arbetet och

hAller noga efter varandra sA att bordet blir ordentligt avtorkac.

PA andra avdelningen framgAr det inte lika klart hur stlidningen sker, her

kan man dock se gamma sjalvstandighet hos barnen nOr de dukar, de hplper

varandra och sager till varandra hur det skall vara, exempelvis "Du skall

ldggafram gafflarna ocksd". Den vuxne hAller hOr ordentligt pA sinakrav,

exempelvis Tar ett barn inte vill lamta matvagnen, sager hon allvarligt

"liar man dtagit sig en uppgift ska man gOra den".
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Rarakteristieka drag for M jamfort med de Ovriga daghemmen

M är ett aldre, mellanstort daghem. Har finns fA fifrtursbarn.

Fdraldrarna tillhor i huvudsak tjanstemannagruppen. Mangl av barnen har

ensamstAende foraldrar.

Verksamheten karakteriseras av en hagre grad styrda aktiviteter som ocks1

motsvaras av en lagre grad fri lek. Under den.fria leken fdrekommer mer av

skapande aktiviteter, och lek medan minds aktivitet helt saknas.

De vuxna ar oftast aktiva och samverkar mycket med barnen. Mer sallan fOre-

kommer beteenden bland de vuxna som fOrhindrar samverkari. I barngruppen

rAder.samma samspelsmOnster. De vuxna fOrmedlar f& normer jamfOrt med de

andra daghemmen.

Obeervatorene funderingar

M framstAr som ett framtidsinriktat daghem bide i den teoretiska mAlsatt-

ningen och i det praktiska arbetet. Man arbetar med gruppen som instrument

och strayer efter att Ora barnen sjalvstandiga och ate dem piverka sin

dag och to ansvar.

Verksamheten har en klar och genomtlinkt struktur, man satsar s &vial pi grupp-

gemenskap i lekar och singer som pa mer inlarningsinriktade aktiviteter.

Dagarna f8ljer en lugn Aterkommande rutin men innehAllet i rutinerna varierar

tillrackligt mycket for att ge stimulans och utvecklingsmdjligheter f8r

barnen.

De vuxna verkar trygga i sin yrkesroll. De liter ocksA pa barnen och deras

fdrmAga, vAgar t ex lite dem vara ensama i snickarrummet, sada pa egen

land etc. De ger ej barnen fardiga svar eller omedelbar hjalp utan fOrsdker

fl dem att sjalva komma fram till ldsningar genom att avvakta eller spegla

problemen i frAgor till barnen. I sitt fOrhAllningssatt Hr de dppna, vanliga,

glade och tydliga. Fdrvantningarna pA barnen fdrmedlas positivt, det fore-

kommer mycket litet tjat - snarare kan det lika Orna vara ett barn som en

vuxen som markerar regler. Nor nAgotintraffar och de vuxna ser det ingriper

de genast med att forsdka fA barnen att dmsesidigt forstA varandra och slap-

per ej forran det hela retts ut.

Barnen verkar trivas. De sysslar mycket med skapande aktiviteter, rollek
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och gemensamma lekar. De är sjAlvstlindiga i vardagsrutinerna, hjIlper var-

andra om det behovs och hAller efter varandra nHr det gliller regler och

normer. Daremot forekommer avvisning och uteslutning av barn sam ej passar

in i m6nstret. liar har barnen heller ingen vuxen att modellera pi di de

vuxna ej heller tillrHckligt uppmarksammar de udda barnens existens.

(,entemot de vuxna barnen fortroendefulla, lyder och medverkar pi ett

positivt och aktivt sitt i de sktiviteter de vuxna ordnar. Personalen Hr

ganska tiara varandra i Alder, flera av dem har arbetat p& daghem i minga

Ar. De trivs bra tillsammans och tycker arbetet p& daghemmet Ur viktigt.

Man har ocksA diskuterat igenom mAlsattningen grundligt, liven om det nu

borjar bli lInge sedan. Ledaren är mer psykologisk In ideologisk, hon ger

en positiv stImning och anda genom att formedla en instlillning av att alit

gar, men lagger sig inte mycket i planeringen av arbetet utan dIr Hr

fyra av de andra vuxna irieologiskt padrivande och gods modeller.
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Daghem

N it ett lekhallsdaghem som vid undersdkningstillfAllet var fem ar gammalt.

Daghemmet Ar planerat med tvl avdelningar som gemensamt de-

lar IA en lekhall belAgen mitt i huset.

ammolotemn.

Perosoal

Ea Nam laws ac vas.

G3] sow. Mrs0 . . toot

Figur 134. Skies eVer daghemmet och Zokalernas anvandning under den frier

leken

Lekhallen At. Oppen for barnen fore klockan 9 och efter klockan 15. Fran

lekhallen har man tillgang cill vattenleksrum och snickarrum som kan besUkas

om nAgon vuxen har tid att fOlja med. Lekhallen har en scen som mbblerats

med gammaldags tasoffegrupp och blompiedestal. Met ligger i anslutning

till personalutrymmena men har en Oppen lucka in till lekhallen. Avdelning-

arna bestar av tre rum vardera: ett stort allrum samt tva mindre rum (genom-

gangsrum), man har varsin tambur med direkt utgAng till trAdgarden. Avdel-

ningarna har fatt namn efter tapetfargen,

Allrumnen lir mOblerade pa samma sUtt: mjuka soffor, arbetsbord i vuxenstor-

leksamt bokhyllor med pysselmatarial och spel som barnen sjUlva llitt kan

na. De saker barnen ej far to sjAlva finns i ett forrad.
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I de smA rummen har barnen tillgAng till byggnadsmaterial, dockleksmaterial,

Wicker. I lekhallen har man piano

samt material f8r kojbygge och motorisk lek. Personalen har ocks1 byggt en

jatteang med sUnghimmel och gardiner som kan dras for. TV:n f8rvaras i ett

litet sovrum i anslutning till lekhallen.

Barnen vistades i mer Un hillften av tiden i allrur ea, i 22 % i lekhallen

och i 10 % utomhus. I snickarrum och vattenlekerum var man bara en gang,

smArummen utnyttjades ocksA mycket litet - mest pill lasgrupper. I allrummet

At man, 1Hste saga och spelade spel eller pysslade. I lekhallen hade man

semensamma samlingar f8r hela daghemmet. Nor barnen var ensamma air var det

mAnga barn som gick omkring mAll8st.

Daghemmets gird som Ur stor och bitvis kuperad, avgrUnsas mot gatan med en

hack. HUr firms goda m8jligheter att gamma sig i buskar, bland trUd och pa

en angeansande tomt. Man kan astan springs runt huset. Barnen har tillgAng

till sAvAl grUsmattor som asfalterade gAngar, bollplan och for sandlAda.

Ett trUdgArdsland finns i ett horn. Den fasts utrusLningen Ur rikt

varierad med klatterstallningar, gungor, lekhus, repstegar, gunghUst,

rutschkana, balansbrada, trAsoffor och trubord. Det rorliga materialet Ur

ocksA rikligt med stabila cyklar, kftror, skottkUrror och sandlAdematerial.

Mycket av materialet lampar sig for samlek.

Barn

PA daghemmet finns 36 barn uppdelade pA tvl syskongrupper med AldersfUrdel-

ningen tvA - sju Ar.

Tabell 22 AlderefOrdelningen bland barnen (n =.36)

Alder 2-3 Ar 3-4 Ar 4-5 Ar 5-6 Ar 6-7 Ar Totalt

Antal barn 4 7 10 9 6 36

Sammenlagt f inns 36 barn varav 17 Hr ilickor och 19 ft pojkar. Antalet barn

per Aldersgrupp overenssammer med den som f8rvaltningen efterstavar.

Drygt halften av barnen or heltidsbarn (57 %), av de Aterstlende deltids-

barnen har hIlften oregelbunden vistelsetid vilket innebar att de vissa

dagar kan vara helt lediga. Heltidsbarnen finns till UvervUgande del pi den

ena avdelningen. Fyra barn har fAtt fbrtursplats: tvA har placerats via
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omsorgsstyrelsen, tva via socialforvaltningen pA grund av sina hemforhAllan-

den. Alla fyra air heltidsplacerade.

Under fret skrevs 42 nya barn in. . Nu-

varande barngrupps sociala sammanr!ittning air 5 Z egna foretagare, 70 %

tjansteman (varav majoriteten har en 'ape :ldning) samt 25 % arbetare

(varav majoriteten sakaar yrk sutbildning). fjardedel av barnen bodde

med bara en foralder (26 %).

Personal

Barnpersonalen bestir av tio kvinnor och en man, dessutom finns en kokerska

och en lokalvArdare (som arbetar pa formiddagarna dA barnen anlant). Man har

tva extra personer anstallda som stod for fortursbarnen.

Tabell 23. Personalens yrkestillhdrighet och tjdnstgdringsgrad (n = 11)

Yrkestill-
h8righet

Barn- Fritids- Fftskol- Saknar

Tjanst- skotare pedagog larare utbildning
Totalt

Oringsgrad

Heltid 3 1 1
sic

7

75 % 4 4

3 1 5 2 11

Extra anstallda far f8rtursbarnen

Under perioden fanns ocksA en elev pA daghemmet. GenomsnittsAldern air nagot

hogre an kommungenomsnittet - 37 Ar med en variation frAn 24 till 56 Ar.

60 % av personalen har egna barn. Man har i genomsnitt arbetat nio Ar inom

barnomsorgen, men variationen air stor - frAn ett Ar till 36 fr. Bara en

person har erfarenhet frAn ett annat yrkesamrAde an barnomsor_ a perso-

ner har varit anstallda pa daghemmet tre ar eller langre, tva av dem sedan

starten. ForestAndaren ar den enda nyanstilllda under sista fret.

Personalen air fast knuten till varje avdelning (fem vuxna/avdelning). Fore-

stAndaren f8rs8ker vara med sa mycket som mojligt i barnarbetet - alltid pa

morgonsamling, 11-samling och lunch. Hon traffar en person frAn varje avdel-

ning dagligen en halvtimme f8r information och eventuellt diskussion av det

18pande arbetet. DA de vuxna pa ena avdelningen planerar sin verksamhet tar

de vuxna pa andra avdelningen hand om barnen. Nya barn tas om hand av en

": 1288
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speciell vuxen under inskolningen, samna vuxen f8ljer upp barnet och f8rald-

rarna med kvartssamtal och har barnet vid "sitt" matbord. PA sa vis kAnner

varje vuxen speciellt ansvar f8r fyra -f em barn. DA det galler f8raldrakon-

takten forsdker man ha ett kvartssamtal redan 14 dagar efter inskolningen,

dArefter en gang per halvar. F8rAldram8tena sker mer oregelbundet oven om

man periodvis haft ambitionen att fftlAgga dem i anslutning till personalens

egna kvAllskonferenser - 'et vill saga en gang per manad. Intresset frAn

f6rAldrarnas sida har dock varit begransat.

De vuxnas arbetsrelation

DenallmlinnastAmningen dr positiv - speciellt fftestandarens positiva, ambi-

tiosa sAtt smittar av sig. Man verkar trivas tillsammans - under intervju-

erna ger ocksa de fiesta uttryck for att de trivs bide med arbetet och med

arbetslaget. "Del. flyter bra for det dr pZanerat". Man kiagar inte over

nagot pa daghemmet - varken barngruppens eller personalgruppens storlek

eller alderssammansAttning eller bristen pa personal. Man tycker ockaa att

man har 'Tina barn" till skillnad fran de oroliga barngrupper man bort talas

om i andra delar av stan. Det enda man or missajd med Oiler f8rvaltningens

sAtt att ut6va "make och - som man upplever det - brist pA inttesse for

verksamheten.

I umgAnget med varandra Ar man annars, son med barnen, ganska neutral - det

vill saga man ger inte uttryck for starka kanslor - vare sig positiva eller

negativa. Man diskuterar en hel del med varandra vad gAller arbetets upp-

lAggning, dAremot sAllan privatsaker. PA avdelningen hjillps man At med det

praktiska, pa samlingarna hjAlps man ocksa At men det verkar rada mer oed-

kerhet och tveksamhet hAr kring hur mycket man har beh8righet att gA in i

skeendet. Nagra smagrupperingar finns beroende pa att man umgas olika

mycket privat och har "oZika personlighet - fast vi har aldrig pratat om

det". Fftestandaren Ar en klar ledargestalt som upplevs mycket positiv av

samtlig personal. StAmningen f8rhojs ofta da hon kommer in samtidigt som hon

automatiskt tar over det vill saga 8vrig personal blir mer passiv och

drar sig litet i bakgrunden. Arbetsfordelningen verkar fungera bra oven om

flagon av de vuxna kAnner sig missajd med att vara den som g8r litet mer av

praktiska sysslor An de 81/riga. Man ser sAllan passiva.vuxna utan huvuddelen

av tiden or de meebarnen, sysslar med nAgot praktiskt (exempelvis plockar

disk) eller diskuterar nAsta arbetsmoment med nAgon annan vuxen. Rasterna

f8r1.8per smidigt och man ser sAllan flagon sitta lAnge i personalrummet.

stAllet verkar man to gemensamt ansvar f8r att schemat f8r bade personal
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och barn 16per - vilket det ocksA Or. Xven informationssystemet - med ett

block ditr meddelanden skrivs och en korg fifr inkommande post - fungerar bra.

MAlattningen med arbetet

For cirka tre Ar sedan var det en stor personalomsattning pA daghemmet be-

roende pA kraftiga perscnalmotsattningar - man var "olika personligheter"

och man hade mycket olika ideer om hur barnarbetet skulle bedrivas. Fran

borjan hade man ocksA en annan Alderssammanattning (ett - tio Ar) som fun-

gerade mycket ills, delvis pl.grund av .en snedhet i antalet barn i olika

Aldrar. Nuvarande personalgrupp har arbetat ihop i cirka tre Ar med undantag

for ett par vikarier samt f6restAndaren. MIlattningen diskuterades ordent-

ligt f6r nAgot hr sedan och de flesta tycker sig ha samma idger bide i sm&tt

och i stort. Man har enats om en devil som uttrycker mAlsAttningen: "FOrsOk

sjav fOrst sd hjd..ps vi clt sedan". Denna devil har blivit mycket central

for alla. I allmAnhet uttrycker man stor tillfredsstallelse i intervjuerna

med devisen, man tycker det *dr skont att ha nAgot sA konkret att hAlla sig

till och man betonar sjAlvstAndighetstrliningen kraftigt bide som mAl och som

nAgot konkret att arbeta med. Devisen Ar ocksA nAgot av det viktigaste man

vill formedla till vikarier och nyanstallda.

I 6vrigt nar man berUttar om sina mAl är man olika medveten, men betonar i

stort sett samma typ av nuinriktade mAl: man vill att barnen ska "mi bra"

cch "trivas". Bakom detta mAl skymtar hos en del kAnslan av att daghem nog

bara är det nest bUsta f6r barnen: "Vi ska ersdtta mycket av vad ett hem

egentligen skulle ge" eller "Dagis etr ett kollektiv och hemma Cr det ju

inget kollektiv. Ndr barnet sedan bSrjar pa dagis sd kommer det ddr lilla

jaget till dagis och fOr att orka och fOr att barnet ska /tiara av tillvaron

pa dagis sh tycker jag att det viktigaste dr att vi gor alit vi kan for att

det finns utrymme for det barnet hdr". NAgon sager ockal att "Alla barn

passar inte pd dagis". Man tycker det är viktigt att acceptera barnet som

det Ar just nu "Att man inte rdttar barnet utan tar dorm som dorm dr". NAgon

enstaka vuxen pApekar att man som vuxen pAverkar barnen och att det ocks1

Ar viktigt att Ora det. MAnga av dessa underliggande vArderingar tycks dock

vara omedvetna, f6r som nAgon sade: "Det vet jag inte riktigt om vi jobbar

mot samma muZ. Det ddr stora framtidSmdlet det har vi inte diekuterat ea

mycket. Utan det dr de ndra mdlen. Och dd jobbar vi ju lika".

F6rutom sjalvstandigheten betonas even sociala mAl som: "Att man fOrsOker

. visa hur man ska vara mot varann" och att barnen lar sig "Se vad andra man -

niskor har for behov och edtta dorm i relation till sina egna behov". Ett par
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vuxna sager att det är viktigast att gripa in i situationer dar barnen 'dr

elaka mot varandra. "Neir dom dr pa nagon Bpeciell. Dom som hailer pa och dr

eZaka mot varann. Da tycker jag man ska visa att man menar allvar att det dr

in get latsasdet-hdr utan nu dr. jag arg och sen ska man fOrklara varfor man

tycker si och ad".

MAnga tycker att man verkligen sjalvstandighetstranar barnen som man sager

sig ha till mIl, medan en del är medvetna om att det inte riktigt

fungerar som det ar tat-1kt, exempelvis i tamburen - "Totalvdgrar dom sa har

man ju inte nagot val. Dom sitter pa ett stale och vdntar tills de andra

dr kZara, och da dr det udldigt svart alltsa hur man ska gOra". "I regeZ

kan dom ju ta pa sig allting sjdZva. Det kan dom. Men dom anvdnder sig av

utpressning mot oss". Det blir svIrt att Vita bli att kla pa barnen. "Att

dom Zdr sig ta egna initiativ dr viktigt, men det kan vara Zitet svart

ibland kanske det dr valdigt ?nava vuxna heir sa det dr Zdtt for dem att ga

till oss". PI samma satt ar man enig omalsIttningen far exempelvis morgon-

samlingar (att alla traffas och lar sig vara i stor grupp och att man har

roligt tillsammans) och ansvarsuppgifterna ("Liksom lab= att dom far hjdZpa

a med nagot heir. "Det ska inte tiara vara vi vuxna som gar omkring heir och

pysslar och Btyr ") betydligt farre ar medvetna om att barnen i stor utstrack-

ning tillits smita undan. Pi frIgan om barnen skater sina uppgifter svarar

nIgon att man ibland fIr hIlla efter dem och Animas dem men att "Det beror

Zitet pa &dem °eked, man far inte krdva for mycket". Man har samma indi-
.

vidualistiska nuinriktade instAllning hlr som i avrigt. Sara en av de vuxna

(en vikarie) tycker att barnen slipper undau for mycket och att man "Skulle

lata det vara tills de sjdZva gjorde det". Vikarien praktiserar dock ej

detta utan anpassar sig till det rIdande manstret. Samlingarna och aktivi-

teterna ses som viktiga av de flesta. "Grupperna dr ganska viktiga for oss

sjdZva, som personal, for detr Winner man att man Ziksom aer jobbet". En

vuxen sager 'Met tries jag ndr jag far gOra Baker jag planerat. Planera

forst och sen genomfora detta till exempel samlingar". InnehIllet i samr

Lingarna forsaker man Ora lika mellan Ildersgrupperlia och det som west be-

tonas är den intellektuella trdningen: tidsuppfattning, fArger, begrepp.

Man tycker det ar viktigt "Att dom far Zara Big nagot". Man ar enig om att

det ar viktigt att beramma barnen om de gjort nagot bra men ej hur mycket

man ska beromma: "Men det far inte ga till Overdrift" kontra "Mycket, mycket

uppmuntran =late de ha". Flera betonar kroppskontakten dI man berammer eller

tillrattavisar. BerOmmer dom och kramar dom gOr jag nog och visar det ocksaff.

"Jag tar gdrna tag i barnen".
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Hur ser veckan ut?

Dagsrutinerna or fasta savAl frAn vecka till vecka som under de en-

skilda dagarna. UngefAr halva dagen har man vuxenstyrd verksamhet (samlingir

och rutiner) halva dagen fri lek. De vuxenstyrda aktiviteterna och rutinerna

styckar upp dagen sa att barnen sAllan fAr mer An en timme i taget pi sig

att komna igang med egna aktiviteter.

9 10 11 12 13 14 15

Klockan

Dagen som
den planeras

Dagen som
den vanligen

I II I I

Rutinaktiviteter

genomfars

Figur 135. Dagsrutiner, det viZZ saga tidsforhallandet mellan styrd verk-

samhet, rutinaktiviteter och fri lek, jamfdrelse mellan hur dap?:

planeras och hur den vanligen genomf&8

Dagsrutinerna innebar frukost eller fri lek fran ankomsten till den for hela

daghemmet gemensama morgonsamlingen klockan 9.00. Vid hale tio klAr man pa

sig och gAr ut nAgon timme. Vid 10.45 gAr man in flir att bli klar till de

Aldersindelade "11-samlingarna" som varar nAstan till lunch klockan 11.45,

Efter lunchen och rutinerna i anslutning till denna Far man lasgrupper

(eller sovstunder) till cirka 13.30. Fri lek en timme till mellanmAlet 14.30

dArefter, vid 15Liden Aterigen fri lek tills barnen gAr hem. Programmet

varieras ej. KontaLten med omvarlden bestir dels av Aterkommande veckoakti-

viteter som skogsutflykt, simhallsbesak samt film for fem-sexAringar pa en

fritidsgArd, dels av utflykter som till museet. Dessa aktiviteter Ar bundna

till en fast veckodag for varje Aldersgrupp. Tidsplaneringen verkar bestamd

utifrAn personalens tslkning av barnens behov i firsts hand. Man har ocksA

anpassat sina :aster after barnens dagsrutiner exempelvis har man ordnat det

sA att alla vuxna kan delta i morgonsamlingarna. Man Ar nojd med sin plane-

ring och det sAtt den fungerar pi.

1-1 Fri lek

11111 Styrd verksamhet

HIM

I viss min styr ekoncmipersonalen verksamheten: stAderskan krAver undan-

plockning pa farmiddagen innan man gAr ut, kokerskan Ar ueroendl, av fasta

tider for lunch och mellanmAl, hon vill heller inte ha nAera barn i kaket

"Hon bZir Zitet stressad ndr hon far mycket air gdra och da passar de" inte

att vi dr ddrute" - och "Det dr Zitet svart och kanske Zitet kdnaigt att

to upp °abr.
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Daghemmet i siffror

Totalt upptog samlingar, lasgrupper och rutinaktiviteter ungefIr hAlften av

tiden medan barnens fria lek upptog andra hAlften.

Styrd verksamhet

(25 %)

Fri lek (50 %)

Rutinaktiviteter
(25 %)

Figur 136.Fordelning i % av fri lek, atyrd verkaamhet och rutinaktiviteter

(n = 140)

Under den fria leken sysslade barren mest med skapanda aktiviteter.

100 A% av totalantalet tillfUllen fri lek

60

it

50

40

30

20

10

Skapande aktiviteter

Motoriska aktiviteter

Millis aktivitet

Rollek

El Spel

Barnaktiviteter

Figur137.Fordelning i % av barnens aktiviteter under den fria leken. Enbart

aktiviteter som forekonmit i mer an 10 % av den fria leken har

medtagita (n = 71)
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Vuxna var tillsammans med barnen i 91 Z av tiden. Flest vuxna var man vid

samlingar och maltider. I mer an en fjardedel av tiden fanns tre vuxna

narvarande, i 23 % av tiden fanns tva vuxna samt i 22 Z av tiden en vuxen.

De vuxna var aktiva under huvuddelen av tiden.

Passiva vuxna (6 Z)

Majoriteten av de
vuxna aktila (4 Z)

Majoriteten av de
vuxna passiva (13 Z)

BAde aktiva och
passiva vuxna (4 Z)

Inga vuxna narvarande
(9 Z)

Aktiva vuxna (64 %)

Figur 138.F5rdelningen i % Over vuxnae aktiva reepektive passiva deltagande

i verksamheten (n = 140)

Nar det galler vem som hada inflytande over utformningen och genomarandet

av aktiviteterna var fordelningen mellan vuxna och barn ganska jamn.

De vuxna har st8rstax.
inflytandet (38 Z)

Barnen har st8rsta
inflytandet (35 Z)

Vuxna och barn har
gemensamt inflytande
(27 Z)

Figur 110.Fdrdelningen i % Over vuxnae reepektive barns inflytande Over

verkeamheteu (n = 140)
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Vuxna samverkade med barnen under den st8rsta delen av tiden. Vanligast var

att de vuxna smApratade och hjalpte barnen med olika saker. Hinder for sam-

verkan vad gallde de vuxna var vanligen att de vuxna riktade sig till en

hel grupp eller till enskilda barn med instruktioner, tillsagelser etc.

Beteenden som utg8r
himler for samverkan
(26 Z)

Samverkansbeteenden
(65 Z)

Bida beteendena fbre-
kommer samtidigt
(9 %)

Figur 140.FOrdelningen i % dyer vuxnas samverkansbeteenden respektive

beteenden som hindrar samverkan (n = 128)

Barnen lekte ihop, hjalpte varandra eller diskuterade ungefar lika ofta som

de lekte vid sidan av varandra eller bara tittade pi. De bade sallan kon-

flikter med varandra men under nastan en fjardedel av tiden fanns det barn

som var utanfdr barngruppen samtidigt som de flesta andra lekre ihop.

Beteenden som utgor
hinder f8r samverkan
(45 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(20 Z)

Samverkansbeteenden
(35 Z)

Figur 141-FOrdelningen i % ever barnens samverkansbeteenden respektive

beteenden son hindrar samverkan (n = 140)
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Majoriteten av tiden tog de vuxna initiativ, framforde sins Asikter och

satte /gang med aktiviteten

Brist p5 egenaktivitet
(12 Z)

Egenaktiviret och
initiativ (88 7)

Fiqur142.F1rdelningen i % fiver de vurnas e, snaktivitet och initiativtagande

respektive brist pc1 egenaktivitet = 128)

Barnen visade h8g grad av sjalvstandighet under majoriteten av t;.den. Nar

det gallde barnens brist p5 egenaktiviteter och initiativ var de under en

tredjedel av tiden passiva, tc3 och tittade p5 eller medverkade snallt i

det snm de vuxna ordnade men ,..tan att sjalva to initiativ eller vara

sarskilt aktiva. Det f8rekom ocksi i nAstan en fjar4edel av tiden att vissa

av barnen var passiva och west sett med eller tittade pA samtidigt som andra

barn var aktiva och kom med egna f8rslag, initiativ eller satte igang med

andra aktiviteter.

Brist p5 egenaktivitet
och initiativ (14 %)

Egenaktivitet och
initiativ (63 %)

BAda beteendena fore-
kommer samtidigt
(187.)

Figur 143.F6rdeiningen i % dyer barnens ajalvatandighet respektive brist pcf

sjaysteindighet (n = 140)
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I ungefar half ten av tiden formedlade de vuxna normer till barnen (west

allmanna uppfostringsnormer).

FOrmedling av allmbnna
uppf8randenormer (33 7)

Tjat (10 %)

FOrmedling av sam-
levnadsnormer (8 %)

Fbrmedling av bade
typerna av normer
(4 Z)

Ingen normformedling
(45 Z)

Figur 144.F6rdelningen i % fiver vuxnas Prmedling av aliffeinna uppprande -

normer respektive samievnadsnormer (n = 128)

Barnen formedlade normer under en tiondel av tiden.

Fftmedling av samlev-
nadsnormer (4 Z)

Fbrmedling av all-
manna uppforande-
normer (6 Z)

Ingen normfUrmedling
(90 Z)

Figur 145.F6rdelningen i % ever barnens fermedling av alimanna uppf5rande-

normer respektive samievnadsnormer (n = 140)
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STYRD VERKSAMRET

Styrd verksamhet, systematiska observationer

Samlingar

NAstan alla samlingar leddes av vuxna men alla vuxna var inte aktiva. Ett

vanligt monster i en fjArdedel av samlingarna var istAllet att de fiesta

vuxna var passiva och "satt med" utan egna initiativ. I 96 R av sam-

lingarna var minsL en vuxen aktiv, vanligast var dA att den vuxne be-

stAmde vad man skulle Ora, hur det skulle Ores, hamtade saker som fattades

och gav uttryck for vad hon tyckte. Under halften av samlingstiden samverka-

de de vuxna med barner i form av att man hjalpte dem pA olika

satt, kom med farslag, berbmde dem eller forklarade saker far dem, man sma-

pratade ocks1 med dem. Under andra halften riktade sig de vuxna till hela

gruppen med information, eller instruktioner for vad man skulle Ora. Man

frAgade ocks1 enskilda barn eller farmanade dem.

Barnen daremot medverkade passivt under mer an tre fjArdedelar av tiden

eller satt tysta och tittade pfi. Under mer an halften av tiden spa-

gralade barnen med varandra eller statte ut varandra medan de under

en knapp fjArdedel av tiden smApratade med varandra eller gjorde nAgot

gemensamt. En knapp fjArdedel av tiden kom de med egna farslag, id6er eller

protester.

De vuxna avvisade nAstan aldrig barnen eller grAlade pa dem, daremot for-

medlade de mycket normer om hur uppforandet skulle vara - under hAlften av

samlingstiden skedde detta.

LAsgrupper

Man lAste for barnen bide i smAgrupper (fArre an fyra barn) och i litet

starre grupper. Liksom vid samlingarna var det de vuxna som var mest aktiva.

HAlften av tiden bestAmde den vuxne hur mAnga backer man skulle lasa, i
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vilken ordning och hur lange man skulle lasa, i andra half ten bestamde

barnen eller man bestamde tillsammans.

I nastan alla lasgrupper tog de vuxna initiativ, exempelvis hur man skulle

sitta, hamtade backerna och sa vad i tyckte. I 91 % av tiden laste man for

gruppen utan att smAprata om innehAllet.

De fiesta av barnen satt mest passivt bredvid varandra och lyssnade i tre

fjardedelar av tiden. En fjardedel var de livligare, bade Asikter om inne-

hAllet och kom med egna farslag p& vad man skulle lasa. Tv&

ganger diskuterade vuxna och barn tillsammans innehAllet i boken.

Styrd verNlamhet, ur obbervatOrens perspektiv

Samlingar

TvA typer av samlingar farekommer: morgonsamlingen - dA alla pA daghemmet

traffas samt tre Aldersindelade samlingar - sexarsgrupp, tvA-treArsgrupp,

fyra-femArsgrupp. Mbrgonsamlingen intraffar regelbundet 9-9.30 i lekhallen.

liar traffas alla barn och vuxna som hunnit borja sin dag. I allmanhet ror

det sig om cirka 20 barn och tio vuxna. Man sitter pA golvet i en ring,

sjunger ragra singer ur en sAngparm och leker nagra lekar - de vuxna ar mer

aktiva an barnen i allmanhet.

PA fredagen gars morgonsamlingen till "Peolagskul" dA ska nAgra av persona-

len planera och ibland med hjalp av nAgra barn underhAlla de Ovriga. Vid

v5rt basal: spelade tvA av de vuxna Kasperteater for barnen varefter alla at

popcorn serverat i smA pappersmuggar - en mugg delades ut till var och en.

InnehAllet.i samlingen planeras av tvA vuxna samt tvA barn for en vecka i

taget. Den underigkta veckans planering innebar dock att de vgxna planerade

och att ett av barnen satt med (det andra bade hunnit gA hem). Det aom pla-

ner_ats genomfordes ej alltid, inte heller ledde de personer som planerat

samlingen, snarare rAdde det ofta tveksamhet bide kring vem som skulle leda

och vad det skulle handla om - stamningen kunde darigenom bli litet trevande

och barnen blev oroliga.

Stamningen under morgonsamlingarna varierar frAn en ganska neutral, litet

uttrAkad kansla av att delta i nAgot advandigt men ganska trAkigt, till

glimtar av upphetsning och engagemang frAn barnens sida i enstaka lekar som

katt och rAtta. De fiesta vuxna ar liksom barnen ganska passiva.
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Barnen tittar oftast pi eller

smabraker om olika saker, an hjSlper inte varandra om nAgon inte kan.

Roligt pA riktigt har an inte. De vuxna har en neutral vanlighet i alla

situationer, man sager exempelvis inte if ran pa riktigt, anvander istdllet

barnr6st och lindar in det an vill saga i "vi-formuleringar" eller vanliga

konst;teranden. Man fOrstdrker ofta barnen, till exempel "Se, 86 fin ringen

dr", "0 86 duktiga katter och refttor vi har". Vid sidan av den neutrala

vanligheten visar an ocksa en hel del spontan vanlighet i den kroppsliga

kontakten: har oftast nAgot barn i knat, lir mane om att fA 6gonkontakt med

barnen ndr man talar med dem, man tar ocksa ofta i dem.

Denna neutrala vanlighet g6r att mycket av vad som haa.ar är otydligt och

svarf6rstaeligt. Men startar exempelvis samlingen utan ate markera vare sig

med rose eller annan signal att "Nu dr det dags". Istallet slitter de vuxna

sig ner alltefrersom de kommer in i lekhallen. overgangen mellan stlidningen

av lekhallen och samlingen blir ocksA flytande -.regeln dr att den ska sta-

des innan man b6rjar samlingen och barnen Brvantas hjalpa till. Desna

och f6r sig tydliga regler blir dock otydliga, nar ingen klart markerar att

de Barnen behbver inte stdda om de inte vill, elle vuxna stadar inte

Seller, vissa sitter redan i ringen medan de andra fortfarande stadar. Otyd-

ligbeten fortsatter under samlingen - det är svart att se att nAgon egent-

ligen leder - det hela är sa avvaktande och trevande. Ddremot rAder det inga

tvivel om att det är de vuxna cam bestammer vac!, som ska handa. En vuxen frA-

gar ibland barnen "Vad ska vi sjunga nu" men vdljer bedan.ensam bland de

eventuella fUrslagen varvid det till och med bander att man tar en belt

annan sang an den barnen foreslagit. NAgon rostning eller handupprackning

forekommer aldrig.

PA samma sdtt besthmmer nAgon av de vuxna nar man ska sluta leka eller

sjunga. Plotsligt sager en vuxen "Nu gdr vi det hdr Kara en gang till sen

slutar vi". Nagon motivering till besluten ges ej.

Denna otydlighet och neutrala vanlighet karaktdriserar dven normformedlingen.

Utan att det sagts klart framgar att normen sr att barnen ska sitta tysta

och medverka i det de vuxna bestdmmer. Barnen sitter emellertid inte tysta

och de vuxna Braker i det langsea att se genom fingrarna pa detta, talar

tstIllet lite hogre, kanske lagger en hand pa det oroliga barnet och forsa-

ker avleda det, f6rs6ker fanga barnets - nar man sa till slut masts
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ingripa Or mar det litet obestamt, exempelvis "Vi for fdrsdka sjunga nu -

ldgg kritan bakom ryggen". Nar barnet fortfarande ar mer intresserat av

kritan an sAngen flyttar den vuxne pA barnet till ett annat staile i ringen.

Barnet b8rjar omedelbart grAta varvid den vuxne bar tillbaka honom igen och

konstaterar "Det dr trd.kigt om alla gtr olika saker" men lAter det bero dar.

Samna suddighet marks en annan

ging nar tvA barn brAkar och den vuxne reser sig, slitter sig mitt emellan

dem men utan att motivera varfor.

Som tidigare sagts Sr barnen for det mesta "Sara med", det vill saga de ar

passiva eller sysslar med sina egna saker. Daremot opponerar de sig ej tippet

not vad de vuxna sager - motstAndet kommer i att man smAbrAkar - vissa av

de storre barnen ganska mycket. NAgoteamspel mellan barn och vuxna ar det

ej i reell mening - de vuxna tar ju ej barnens Orslag pA allvar och lAter

dem ej vara med och bestamma vad sem bander.

De Aldersgrupperade samlingarna

Dar har man delat in barnen i Aldersgrupper - en grupp med sexAringar

(oftast cirka fem barn narvarande), tvA grupper med fyra-femAringar (cirka

Atta barn/grupp) samt tvA-treAringar lcirka sex barn). Varje Aldersgrupp

har tvA-tre vuxna som ledare. Man traffas regelbundet klockan elva varje

dag - efter utevistelpen. SexArsgruppen fAr sitta kring personalens bord i

personalrummet medan de tvA andra grupperna sitter pA avdelningirna - ofta

i ring pa golvet. Varje grupp har en av sina"samlingar per vecka i lekhallen

dar de Or gymnastik. Personalen i grupperna ar konstant och kan planers sin

verksamhet ihop vecka frAn vecka. SexArsgruppens planering Bljer centrals

f8rslag i kommunen och i de 8vriga gruppernas planering forsaker man alders-

anpassa dettainnehAll. Vad som Under i alla grupperna ar bestamt i

forvag av den vuxne.

I sexobsgruppen sysslar man halva tiden med olika intellektuella ovningar

dar man speciellt nigger tonvikt pA datum, firger, begrepp. Man 8var detta

pA olika satt bade genom 8vningsb8cker och lekar. SexArssamlingen brukar

ayslutas med att barn och vuxna kryper ihop i soffan och lyssnar till

Broderna Lejonhjarta.

De vuxna beslutar (liksom i morgonsamlingarna) vad som ska ske och vad som

inte fAr ske. Besluten ar har'delvis nagot tydligare - man har till exempel

en turordning pA vem som fAr dra datumlappen - barnen kan har pA ett block

se konkret vems tur det ar. Man beslutar ocks1 hur lange olika aktivitetex
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ska hAlla pA till exempel i gymnastiken nar man bollar. "Nu kan vi det hdr"

edger den vuxne och avbryter den roliga leken utan att frAga barnen vad de

vill. Man utnyttjar i viss man barnens resurser dA det galler att dela ut

material - men det dr pa farhand bestlimt vilket barn som star i tur att

hjalpa till och detta barn dirigeras och avervakas noga.

Kraven pA barnens prestationer dr 'Aga, man accepterar till exempel att de

harmar varandra i "Ett skepp kommer Zastst", nan staller ledande frAgor och

hjalper och stadjer fram svar, sA att det ibland mest blir en frAga om att

fylla i sitta ordet i en mening. Man uppmuntrar barnen kraftigt och farstUr-

ker liven ganska smA prestationer. Exem-

pelvis ett barn som skickar ett radergummi till ett annat barn fAr hora

"Vad duktigt av dig ". Nar man frAgar barnen nAgot riktar man sig ofta till

enskilda namngivna barn. Mar

man till exempel mater barnens langd ar det tvA vuxna som sjlilva utfOr mat-

ningen, medan cAvlil barnet som mats som ovriga farblir passiva, vlintande.

Precis som man tolererar ganska mycket smAstoj tolererar man ocksA att barn

kan Nitta ett annat sett att Visa sin uppgift och vilja ha en stund extra .

for detta. Daremot Nar man svArt att fSnga upp en situation som till exempel

nar ett barn som undrar vem som dr kortast och vem som Ur 'angst vid mat-

ningen. klipper man av med

ett "Vi dr inte ute efter det nu". Andra majligheter till utveckling for

barnet som ej tas tillvara Ur nar ett barn till exempel sager sin adress

och inte kan postnumret - Nar tar automatiskt den vuxne Over och gAr ut och

tar reda pA numret i katalogen. Man vill vara snall...

Normerna under samlingen ar skolartade: man ska sitta tyst, svara pA

tilltal, lBsa sina egna uppgifter. Bryter barnen pAtagligt mot normerna gri-

per vuxna in och fdrmedlar missnajet med neutral rust, ar dock ibland irri-

tationen anas i botten. Den meat anvanda formuleringen Ur "Vi sitter ner",

"Vi dr tysta", "Nu lyssnar vi", "Vi sitter snygge, "Vi Nar inte fotterna

ph bordet". Nar det blir riktigt stakigt utavas makten via hot "Dc1 User vi

inte idag", "Ska vi strunta i att Wan, "Nej nu far du bestdma dig och

sitta her om du aka vara kvar". Inte vid nAgot tillfalle effektuerades

hoten, utan barnen fogade sig istlillet sa smaningom i den vuxnes krav eller

den vuxne fogade sig i vad barnet gjorde. Som vuxen verkar man inte glirna

villa ta i konflikter men kan ibland tvingas till det, till exempel en gang

dA barnen busat ordentligt i vlintan pa samlingen. liar fOrsliker en vuxen fA

ett av barnen att be om farlAtelse och samtidigt ta reda pl varfar de brfikat
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- det blir ingen diskussion med barnen utan mer ett vadjande "Du behOver

inte halta pa sa, det blir bara trd.kigheter ".

Vissa av barnen medverkar ofta i samlingen, kommer med spontana inlagg

och verkar ha roligt samverkan sker dock som tidigare amnts framst med

de vuxna eftersom hjalp mellan barnen ej accepteras. Det ar de vuxna som ska

hjalpa om barn hjalper varandra blir det fusk. Barnen ger ocksA varandra

tillsagelser "Man aka inte hjapa ea", sager ett barn till ett annat som

viskar "Elefant" i leken ett skepp kommer lastat.

Barnen har inget eget sjalvstandigt ansvar eftersom de vuxna tilldelar barnen

uppgifter och 6vervakar att de utfars pi rlitt satt. En faljd av detta ar att

en del barn ar mycket passiva och waste dras igAng.

I fyrafemarssamlingen sitter barnen aven har i ring och en av de vuxna

leder. Barnen Hr tysta och avvaktande. Den vuxne vander sig bar mycket till

enskilda namngivna barn vilket skapar kontakt mellan den vuxne

och detta barn men lamnar de avriga barnen utanfor och sysselsatta

med annat medan de vantar. Karakteristiskt ar ocks1 att fast det i barngrup

pen finns tre vuxna ar det oftast enbart en av dessa som Mr aktiv. Har for

saker man ibland fA igAng en gruppdiskussion som nor den vuxne frAgade vad

man ska ha for mat med pi en utflykt. Barnen kommer med det ena forslaget

efter det andra "Smergas". Den vuxne svarar - "Ska vi inte ha nagon lc:gad

mat istalet". Ett barn kommer dA med ett nytt forslag "Xgg ". Den vuxne

svarar: "K tal inte agg, kanske kan vi ha kallt ria ooh kall korv". Ett barn

fbreslar istallet: "Pannkaka". Den vuxne frAgar om barnen atit kall iannkaka

och barnen svarar att det har dom. Den vuxne fareslAr dA att man ska ha

skinka och spenat i pannkakan. Diskussionen fortsatter med nya farslag frAn

barnen som avvisas av andra barn eller den vuxne. Det hela ayslutas med att

den vuxne sager: "Vi far fOrsdka tanka ut vad vi aka ha med oss..". NAgot

gemensamt beslut har ej fattats.

Normerna farmedlas aven har pi vanligt ratt dar man konstaterar

att "Vi har inte leksaker bredvid o8E vid samlingen" eller "Vi gar time.

Ocksa i tvatrearesamlingen sitter barn och vuxna i en ring flera barn

sitter i de vuxnas kna.-Om tilltalet till de litet aldre barnen sker med

barmtillvand vanlig rast kan rasten dA man talar med de yngsta narmast be

tecknas som barnsligt mjuk och vadjande. Nar den vuxne kallar pa barnen till

samlingen kan man saga: "Vi behover dig, vi vantar pa dig". Innehallet i

samlingen ar fortfarande bestamt och belt styrt av de vuxna oven har är
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oftast bara en av de vuxna aktiv och leder samlingen.

Aven i dessa samlingar *dr datum och begrepp viktiga men man leker ocksA

minnes- och fingerlekar samt sjunger. StImningen Rr staring och litet idylli-

serande - de vuxna ler och sager "0, ea eptinnande, o, vad trevZigt, jdtte-

fnt". Precis som i sexArssamlingen farstarker de vuxna barnen mycket och

for skaligen smA prestationer. Till exempel: "Sd ekojigt den Zilla haren

tycker der dr att komma hit". "Sd trevZigt ni ejunger", "Jdttefina harar"

(som barnen klippt ut). Barnens medverkan inskrUnker sig till att Ora som

den vuxne instruerar. Har man gjort det man ska fAr man sitta och vanta pA

nasta instruktion. Lekarna man gar ar ocksA mer av parallelltyp: fingerlekar,

gissa vad som 1r gamt i lAdan, var och en gar sin farglaggning av en hare

den vuxne farfardigat, var och en leker med sin hare - men hoppar ej med

den, dA avbryter den vuxne trots att hon nyss sagt att man fAr leka med den.

Barnen verkar for det mesta ha roligt - de faljer den vuxne med blicken och

forsaker Ora som den vuxne har sagt. Aven i sAnglekarna gar man sitt bUsta

att medverka. NAgra initiativ tar barnen dock ej och det barn som frAgar

"VrAtir sitter vi pd goZvet?" fAr Keller inget svar - man behaver ju inte

veta eftersom den vuxne vet sl precis.

Lasgrupper

DA barnen tvUttat sig och borstat tanderna efter maten samlar man dem i

Aldersindelade smAgrupper far lasning. I allmAnbat laser varje vuxen for

fyra barn. Man atter sig litet bekvamt i en soffa, den vuxne har ibland ett

barn i knat, annars lutar sig barnen mot den vuxne far att se i boken. Ofta

blir det lite vantan innan lasningen kommer igAng eftersom barnen Ur olika

snabba med tandborstningen. Bockerna som lAnas farvaras Atkomligt

for barnen i en appen bokhylla. Det Ur barnen som valjer bok till 13sstunden

- valet ar spontant - det vill saga vilket barn som helst kan Wamta en bok

och ofta hamtar flera barn backer vilket gar att den vuxne mAste prata med

barnen om vilken bok man ska barja med. I allmAnhet hinner man lasa ett par

stycken dA de ar korta. NAgon speciell linje i boklAnen kan ej spAras.

Ibland laser man nAgon bok med socialt innehAll, det bander vid ett

par tillfallen att den vuxne borjar en dialog om innehAllet eller spinner

vidare pA barnens erfarenheter relativt innehAllet (till exempel :tar man

laser en bok om kanaroller). Barnens roll vid lasningen blir oftast den

passive lyssnarens dar normen ar att man lyssnar och sitter tyst. Den vuxne
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forsaker avervaka att man uppfar sig, till exempel sager den vuxne till en

flicks som titter upp i taket: "Lyssnar du - det ser inte ut Born du lyssnar".

Aven i denna situation tar den vuxne ansvar for att lase problem som uppkom-

mer. Till exempel nar ett barn kommer lite sent och de andra redan har tagit

plats och brett ut sig over hela soffan sA det sist anlanda barnet blir

staende utan sittplats griper den vuxne genast in och loser situationen med

att saga: "Sitt bredvid J".
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FRI LEK

Fri Zek, systenatiska observationer

Vid den fria leken var barnen oftast tillsammans i smAgrupper, som sysslade

med olika saker i samma rum. Masten tre fjardedelar av tiden hade barnen

west inflytande over vad de skulle gdra, tre fjardedelar av tiden kom bar-

nen ocksa med egna fOrslag pA saker de vill gra, Malta material sp.:we,

som de behdvde och vAgade framfora sine Asikter till varandra. I knappt en

fjardedel av tiden fOrekam detta samtidigt som det fanns barn som bara stod

bredvid utan att sjUlva delta eller to nAgra initiativ.

liven de vuxna tog en hel del initiativ. I nastan tre fjardedelar av tiden

kom de med forslag till barnen, hamtade grejor eller hade synpunkter pA vad

barnen gjorde eller skulle gore. Bare fem ganger var de helt passive, dA

stod de vid sidan av utan att pA nAgot satt gra sig delaktiga av det som

hUnde.

Barnen samverkade pA olika satt under en tredjedel av tiden. Mest smAprata-

de de och lekte ihop men det var ocksA vanligt att de hjalpte varandra och

diskuterade hur man skulle gra raker. (Det sistnamnda var nAgot sqm i stort

sett enbart intraffede under den fria leken.)

I en tredjedel fOrekom det samtidigt att en del barn samverkade medan andra

barn lekte parallellt eller bare tittade pA. Under den sista tredjedelen av

tiden fdrekom enbart parallellek och att barn stod bredvid och tittade pA.

Elva ganger hande det ocksA att barnen stotte ut varandra eller var i kon-

flikt. Knuffar och slag var dock sallsynta och fOrekao bare totalt fyra

ginger - tre av dessa var under den fria leken.

De vuxna samverkade med barnen i tre fjardedelar av tiden pa sA sUtt att de

hjalpte dem med olika saker och smApratade med dem. Vid nio tillfallen

samarbetade man pA mer like villkor - detta dA framst i spel. Det var bare

under ett par tillfallen som de vuxna grUlade pA barnen eller stotte bort

dem, dA de ville nAgot.

Fri Zek, ur observatdrens synpunkt

Inomhus

Barnen visats under fri lek oftast inne pA sin egen avdelning och dar mesta-

dels i allrummet, de minsta rummen anvandes nastan aldrig. Lekhallen ar

dppen finnan morgonsamlingen (nagoahalvtimMa) samt efter mellanmAlet.
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Snickarrummet och vattenleksrummet Kr stangda. Det hander inte alltfOr

Mien att barn vill gA in i snickarrumnet - detta beviljades en gAng och

avvisades ett par ganger med personalbrist som motivering. Vattenleksrummet

anvandes en gang.

Barnen valjer fritt i hyllorna bland lekmaterialet men det bander ocksA att

vuxna tar initiativ och erbjuder material exempelvis spel eller att rita.

Vid ett tillfalle plockade man fram vattenfarger, ett annat lera. Man spelar

ofta spel med barnen: Uno, Memory, olika begreppsspel. Barnen gor meat

"iordsovniugar", man ritar, bygger Lego, plockar i lAdor, klipper, nigger

pussel. Rollek forekommer vid tva tillfallen: man lekte post samt tiger.

Bygglek forekommer nagon enstaka gang, men dA en mycket kort period. De vuxna

finns med i det store rummet men Ur sBllan med barnen i de 3mA eller i lek-

hallen. Lekhallen ar mycket popular men der fbrekommer mest mIllost spring-

ande och smAkonflikter vid sidan av kojbyggande och bollsparkande. En gang

hade nagra pojkar brottningsmatch och en annan gang lekte nAgra flickor

kiosk. Sysselsattningarna kommer igen dag ftir dag och verkar sallan varieras.

De vuxna ar mycket med barnen - spelar spel eller sitter bredvid nar de

pysslar. De ar vanliga, avvisar sallan men verkar inte ha roligt. Man

skrattar aldrig tillsammans med barnen eller At barnen. NKr man tilltalar

barnen ar det ofta med mjuk rest och man rot- sallan andra Rmnen In det mest

konkreta - det vill saga korta kommentarer, tillsagelser eller instruktioner.

Di barnen leker rollek (post) deltar en vuxen i leken och vidareutvecklar

den pl ett positivt sett genom att komna med forslag och frAgor som fAr bar-

nen att tanka vidare - detta ar dock i avrigt sallsynt.

Motsatsen der den vuxne blir ett hinder intraffar ocksA - barn och vuxna

leker "Gdmma nyckeln", barnen har roligt och det syns att de kan hAlla pA

och leka lunge - den vuxne avbryter leken med att saga "Nej, det har blir

tjatigt, nu elutar vi". Episoderna belyser hur olika fOrhAllningssatten kan

vara hos de olika vuxna.

Man har ganska ofta fysisk kontakt med barnen, tar i dem, bbjer sig ner i

Ogontiojd, har dem i knit.

Barnens egna initiativ godkanns sA lunge de Or in i det traditionella

mOnstret - det vill saga rbr vanligt material och de vanliga lokalerna.

Snickra fAr man sallan fast man ber om det, leka vattenlek fAr man om man ar

forst med att frAga (- de vuxna har bestamt att bara ett par barn fAr bada

i taget). Springer barnen bara runt - even om de leker tiger - stoppar den

vuxne barnen och frAgar vad de Or och om de inte kan hitta pA nAgot. Samna
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tendens till att lugna ner finns di barnen vill leka kuddkrig i lekhallen -

den vuxne som raker komma forbi stannar och fOrmanar " Xuddkrig - det kan bZi

Zite valdeamt - am ni ska Zeka det ska ni Zeka det fOrsiktigt".

Den vanligaste och klaraste regeln är att man ska plocka undan efter sig,

nar man lekt nagot. Aven i lekhallen miste man plocka undan innan man har

samling nth A kan stOda". Staderskans rutiner styr alltsi mer an barnens

behov av att fa ha en koja eller en jlirnvlig kvar. tivriga normer är litet

suddigare i och med att de ej f6ljs upp. Den vuxne sager oftast till, men

foljer ej upp att tillsagelsen efterlevs: exempelvis A har plockat fram

stolar till ett tag - det ser stbikigt ut och en vuxen sager till A att

plocka bort dem. A ignorerar hennes tillsligelse och den vuxne gar sin vag.

Stolarna star kvar. Ett barn har strOtt ut alltfor mycket grejor pi ett

litet bord och fir en uppmaning att flytta sakerna till ett stftre bord.

Barnet ignorerar och den vuxne ger upp och fortsatter med nagot annst. PA

samma satt som man undviker att f8lja upp - och to konflikter ser man inte

att barnen brikar, och nar man ser det alter an avleda det hela. Exempelvis

ett par barn leker kiosk och blir osams om hur sakerna ska placeras. Den

vuxne som sitter bredvid sager avledande: "Hur m5.nga angbOcker har vi nu?"

Barn som blir utstotta ur en lek fir samma typ av avledandq hjalp "Kam ska

vi gd in tiZZ de anfra 7Jh se vad de gOr". Vid nagot enstaka tillfIlle

kunde man se hur en vuxen tog itu med situationen och fOrakte fa

klarhet i vad som hlint och hjalpa barnen att tale om det.

De vuxna styr ganska mycket genom sitt slitt att hjalpa till. I spel till

exempel är barnen ganska tysta, medan den vuxne pratar, delar ut material,

ser till turordningen, instruerar etc. I snickarrummet hjlilper man si mycket

att det till slut är den vuxne som snickrar medan barnet star bredvid och

tittar pl. Nar ett barn bett om hjalp med att Hata ett band gar den vuxne

det at henne. Barnet stir kvar och tittar pa en stund men gar sedan. Den

vuxne fortsatter en stund.sjalv, ilsknar sedan till och muttrar "Det var

vXl inte jag som skulle flata" oth slutar. Barnet är di utom horhall. Pro-

blemlUningssituationer som den gingen di det Lanns for fa legobitar av ett

slag, 18ses snabbt av den vuxne som skickar ivag barnet att Uinta fler

bitar pi en annan avdelning.

De yngre barnen attar sig i allmanhet efter de vuxna. De litet Hldre oppo-

nerar sig ganska ofta och kan till och med trotsa. Barnen verkar dock fft-

troendefulla infer de vuxna och tyr sig till dem di de inte kan eller Hr

osakra pi nagot. De srringer ocksi till den vuxne om de vill ha hjalp vid
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konflikter. Till exempel: NAgra barn har byggt en koja i lekhallen, en sex-

Aring gAr farbi och knuffar till kojan sA att kuddarna rasar ihop. Barnen

ropar "FrSken, frdken" och springer och hilmtar henne.

Det finns en tydlig rangordning mellan barnen - sexAringarna Ur hagst pA

denna och bland sexAringarna ar det framfar allt tvA barn som Styr genom

att stata ut och bestamma aver de andra. Genom att de vuxna antingen inte

ser vad som bander eller valjer att avleda och trosta det forfardelade bar-

net framfar att to en konflikt tillAts detta monster sprida sig och man kan

tydligt se hur de yngre barnen tar efter de Uldre. Till exempel: Barnen

leker i lekhallen, ingen vuxen narwrande. Den sexAriga flickan gAr fram och

knuffar till ett yngre barn - "Du far inte vara med". En stund senare gAr

. detta barn fram till ett annat, knuffar honom och sager "Du far inte vara

med". Denna typ av handelser intaffaz oftast i lekhallen - dUr barnen

oftast ar ensamma och &Jr de mest stravar omkring. Avvisanden riktade mot

enskilda barn eller mellan grupper."Det hdr dr inte erat rum", "A far inte

vara med", "Va fiat du gdr" ar &iv relativt vanliga och riktar sig frAn

sauna barn mot samma barn. Riktiga handgripliga konflikter dUremot farekom-

mer sallan. Irene pA avdelningen ser man farre avvisningar och mer vanlighet,

men barnen snarare existerar bredvid varandra In Ur medvaraadra. Sysselsatt-

ningarna utfars parallellt - man pratar litet under tiden men man samverkar

ej. Det Ar mycket ovanligt att hors nAgon gemensam diskussion bland barnen

am vad de ska Ora. Barnen umgAs med varandra Mans: och Aldersbundet och

oftast i samma grupperingar. Det finns nAgra udda barn som stravar omkring

utan att ha kontakt med de andra, oftast even utan att gars nAgot sjalva

heller - de verkar mest vanta pA att fa gl hem.

Vid ett par tillfallen forekom omtanke fran barnens sida gentemot vuxexl

( "Hoppas hennes mat inte bZir kall") eller barn ("M mdete ocks4 fa en neger-

boll ").

Ytligt sett kan barnen verka artiga - de frAgar artigt om de fAr lAna grejor,

sager tack och sA vidare - detta beteende farstarks ju ocksA och hills efter

av de vuxna.

De regler som verkar vasentliga far de vuxna - att stada och plocka undan

efter sig - ar oven de normer barnen farmedlar till varandra. Ett exempel:

NAgra barn har byggt vagar. Nar man ar klara utbryter diskussion om vem som

ska plocka undan. "Den far stdda som byggde vdgen", agar ett barn. "I.

hjdZper ju inte till dd hjdZper inte jag till heller", sager ett annat.
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Andra exempel pA !ands regler 4r "Man far inte kldttra pa taket", "Dom

sitter och titer frukost, man far inte ga in da".

UtoMhus

Man gAr regelbundet ut varje dag efter morgonsamlingen, det vill saga vid

9.30 - 10-tiden och stannar sedan ute till 10.45 dA man ska farbereda sig

for samlingarna som Hger rum klockan elva. Alla barn - och alla vuxna utom

de som har kafferast - Ar ute samtidigt. Man vistas pA sin'egen gird.

De vuxna Br aktiva med barnen for det mesta - det vill saga man sprider sig

bland barnen och hjAlper till dlir man tycker att det behays. 'bland kan man

se vuxna stn i klunga och rrata med varandra men detta Ar mindre vanligt.

Utomhus leder barnen for det mesta aktiviteterna om de hailer sig till det

lattillgangliga materialet vill man ha nAgot extra mAste man be am lov

och det fAr man inte sjAlvklart. SA till exampel villa ett par barn en ging

spela landhockey men fick nej utan motivering.

Barnen delar spontant upp sig i smAgrupper och vistas i hela trAdgArden -

nAgra barn blir liksom inomhus ensamma, men detta Ar mindre pAtagligt utorar

hus. Leken lir som inomhus karwunden och Aldersbunden. I sandlAdan finns all-

tid nAgra smAgrupper barn som graver, klattrar i tastAllningen eller leker

i det lilla huset. NAgra barn cyklar myckat ofta i par pA var sin cykel

eller skjutsar varandra pa flaket. HAr Milder det ofta att vuxna drar barn

i vagn eller skjuter pA en zykel bakifrAn.

Rollekar fOrekommer - man kor taxi, lagar mat, leker affAr - Hven hAr deltar

de vuxna ibland. NAgra barn gungar ofta och de vuxna ger fart. Pojkarna

spelar vid flera tillfAllen boll med en eller tvA vuxna - nAgra fOrsak att

involvera flickor i detta ses ej. Eftersom det Ar host finns mycket 18v pA

grasmattan - nAgra barn krattar och gar hagar detta dock enbart pi skoj,

och man hoppar sedan i hagen.

Tonen Ar som inomhus for det mesta vAnlig. De vuxna pratar med barnen, liter

sig bjudas pA sandkakor och kommer gArna nar barnen ropar. Det hAnder att

nAgon =ten uppmArksammar ensamma barn och Braker leka eller prata med

dem - nAgra fors& att fa dem tillsammans med andra barn finns ej.

Vuxna ser ej alltid det som sket - vid ett par tillfAllen stater fler.a barn

aktivt ut ett barn, *_re vuxna stir inom horhAll men ser och har inget. PA

samma sAtt fAr ea annan liten flicka ofta sitta ensam i ett ham och lAng-

tansfullt titta efter andra barn, utan att nAgon hjnper henne in i nAgon
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grupp. Man samverkar med barnen utifran barnens initiativ, men det bander

sHllan att man bygger pa initiativen med egna forslag pi exempelvis ytter-

ligare material som kan Ora leken intressantare - exempelvis vatten till

sanden.

Utomhus fungerar alit ganska friktionsfritt och man behover inte

visa lika ofta. Det verkar finnas fa regler och de som finns evervakas inte

lika noga. Att man inte far ha sand annat Hn i sandladan fermedlas

till ett barn som rusar ut pa gangen med en spade full av"Sandkaffe"

pA foljande mjuka slim "Om vi gar till sandloidan vill jag smaka" eller

"Kom har - sanden aka vary i sandladan".

Barnen är snails och hjalpsamma mot varandra i de sma grupperna. Grupperna

emellan daremot kan ibland steta ut varandra liksom det inte Hr ovanligt

att fortursbarnen stets ut. Har blinder det dock att barnen sjUlva kan saga

if ran vid utstetning exempelvis: Barnet som kallas "Tok-B" far en forsvarare

som argt sager if ran att han inte heter sa. Handgripliga konflikter ferekom
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RUTINAKTIVITETER.

RUtinakij:v0e:er, eyetematiska obeervationer

De vuxna hade det stUrsta inflytandet over vad som hande under half ten av

tiden, barnen ledde eller man ledde gemensamt under den-andra hAlften. De

vuxna tog alltid initiativ i dessa situationer - man hamtade och skickade

fat, uppmanade barnen att Ora olika saker och gav uttryck f8r vad man

tyckte exempelvis om bordsskicket. Under 93 % av alla luncher formedlade de

vuxna normer am hur barnen skulle uppf8ra sig - i 28 Z sA ofta att det

klassificerades som tjat. Tjat f8rekom annars relativt

Barnen tog egna initiativ i 91 Z av tiden. De ekickade exempelvis mat, bad

att fA mat, tog bort sina tallrikar, hamtade efterrlitt och sl vidare. De

klarade sig belt sjIlva med mat och pAklIdning under ungeflir hlilften av

tiden. I en knapp fjXrdedel fanns det passiva barn, som krIvde mycket

hjUlp av vuxna. Att de vuxna gav barnen 8verdrivet mycket hjalp forekom

totalt elva ganger.

Vuxna samverkade med barnen i 91 % av tiden - frlimst genom smAprat kombinerat

med praktisk hjUlp, berom eller fftslag hur barnen kunde Ora. Bara ett par

ganger var de vuxna negativa mot barnen, sade ifiAn till enskilda barn eller

avvisade barn som ville nAgot. Barnen samverkade inte lika mycket som de

vuxna men hUlften av tiden smApratade de - men aven har fanns astan half ten

av tiden barn som bara tittade pa.

Rutinaktiviteter, ur obeervat6rene perepektiv

Lunch

Varje syskongrupp Ater NI sin egen avdelning (utom ett par barn frAn varje

avdelning som liter tillsammans med kokerskan och nAgon ytterligare pa

scenen). Barngruppen delas i tvA.rum - i allrummet Ater cirka tio barn samt

tre-fyra vuxna vid ett stort bord, i det lilla Uter tre-fyra barn med en

vuxen. Man har bestamda platser vid lunch men ej vid mellanmAlet.
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Ett mellanmAl/veclea ska Oras av en vuxen och nAgra barn. Alit Ur fftberett

i detalj frAn Met - Andl kan det hAnda att barnet tillAts gA innan det

hela Ur klart och fAr ber6m for sin insats. Ett barn har som

veckouppgift att tillsammans med en vuxen duka till maten - detta sker dock

mycket sporadiskt. Exempelvis "Ska vi duka litet grann?" Tittar pa listan

vems tur det Ar - srr att detta barn leker - dukar dA sjAlv. Barnet tar

heller inte egna initiativ till att duka, exempelvis: Barnet som tycker det

Ar dags fUr mellanmAl: "Dom (det vill saga de vuxna) har into dukat an" och

fortatter att leka.

DA barnet dukar Ar det som den vuxnes hjAlpreda - det vill saga barnet beh8-

vet ej sjAlv tAnka efter nAr eller hur dukningen ska Oras utan kan utfora

vissa moment med hjAlp av detaljerade instruktioner. De vuxna stir for ini-

tiativen - och hinner fore barnet. Vid ett tillfAlle var ett barn som hjalp-

te till att duka det stora bordet pa vAg in i det lilla rummet for att pa

eget initiativ dukA Aven dBr. TyvArr var dukningen redan gjord av den vuxne.

De vuxna har 'Aga krav pa vad barnen ska kunna klara och godtar i allmAnhet

att barnet avviker om det trottnar immix uppgiften Ur slutf8rd. Efter maten

f6rvAntas barnen to bort sina tallrikar - vilket de ocks1 spontant g6r. De

vuxna ombes6rjer resten, det vill sUga dukar av karotter och fat, torkar av

borden, kor matvagnen till Met, plockar in ren disk i skApet. Rutinerna

Ar fasta kring mAltiden och de vuxna taller ganska strikt exempelvis pa att

man ska sitta tyst innan man fAr b6rja HUI (- Ar det svArt att fa barnen

tysta leker man "7Vsta leken"-) att man ska smaka pa alit, att man bars fAr

efterrAtt om man Atit Bram De vuxna Hter med barnen till lunch, men

inte till mellanmAl. Det Winder hAr att de vumna ej ens sitter sig utan

stir eller gAr bakom barnen och passar upp.

DA barnen fyller Ar firas detta med nAgot extra i matvAg - oftast bakar

f6delsedagsbarnet nAgot gott till mellanmAl. De vuxna Or sedan mAltiden

festlig genam att.duka med tygduk, sHtta fram en flagga och tAnda ljus. MA1-

tiderna är lugna, man verkar ha gott om tid, sitter ofta lAnge och Attar ej.

StAmningen Ar lugn men det kan bli mycket vuxentjat. Bara en gang h6rde vi

spontana skratt - annars verkar man sAllan ha rcligt. Man pratar en del med

varandra - hAr skiljer sig avdelningarna och de vuxna frAn varandra i hur

mycket man begrAnsar sig till att uppfostra och korrigera och hur m,cket man

f6rmAr utveckla smA samtalsAmnen. Vuxna tar dock sAllan initiativ till andra

Amnen An mat och vad man ska Ora pA eftermiddagen. DA de uppfostrande mo-

menten dominerar vid de fiesta mAltider blir det korta kontakter i riktning
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frAn den vuxne till enskilda barn. Det hander ocksa att de vuxna pratar med

varandra men dA oftast angAende nlgot som ska ske pa daghemmet.

Man *dr lyhord for om barnen exempelvis ej tycker om maten, man fOrsOker

dA i fOrsta band lirka. Den vuxne sager till exempel till barnet som inte

vill ta flagon soppa "Na blundar jag medan du tar soppa", eller till barnet

som inte vill smaka "Ska det komma en 8&n hdr Ziten eked?" vedan hon matar

,arnet. Barnet som inte vill stoppa i sig potaZisen fAr hOra "Visa nu C. att

du kan &tetra r-ten" barnet akar och den vuxne sager med barnslig rust "Va

fint". GAr det inte att lirka brukar man accepters att barnen inte tycker

om allt, exempelvis "Gillar du inte tomaten, dl tar vi bort den". Forstark

ningar ar vanliga och bidrar till den positiva atmosfaren likspm personalens

fOrsak att fl barnen att tycka att det Hr gott genom att ajalva med litec

barnslig rust saga "Far vi idag - sa gott", "Va gott potatismos", "Va

kan vi fh for god mat idag di ", "Jdttegod soppa - mums". Nar raion hlmtar

nagot sager man "Snealt av dig" eller "Vad duktig du dr". Nar ett barn dukat

till haften och gar sin vag "Vad T dr bra pa att duka".

Trots att barnen hjalper till en del under mAltiden med att skicka mat till

varandra *dr det de vuxna som har ansvttret och styr vad som sker. Det Winder

att barn tar initiativ som till exempel att hamta en kniv att Mara efter

rattsapelsinerna med, barnet forstarks dA rikligt.

Normerna ar klara och rbr huvudsakligeu brirdsskicket ("Anvdnd gaffeln inte

handen"), rutinerna ("Ndr vi borstat tdnderna och tackat for maten ska vi

nova ") eller attvisan ("Det var bans en smOrgas till var och en, sedan far

ni dta en kndcke"). Tillsagelserna levereras med vinlig ton

som pAstaenden eller forslag: "- man ska sitta fint pa stolen", "Smaka Zitet",

eller i "vi"-form: "Vi smakar alltid litet grann", "Vi sitter kvar tills vi

dr fardiga ", "Jag tror vi Legger tiZZbaka en potati8 ". Enstaka hot som

"Ingen tar fOr8t om ni brakar" forekommer, men mer sallan. Nar personalen Hr

trott detta speciellt pl mellanmAletikan doesk samvaron mynna ut i ett

evigt droppande tjat, exempelvis: "Ska du tvatta dig du dr kladdig", "Ta

upp smOrgasen med handen istdllet for att ;clad& pa den", "Och viZka fingrar

du har - har du gldmi att tvdtta dig?", "Man ska inte hal/a pa och peta pa

smelgasen", "Du far be ?ikon - skrik inte, fbr8Ok dta upp kndckesmorgasen,

varfdr ska du Ldmna heZa mjdZkglaset, inte kan du ta mer nu - drick ur i sa

fall, nu kan du 0 och tvdtta dig". Irritationen hors i att antalet tillsH

gelser Okar snarare an att tonen fOrandras och ut'rycker ilska. Nar det

nlgon gang hander att en vuxen tar i pl skarpen mar det sig om nlgot enstaka
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barn - ofta en speciell sex &ring - som 8ppet opponerar sig och trotsar. Har

kan den vuxnes tonlage f8andras till ett befallande "Nu g&r du och tar upp

den". I extremfall Winder det att den vuxne rusar after t rnet.

Barnen finner sig astan alltid i de vuxnas beslut Hven om de ibland kan

vara sv&ra att fftstA d& de inte spontant motiveras. En ging vid lunch be-

attar till exempel de vuxna att man ska g& till museet. Barnen protesterar

for man vill hellre vara hemma och fr &gar varf8r man mAste g&. Svaret blir

att "Besdket dr planerat".

MAnga av de litet st8rre barnen klarar sig sjillva bra men beh8ver de hjalp

fir de det nastan omedelbart. De yngre barnen fir hjilp att skIra, hills

mj81k etc. Ear griper den vuxne in redan innan barnet Arakt "Jag haler,

mjakpaketet dr s& Pale. LAngsamma barn matas ibland for att det ska g&

fortare. Barnen hjalper varandra sl tillvida att man skickar fat och karot-

ter p& bearan.

Tambur

Dagsordningen är mycket fast - after morgonsamlingen gAr barnen direkt in

p& sinegen avdelning f8r att kla p& sig och g& ut. Detta innebar att samt-

liga barn och samtlig personal deltar i pAkladningscermonin i tamburen. .

Antalet barn vaxlar dag frAn dag men ar sig i allmHnhet.om cirka tio barn

frAn b8rjan. Fyra vuxna hjalper dessa. Avail tar marks det att de vuxna styr

och leder - man har tigonen p& alla barnen, ser till att de klar p& sig,

hjalper dem som beh8ver hjalp och ibland even dom som egentligen inte be-

Myer hjalp - det vill saga det racker med en antydan till att man inte kan

sjalv for att man ska bli hjalpt. Eftersom det är en syakongrupp borde det

finnas m8jligheter f8r barnen att hjalpa varandra - detta sker dock ej spon-

tant. Genom att de vuxna visar att de har ansvaret f8r p &kladningen kan man

iaktta mycket mAllost beteende frAn barnen. De som inte H- speciellt pigga

p& att genast gl ut springer omkring och leker, Ommer sig etc. Under p&-

kladningen passar en del av personalen p& att trans barnen i farger, for

ovrigt best &r den verbala kontakten meat av diskussion om vilka klader man

ska ha p& sig eller instruktioner till barnen om vad de ska ha p& sig.

Deltagande i daghemmets verksamhet

PA morgonsamlingen varje mAndagsmargon taller man upprop och bestammer vilka

barn som ska ha vilka sysslor under den kommande veckan. Tre barn frAn varje

avdelning ska antingen duka, vattna blommor eller planers morgonsamlingen
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for den kommande veckan. Besluten om vilka barn som ska gore vad fattas i

oordnad form varfor det Ur svArt far en iakttagare att forstA hur det egent-

ligen gAr till. Ett exempel: En vuxen fOrsoker fOrst frAga om nIgot barn

vill planers - nAgra enstaka Minder strUcks upp - ett av dessa barn avvisas

under motiveringen att han planerade farra veckan - barnet protesterar (belt

riktigt ty han var frAnvarande den dag planeringen skedde) men den vuxne vet

bUst och de andra vuxna som planerat har inget eller reagerar Atminstone ej

tippet. Den vuxne vUljer sedan ut ett av de andra barnen utan nUrmare motive-

ring. Dareiter forsaker den vuxne att engagera barn som inte utfort flagon

syssla pA llinge "H har inte vattnat pa Lange ", sUger den vuxne inbjudande.

H svarar "Jag viZZ inte". Den vuxne konstaterar "Nee heej", varefter hon gAr

vidare till ett nytt barn. Inga farsok gars att diskutera igenom hur valet

av barn ska ske eller Ora beslutsfattandet farstAeligt for barnen. Att

barnen inte har sA stort intresse for sysslorna kan ju ocksA vara naturligt

dA de vuxna inte verkar flista sA stort ayseende vid att sysslorna utfors.

Det or sUllsynt att det utvalda barnet verkligen genomfar eller fir hjalp

att komma ihAg att genomfara sin syssla. Den gars IndA - av den vuxne - som

ju gar det sA mycket fortare.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER.

Karakteristiska drag far N jamfart med de avriga daghemwn

N Ur ett mellanstort daghem.

BarnrOrligheten sista

Aret har varit mycket hog. Manga av barnen har ensamstAende fOrIldrar.

Personalen pa N Ur Hldre, personalomsUttningen har sista fret varit lag.

De vuxna arbetar sallan ensamma i en barngrupp utan Ur oftase flera, men

vid dessa tillfIllen It dock inte alla vuxna aktiva. Verksamheten leds of-

tast av de vuxna medan det sIllan fOrekommer att barn och vuxna leder till-

sammans. Barnen sysselsUtter sig mycket med skapande aktiviteter och spel.

De behover aIllan vInta pa att aktiviteter ska starts. De vuxna samverkar

mycket med barnen.

Obeervatarene funderingar

For nagra ar sedan rAdde enligt personalen 'kaos" pA daghemmet med mycket

spring, oordning, jobbiga fritidsbarn och oenighet i personalgruppen. En

del av de vuxna ilyttade, daghemmet blev stabilare och man lyckades ena

sig am en malsIttning sam nu synes fylla tvA syften. Devisen "fOrsOk sjIlv

Brat sa hjAlps vi At sedan" enar personalen och fOrsarker deras yrkes-

roll men den utgOr samtidigt ett kamoflage och en kollektiv myt am att man

egentligen strNvar mot barnens sjIlvsandighetsutveckling dA man istIlloP

genom sitt forhAllningssItt och upplIggning nest stravar efter att hAlla ord-

ning och kaos borta. Man verkar add for vad Elam kunna hUnda am man

slIppte efter och verkar ej halt vAga lita pa barnen. Verksamheten prUglas

av de vuxnas strikta planering och kontroll.FramfOrallt är de vuxna mAna

am lugn och ordning. Lekhallen är t ex ayslIngd vissa tider fOr att fOrhindra

barnens spring, - livlighet.dImpas ned och konflikter avleds fOr att ej or-

saka oro. Barnen sysselsltts traditionellt (pyssel och spel) men stimuleras

ej till utveckling. De vuxna Ur mycket vInliga mot barnen, am Ku litet profes-

sionellt neutrala. De talar med mjuk rOst och Ur mans am Ogon- och kropps-

kontakt. De vuxna är oftaat med i barnens aktiviteter, men snarare pA barnets

niva sam hjIlpare In som den sam stimulerar till vidareutveckling. Barnen har

sjIlva anpassats till dessa monster och ber ofta om hjllp bide i praktiska

saker och da nagot intrliffar; de tar ej ansvar. De vuxna har en ambition
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attic barnen att uppleva gruppgemeskap, t ex i den for alla gemensamma

molonsamlingentmen man formAr inte helt ta vara pl den majlighet denna sam-

ling skulle kunna ge exempelvis till gemensamma beslut. I de tivriga sam-

lingarna liknar utvecklingsidealet skolans dvs den vuxne vet bast och lar

ut, barnets roll ar att vara elev, att ta emot. Barnen stAr i centrum for

verksamheten just i sin egenskap av barn - man talar med barnrOst, ger till-

sligelser med "viformuleringar", staller fA eller inga krav, leker fram sa-

ker, hjalper till med fardiga ltisningar vid minsta hinder. Man rift/1r inte

pl allvar med att barnen kan ha egna resurser att bidra med eller att bar-

nen behover ha iaflytande over planering och beslut. Betoningen av enskilda

barn och tendensen att styra i det socials samspelet har lett till mycket

parallella pysselsysselsattaingar, litet av samlek inomhus. Flera barn gAr

omkring ensamma i utkanten av barngrupperna. Bland barnen forekomer en hel

del avvisanden speciellt frAn de aldre gentemot de yngre barnen som darefter

i sin tur modellerar beteendet. De vuxna "ser" inte alltid vad som sker i

barrens samspel och nlir de ser det ingriper de genom av avleda och dampa.
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SLUTKAPITEL

I rapporten Daghemsklimat (Ekholm et al 1982) introducerade vi nedanstlende

tankemodell Over vilka olika faktorer.som kan vara involverade for att skapa

ett daghemsklimst.

KonCakr sad comarlden

7. Arbersaacoder och upp-

folarinaladnsCer

. Grad av inflytande. mkt,
hoe onrsonal och barn

1. Politisks fumy

2. Ekoncaiska rawer

3. Organisatorisks rumor

Trivsol pi delis

5. Daghammers tysis-
ka urforanina och
storlek

4. Barnaruppens sat-
mansIttuing: so -
cioakonceiekt och
ildermSesigt

Figur 146. Ekholms tankemodeZZ av skolandan dverfdrd tiZZ daghemsmajd

(ur EkhoZm et aZ 1982 eid 34)

Vi konstaterade dar i vAr litteraturgenomgAng att de "yttre" faktorerna

(1 -5 i modellen) relativt sett har mindre betydelse an de "inre" faktorerna

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

"daghemsklimatet p&verkas av en mangd sinsemellan relaterade faktorer som
kan uttryckas i personalens installning till barnuppfostran och fOrm&ga att
fungera i arbetslag nAgot som i sin tur lir en funktioa av institutionella
variabler som graden av autonomi vad galler beslutsproceoser, sammansatt-
ningar och storlek p& daghem och daghemsgrupper, fysisk utformning av dag-
hemmet etc; men oven personliga variabler som den egna installningen till
barnuppfostran, den egna upplevelsen av utbildningen, den egna samarbets-
formAgan, Brekomsten av gemensamma mAlsattningar i personalgruppen etc."
(Ekholm et al 1982 sid 52)

I vIr undersOkning har vi utg&tt fr &n nAgra nyckelfaktorer i daghemsklimatet,

namligen uppfostringsattityder och handlingsmOnster hos personalen samt

arbetsatmosfaren bland personalen. Vi har sett dessa faktort_ i relation

till hur barnen fungerar socialt och emotionellt pA olika daghem.
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Som nhmnts inledningen utvaldes de 12 daghemmen pi grundval av de vuxnas

enkatsvar om hur de arbetade. Daghemmen grupperades i tre grupper: 4 med

framtidsinriktat arbetssatt, 4 med nuinriktat arbetssatt samt 4 som repre-

senterade kommunens genomsnitt. Efter intensivstudien har vi iterigen for-

sokt att kategorisera de 12 daghemmen, men nu utifrAn vire systematisk..

observationer.

Vid klassificeringen har vi utgitt frAn de siffermlissiga variationer som

funnits i vire variabler och darvid ordnat daghemmen i grupper med likar-

tade siffermassiga monster. Vi faun att dessa monster Overensstamde val med

vAra begrepp om framtids- respektive nuinriktat uppfostringsklimat.

Vi kunde Anyo gore en klassificering av samtliga utom ett av daghemmen i

tre grupper. 4 av daghemmen iterfinner vi vid bids klassificeringarna i

sammagrupper. 7 av dem har glidit not eller frAn mitten, vilket i och for

sig ar Orstleligt not bakgrund av de smi skillnader som ursprungligen fore-

lAg. Bara ett daghem visade sig ha bytt plats fran framtidsinriktat upp-

fostringsmOnster not nuinriktat.

I denna rapport baseras jamarelserna mellan framtidsinriktat och nu-

inrik cat uppfostringsklimat pl denna preliminara klassificering. DI den

fullsthndiga analysen hnnu ej hr klar kan klassificeringen eventuellt komma

att modifieras nAgot.

Indelningen ser nu ut sA har:

Nuinriktade: B, C, G

Framtidsinriktade: A, D, K, M

Genamsnittliga: E, F, H, N

Oklassificerat: L

I det fortsatta resonemanget tas tankemodellen (sid 305) som utgAngspunkt

for en beskrivning bade av de "generella daghemsdrag" vi tycker oss ha fun-

nit bland de 12 daghemmen och de olikheter vi funnit mellan daghem med ett

nuinriktat uppfostringsanster och daghem med ett framtidsinriktat upp-

fostringsmonster. Vi har (se sid 307) vlivt semen bide likheter och olikheter

for att illustrera klimatets forhAllanden till de olika faktorerna. I figu-

ren lAter vi de generella dragen hos daghemmen fylla de olika variablernas

rutor. Jamforelsen mellan nuinriktade och framtidsinriktade daghem tonar

fram-ibakgrunAen. Se figur sid 307)..
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Generelia Zikheter meZZan de 12 dace en

Som synes finns stora likheter siva]. vad 011er inre som yttre faktorer.

Samtliga daghem har tillgAng till stora och bra lokaler, ofta Ivan stars

uteplatser. Daghemmen har disponerat sine lokaler pa ett mycket likartat

sett. Gemensamt for dem lir ocks1 att alla lokaler ej anvands like frekvent,

snarare underutnyttjas mAnga rum. TvHrtemot vad man kanske skulle kunna tro

av den allmlinna debatten am ung och oerfaren personal,lir de vuxna i 3.1-Ars-

Aldern och har ofta egna barn. I Overensstammelse med andra daghemsunder-

sokningar (exempelvis.Svoming, et.at. 1980) kommer barnen oftast fran

tjanstemannamiljaer. Den kontakt man har med yttervarlden ser mycket lik-

artad ut p1 de tolv daghcamen. Man gar utflyker till skogen, simhallen,

biblioteket eller tar med barnen att handle. FOrlildrarna lir inte aktivt med

i verksamheten.

Vad gUller den inre verksamheten finns vissa gemensamma kulturella.drag,

even am vAra 12 daghem i mangt och mycket ocks1 lir tolv olika "personlig-

hater". SA har man exempelvis er likartad uppdelning av dagen i tre huvud-

verksamheter: fri lek, rutinaktiviteter samt olika typer av styrd verksamr

het (t ex Usgrupper och samlingar). Rutinerna, exempelvis mAltider, tamr

bursituation, upptar ungeflir 1/4 av tiden pa samtliga daghem. MInga av dag-

hemmen har sjalva inkapt det material som anvlinds men liven har kan man

iaktta en mycket stor Overensstammelse mellan daghemmen. Man har kept unge-

fgr samma material och man placerar det pl liknande slitt i rum och pA lUtt-

tillgangliga hyllor. pa alla daghem finns vuxna i barnens nlirhet i de fiesta

situationer. Barnen vistas ockst averallt i ganska smA grupper. Man ser

sAllan barngrupper pa over 10 barn. I intervjuerna med de vuxna fraMkommo.

liknande grundtankar om verksamhetens mAl. Man vill att barnen ska kunna

sig trygga och att de ska bli sjalvstlindiga. PA samtliga daghem lir det de

vuxna som har huvudinflytandet over planeringen av verksamheten. De vuxna

sk3ter ocksA det som behOver garas av vardagliga eysslor. Ingenstans har

barnen egentligen nAgot reelltansvar for flagon del av verksamheten.

NAr det galler umglinget mellan vuxna och barn liknar daghemmen varandra

till viss del. De vuxna tar averallt mAnga initiativ och lir aktiva med Asik-

ter och farslag. De hjalper barnen ofta. Tonen mellan vuxna och barn Ur i

allmUnhet vanlig. De vuxna occepterar det mesta och gral farekommer sHllan.

Alien i barngrupperna kan man pa de tolv daghemmen se vissa likheter. Det är

exempelvis sAllsynt med riktiga konfliker. PA samma sett som de vuxna lir

aktiva Ar even barnen mycket aktiva med att to initiativ av olika slag. PA

alla daghem sysslar barnen mycket med skapande och motoriska aktiviteter.
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Olikheter men= nuinrktade och framtideinriktade daghem

Trots att man kiln Nitta mAnga generella pd daghemmen och i dess

verksamhet nar det 011er faktorer som pAverkar daghemmens klimat, kan man

ocksA peka ut olikheter som utgdr vasentliga faktorer vid formandet av olika

klimattyper. Dessa olikheter hanfOr sig i huvudsak till skillnader i arbets-

metoder och uppfostringsmonster och till skilda iLteraktions- och maktfor-

delningsmOnster. Det finns ocksA skillnader i barnens socials beteende.

HUr bdr dock understrykas art analysers och fOrstAelsen av hur ells faktorer

i tankemodellen (sid 305) fungerar och samverkar inte Ur fullsandig. Vik-

tiga delar av modellen har Innu ej bearbetats (bl a personalens arbetsvill-

kor och barnens upplevelser av daghemsmiljdn). Vi vill har to fram :4

tydliga skillnader vi funnit mellan de daghem som har ettmui'lleitrt%

uppfostringsmdnster och de daghem vat.s uppfostringsmOnster karakteriseras

som framtidsinriktat. Det finns even andra skillnader mellan de 12 daghem-

men, men for dessa olikheter finns inget like klart monster.

PA daghem med ett nuinreatat uppfostringsklimat har barnen mer fri lek

och "Ar pA sA sett inflytande over sins aktiviteter. Alla bian klarar dock

int.1 detta, vilket leder till att barnen pA dessa daghem oftare gAr

omkring. Barnen leker ocksA mindre ihop och de retas mer och avvisar var-

andramer. Vuxna är mer upptagna av andra vuxna och de pratar mer med var-

andra pA nuinriktade .daghem. De vuxna ar ocksA mer passive i sitt for-

hAllande till barnen. De sitter bredvid barnen och titter pA Lem utan att

delta i deras aktiviteter. NIr de daremot sjilva styr verksamheten, dvs i

rutinsituationer och samlingar, fOrekommer oftare tillsagelser frAn de vuxna

pA ett auktoriart sett. De ger direkta tillsagelser och uppmaningar utan

motiveringar och utan utrymme for barnen att sjalva fdrandra sitt beteende.

PA daghem med ett framtidsinriktat uppfostringsklimat r&der motsatta for-

hAllanden. Dlir fbeekommer mer av styrda aktiviteter. Det ar oftare en vuxen

som arbetar ensam med en barngrupp. De vuxna deltar ocksA mer i barnens

aktiviteter och samarbetar med dem. Barnen leker ocksA oftare tillsammans

med varandra. De vuxna pratar mer med barnen, men ger sIllan tillsagelser

hur de.ska uppOra sig. Nar de ger tillsligelser sker detta oftare med moti-

veringar och fdrklaringar eller i form av frAgor sA att det finns mdjlig-

het fdr barnen sjAlva att tanks efter hur de ska Ora.
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Avslutande kommentarer

De skillnader som vi funnit som leder till olika uppfostringsklimat pa vara

daghem lanfor sig till faktorer i den inre verksamheten och inte till struk-

turella faktorer. I rapporten "Daghemaklimat" (Ekholm et al, 1982) har vi

diskuterat vilket uppfostringsmanster vi menar att ett framtidsinriktat

klimat har. Det karaktariseras av att barnen sjHlva fAr prSva lasningar utan

att frAga vuxna am lov, att barnen uppmuntras att Ora saker som de inte

hot klarar av,.samtidigt som de vet att vuxna alltid finns till hands far

den hjalp som Hr. nadvandig. De vuxna Hr ofta tillsemmans ned barnen i olika

aktiviteter. PA la sAtt kan de vuxna bade genom att vara modeller far bar-

nen och genom att direkt trana dem fa dem att utveckla sitt sociala bete-

ende. I det framtidsinriktade uppfostringsanstret dar kommunikation millan

barn och vuxna karakflriseras av en balanserad amsesidig kontroll och dar

barnen har rikliga mojligheter till rolltagande, fAr barnen majlighet att

na en hag moralisk utvecklingsniva. Ett uppfostringsklimat av denna typ .

bedamer vi som kvalitativt bra.

I debatten som fare i massmedia rarande daghemmens uvalitet Hr det oftast

farAndringsforslag av strukturell art som diskuteras. Detta kanske beroende

pa att det är lattast att angripa problem pa en niva air atglirderna int

kan definieras och verksamheten forandras genom yttre grepp. 11Hr det gHller

den inre verksamheten.kan man inte lika enkelt styra utifrAn. Utvecklings-

verksamhet behaver dar i oftast bygga pa personalens egna defini-

tioner av vilka problem som finns i arbetssituationen och vilka utvecklings-

majligheter som Ur lampliga just i deras situation. Liksom i de flesta verk-

samheter har man dock manga ganger svart att "se" vad man gar och hur man

skulle kunna Ora annorlunda.Ibland upplever man kanske bara en obestlimd

kansla av otillfredssallelse. Nar man inte klart ser orsaken till en sadan

allmln olustkansla sifter man naturligtvis ofta farklaringar som ytligt ter

sig farstaeliga. Strukturella farklaringar "for litet personal" eller "Hr

stora barngrupper" Or en typ av sAdana lattfilrstaeliga forklaringar. Ju

oftare sadana farklaringar fors fram i debatt och diskussioner ju mer "for-

klarande" synes de bli, till slut ter de sig nastan

Ovanstaende resonemang synes oss v41 tilllimpliga pa en sa komplex verksam-

het som daghem. Den personal vi kammit i kontakt med dAr har visat dig ha

ett stort intresse for sin verksamhet liksom ett starkt behov av vidare-

utveckling och stimulans i arbetet - ett behov de inte alltid tycker sig

fa tillgodosett.
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Ett kinesiskt ordsprak sager: "Fisken vet inte att den sine ar i vattnet

fOrran den en gang har hoppat ovanfor vattenytan". Komplexa verksamheter som

inte enkelt kan styras med strukturella styrmekanismer kan behtiva hjalp att

"hoppa ovanfor vattenytan" - se sin egen verklighet litet klarare och pa sa

vis finna inspiration till vidareutveckling.
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KODNINGSSYSTEMET

Bilaga 1 a

Nedan beskrivs strukturen f8r kodningen under respektive huvudruhrik. Obser-

vationsformulAret och kodningsforkortningarna Aterfinns i bilaga 1 b och 1 c.

Situationsbeskrivande variabler

A Lokaler

Hdr har kodningen gjorts utiErAn:

1. Rumsstorlek (litet respektive stort rum)

2. Funktion (snickarrum, vattenleksrum, tambur, rum for grovmotorisk lek

typIlekhall)

Utomhusaktiviteter har samlats under en gemensam kod.

B Tidsperiod

Bar har tiominutersperioderna numrerats for varje dag i 18pande f8ljd frAn

klockan 8.30 15.10 (bilaga 2).

C Barngruppen

HuvudAndamAlet har hAr varit att fA en bild av vilka huvudsakliga grup-

peringar som forekommit.

UtgAngspunkten Ar om barnen varit i grupp om fler eller fArre An tre barn.

Har flera mmAgrupper forekommit (exempelvis vid utomhuslek eller fri lek)

har detta ocksA kodats liksom om cat barn pa en avdelning eller pA hela

daghemmet samlats (exempelvis morgonsamling).

D Vuxenantal

F8r varje observation har antalet nArvarande vuxna rAknats.
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E Barnens aktiviteter

Barnens aktiviteter har uppdelats i tre huvudomrlden:

1. Rutinaktiviteter. Hit raknas mAltider, pa- och avkildning, tandborstning,-

deltagande i daghemmets skOtsel exempelvis genom stadring

2. Styrd verksamhet. Hit rftnas ells typer av samlingar samt lasgrupper

3. Fri Zek. Hit alms f8ljande aktiviteter:

- Skapande aktiviteter, exempelvis barn som bygger lego, mAlar, ritar,

baker sandkakor

- Rollek, exempelvis barn som leker fantasilekar med tilldelade roller som

affar eller taxi

- Lek, exempelvis barn som leker nAgot med f8rutbestilmda regler av typ

kurragomma, under h8kens vingar, Bro, bro breja, fotboll

- Motorisk aktivitet, exempelvis barn som hopper i kuddar, Aker kana,

k1Httrar i tad, cyklar

- Spel, barn som spelar faraspel, Lotto, Uno

Utover dessa aktiviteter har ocksA kodats om:

- Barn vantat, exempelvis barn som kallats till samling och far vents Over

fem minuter pA att samlingen ska btirja

- Sprungit eller gAtt omkring mAll8st

- Om barnen suttit och lyssnat pi band eller grammofonskiva

Vid de tillfallen barnen sysselsatt sig like lInge med tvA aktiviteter eller

half ten av barnen sysslat med en aktivitet medan den andra halften sysslat

med nAgot annat har kombinationskodning skett.

Bedomningsvariabler

1 De vuxnas aktivitetsgrad

Har har en bed8mning gjorts om de vuxna under perioden:

1. varit aktiva - det vill saga interagerat pA nAgot sett med barnen, exem-

pelvis spelat spel, pratat med dem, hjalpt dem, grHlat pA dem

1304. 9
XO,

iq



2. varit passiva - det vill saga meat stAtt eller suttit bredvid utan att

pa nagot sett delta i barnens aktiviteter

Da flera vuxna samtidigt varit nHrvarande har olika kombinationer av 1 och

2 kodats. En vanlig kombination ar exempelvis vid samlingar att en vuxen

ar aktiv medan tva - tre andra vuxna sitter passiva utan att medverka i

aktiviteten.

2 Samverkan

Under denna rubrik har olika typer av samverkande beteenden sammanforts,

det vill saga beteenden som bidragit till en positiv stlimning och under-

1Httat den sociala kontakten mellan barnen eller mellan barn och vuxna.

Yedanstaende exemplifieringar belyser vilka beteenden som rHknats in.

Exempel gallande vuxna:

1. Den vuxne hjalper barn,t praktiekt

pa med stbvlarna, hjalper barnet

att klippa ut en svar figur,

hjalper barnet att dela kOttet.

2. Den vuxne lippmuntrar barnet och

sager "Det var duktigt av dig"

eller ger staid: "Det ddr klarar

du sakert, gar ea hdr", om du

hailer i pmOrgasen kan du lat-

tare brads..

3. Den vuxne underhandlar med bar-

nen vad man ska ta pa sig ner

det ar blOtt ute eller diskuterar

hur man ska skara mandelntill

tartan eller samrader vad man ska

ta med sig for matsack p& ut-

flykten.
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Exempel gIllande barn:

Ett aldre barn hjalper ett yngre att

kappa mOssan, ta ner fHrger frAn

en hylla, flera barn hjape it att

beta kuddar, ett barn skjuter pa en

tung cykel.

Barn som sager berammande till annat

barn "Va, fint du ritar"eller ger

rad "Om du klattrar ea har ea kommer

du eakert upp".

Barnen diskuterar med varandra hur

man ska bygga sins kojor eller

reeonerar Big fram till hur man bXr

sig At for att f& rosa farg ner an

inte har nagon fardigblandad.



4. Den vaxne leker kurragtimma med

barnen eller man bygger tillsam-

mans ett sandslott eller man

velar landhockey ihop.
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Barnen leker affUr och alla 'dver

kar utifrAn sins bestamda roller,

man spelar landhockey i olika lag,

man samarbetar med att bygga upp en

stor koja av knddar och madrasser.

Som framgAr av exemplen utesluter underkategorierna ej varandra utan de kan

ibland forekomma samtidigt, exempelvis barnen leker affIr och diskuterar

f5rst med varandra om hur det ska gl till, dUrefter hjAlper man varandra

att bars saker som ska anvlindas och uppmuntrar varandra samtidigt med "Va,

stark du dr" och sA smAningcm leker man ihop i sin affar.

A andra sidan kan det vissa perioder bare fOrekomma en kategori, exempelvis

man diskuterar, vad man ska Ora men man kommer inte igang att leka, eller

man faller pa med varsin teckning men hjAlper varandra med.penslar, forger

och gods rid.

3 Andra delen av denna grupp av observerade beteenden or sAdana som utgor

hinder for att samverkan utveeklas, (det vill saga beteenden som inte

uttrycker samverkan).

Dessa beteenden kan man behandla som tvA olika typer, dels sAdana som aktivt

fOrstor samverkan, exempelvis slagsmAl, att man gralar, att man inte vill

vara med, dels sAaana som or passive och inte bidrar till samverkan Over-

huvudtaget , exempelvis gra och titta pa eller arbeta enskilt med saker.

De beteenden som aktivt fOrstbr samverkan av typen konflikter (bide muntliga

och kroppsliga) kan naturligtvis sett pi sikt leda till positive samverkans-

beteenden, men momentant har vi betraktat dessa som hinder for samverkan,

Nedan fOljer exemplifieringar som fOrtydligar dessa beteenden.

Exempel gallande vuxna:

1. En vuxen grdtar pa en barngrupp

som inte lyssnar.pA vad de ska

Ora, utan smAtjafsar hela tiden.

2. En vuxen lyfter ut barn som

smitit undan for att tale med

honom eller adpar barn till

samlingen.

Exempel gUllande barn:

TvA flickor retaren tredje fOr att

hon inte kan slA lcullerbytta, eller

tvA pojkar som jagar ett barn och

skrdms "Akta dig sa jag inte nyper

dig.,.

TvA pojkar spas med brIder, en

flicka tar saxen frcn en annan och

springer, tva pojkar sitter pa liten

flicks ochslAr henne.
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3. En vuxen sager: 'Wu hinner jag "Jag viii inte, det dr inget roZigt

inte hjdZpa dig, fdr jag ska att sy. "Du fur inte vara med oss".

dricka kaffe". "Nej, du pr inte

to from popper nu".

4.

5. TvA vuxna sitter och tittar

intresserat pa i en samling,

medan en tredje pratar om "haren".

Fyra barn sitter bredvid varann och

goy var sin teckning. Tre barn Zeker

var sin Zek vid tAgbanan.

En pojke sitter och tittar pa nor

nagra barn spelar fotboll. Barnen

tittar intresserat pa nor vuxen

visar bildband.

Inte heller har utesluter underkategorierna varandra utan flera koder kan

samtidigt forekomma.

4 Sjaystandighet

Nasta grupp av observerade beteenden galley barnens sjalvstandighet och de

vuxnas satt att leda verksamheten genom sin initiativformaga och genom att

havda sina Asikter och idfier. Ibland kan ledninp:n uttryckas ea ofta och

reglerande att den overgAr i ett tjatande pa barnen. Exemplifieringar pa

dessa beteenden finns nedan.

Exempel gallande vuxra:

1. Vuxna tar muntliga initiativ,

"Ni kan komma hit ea ska vi

lam on bok nu". "Val du mac:,

sy, rita, vava eZZer Zyssna pa

band?"

2. Frften hdmtar riktig lera och

lagger pA bordet. Den vuxne

hdmtar ett barn i ett annat rum

for att samlingen ska starta.

3. FrBken dr med och spelar ett spel,

ndr barren bett om det.

t.
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Exempel gallande barn:

"Frdken, kom och satt pa ett sago-

band" ber nAgra barn. Under samling

ger barnen fOrslag pa olika roller

de kan vara i en teaterpjas.

Ett barn borjar duka, utan att flagon

bett om det. En.flicka hdmtar en

kompis for att de ska kt. la leka

mamma-barn.

Flera barn plockar ordning i kudd-

rummet
*
. En pojke knit pA sig ndr

vuxen sagt till att de ska gA ut.

Pa en vuxens uppmaning



4. De vuxna framfOr sina asikter.

"Jag tycker inte om ndr du

kldnger pa mig". "Vi anser att

ni ska ha galonbyxor idag ndr

det air fla kladdigt ute.

5. NHr vuxna tjatar pA barnen. De

sliger exempelvis gAng p& gang

att barnen ska vara tysta, att

de ska sitta pA sin stjlirt.

6. NAr vuxna ger barnen mer hjap

an de behOver, exempelvis hjalper

sexAringar att dra upp dragkedjan

fast de kan

5 Andra delen av denna grupp 011er

brist pa egenaktivitet.

Exempel gUllande vuxna:

1. Ett par vuxna stir ute bredvid

en barngrupp som leker och

tittar fOrstrOtt p& barnen.

2.

6 Normer
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Barnen framfor sina Asikter. "Jag

vial gira mjOlken till affdren".

"Vi kan sjunga en egen sang". "Du

bestdmer inte det ".

barnens osjalvstandighet och de vuxnas

Exempel gallande barn:

Ett barn som sitter bredvid och

tittar franvarandc medan andra barn

sitter och

Barnen deltar eller medverkar i

samlingen genom att lydigt svara pa

de vuxnas frAgor eller sjunger med

i morgonsAngen utan eget engagemang

eller initiativ.

Under observationsperioderna har vi registrerat om vuxna eller barn muntligt

formedlat nAgra normer. Vi har skilt pA normer som innehAller samlevnads-

regler, och normer som mer rtir uppfBrandet i allmanhet eller p& det enskilda

daghemmet. Exempel pA samlevnadsnormer är: "Vi ear inte varandra", "Man far

inte to sager fran andra", ."Vi har klisterburken tilleammans", "Hon blir

ledsen'ndr du edger ea". Exempel pA uppfbrandenormer Hr: "Sitt med hela

stjdrten pa stolen", "Smaka lite pa maten", "Winta till det blir din tur",

"Ca inte ut i lekhallen fOrrdn klockan 13".
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7. Inflytandet dyer verksamheten

Varje tiominutersperiod har en bedamning gjorts om vem, barnen eller de

vuxna, som haft sttirst inflytande aver det som intraffat (exempelvis vad

man gjort, vilka som ,jort vad, :air man gjorde det). Bedamningen har skett

i tre olika kategorier:

1. De vuxna har haft starst inflytande

2. Barnen har haft 3tarst inflytande

3. Barn och vuxn1 har delat pa inflytandet
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KODSCHEMA

A Lokaler

Grovlek

Allrum

Litet rum

Tambur

Utomhus

Snickarrum/vattenlek

"overall t"

Annat

B Tidsperiod

Numrering frAn 1-24 (se bilaga 1 c)

C Barngruppen

SG - 4-10 barn

LG 1-3 barn

FLG Flera smAgrupper

FLG + SG En stor grupp samt flera smAgrupper

Alla over tio barn eller en hel avdelning

(Ensam Ensamt barn vid observation av enskilda barn)

D Vuxenantal

Exakt antal

E Barnens aktiviteter

V Barnen vantar pl att en vuxenordnad aktivitet ska b8rja

Sa Samling

Sk Skapande verksamhet (exempelvis mAlning, lego, bygglek, sandlek)

Int Intellektuell aktivitet (exempelvis raknar, skriver, avar lasning)

K Konsumerande aktivitet (exempelvis lyssna pA band, grammofon, se TV)
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Va = Vardagssysslor (exempelvis av och pikladning, lunch, mellanm &l,

tandborstning)

MA = MAllas verksamhet (barnen gar ingenting, vandrar bara

mAllost omkring)

Mo = Motorisk aktivitet (exempelvis gymnastik, cykling, klIttrar)

Lek = Lek med regler (exempelvis kurragBmma, Bro, bro breja, gamma nyckel,

fotboll)

Fin = Finmotorisk aktivitet (exempelvis klippa, klistra, sy, vava, lagga

parlplattor)

Ro = Rollek (exempelvis fantasilekar med tilldelade roller)

S = Spel (exempelvis fUrgspel, UNO)

L = Lasning (en vuxen laser far barnen)

Del = Deltagande i daghemmets skotsel (exempelvis blomvattning, stadning)

1. Vuxenaktivitet

AN = Aktivt narvarande vuxna (leker och arbetar med barnen)

PN = Passivt nUrvarande vuxna (star och tittar, gar ut och in)

2. Samverkan

HJ = Hjalper varandra genom konkreta handlingar (exempelvis drar upp

blixtlAs, Jagger for mat, skjuter pa en cykel)

hj Hjalper varandra muntligt

"Uppmuntrar", ger sad och rid,

"Va' duktig du dr",

"Hail i endret aka du se att det gar".

S = Samaktivitet eller arbetar tillsammans

(bide pratar och 'clandlar)

Exempelvis leker affar, klipper pAsktuppar

Gemensamt mal amsesidigt beroende av varandra.

Ud = Underhandlande diskussicn

Diskuterar vad som ska garas,

hur Algot ska gams eller nagon ber att fA vara med.

Sp = SmAprat

Vv + nagon annan kod = vuxna talar dels med varandra dels samverkar de

med barnen.
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3. Icke-samverkan

MK = Muntlig konflikt

retas, skliller

HK = Handgriplig konflikt

Forst/3r for andra, slAss, tar saker

(Vuxna = lyfter bort barn, tar i armen, tar bort taker)

AV = Avvisande

(Muntligt eller genom konkreta handlingar)

"Vtigrar g6ra nAgot som nAgon annan.vill, blir sur,

mntvillig, tjurar, ah, det Vanner jag inte f6r ,

har ingen lust"

Vuxna: Neej, inte nu, hinner inte f6re klockan tre;

Nej, jag mAste Ora detta forst, nej, det ffir ni inte

P = Parallell aktivitet

Barn som har samma aktivitet bredvid varandra,

men ej gemensam aktivitet

Vuxna sysslar med samna saker utan kommunikation

(inget samarbete om dessa saker)

AS = AskAdande

StAr bredvid, men tittar intresserat pit

(skiljer sig frAn passivt bredvid-tittande)

Exempelvis: matlagning, fotbollsspel, snickerier

VV = Vuxna pratar enbart med varandra

VB Vuxna ger instruktioner eller tillsHgelser till ett barn

(utan dialog)

VSG = Vuxna \ander sig till en stor grupp barn med instruktioner eller

tillsHgelset (utan dialog)

VLG = Vuxna vAnder sig till en liten grupp barn med instruktioner

eller tillsIgelser (utan dialog)

4 Sjalvstandighet

IM = Tar initiativ muntligt

Ger farslag pit olika saker

IR = Tar initiativ genom konkreta handlingar

Barnum nAgot, nAgon, tar med nAgon

G6r saker utan uppmaning

'"
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U = Utfbr handling sjUlv

Knyter skor, dukar, bar stolar, plockar undan efter sig, stadar

GAr saker pA uponsning

A = Muntligt havda Asikt

Saga vad man tycker, opponera sig

Tj = De vuxna tjatar pa barnen -

sager till upprepade ganger

5 Icke-sjAlvstandighet

Tj = Barnen frAgar om lov och hjAlp om minsta sak (tjatar)

PAr jag?

'Ska jag Ora sa?

Hjalp mig

Da = Ett barn fAr hjalp att utfora handling som det egentligen

skulle kunna klara sjAlv

exempelvis dra upp blixtlas, vattna blommor

Ps = Passivt bredvidvarande

Underordnar sig vuxen eller barns fdrslag och idler,

som dom sager utan egna tillagg, tittar pA, lydig,

"flyter omkring"

Me = Medverkar i av vuxen ordnad aktivitet

6 Normer

SN = Semlv.vnadsnormer (aIlmAnna regler om att inte Blass,

svitra, stjAla etc)

AN = AllmAnna uppfArendenormer (exempelvis inte lita med Appen mun,

stil.la ander samlingep, smaka pA all mat)

7 Inflytande Aver verkeamheten

V = Vuxen har mest inflytande

B = Barn har mest inflytande

VB = Barn och uxna har ett gemensamt inflytande
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1

LOKAL: Period:

Antal barn:

Antal vuxna/aktivitetsgrad

Huvudsakli4 barnaktivitst

Vuxna Barn

Samverkan

Icke-samverkan

SjaystIndighet

Icke-sjalvstandighet

Normer

Inflytande

ovriga kommentarer

11 N.

339



SCHEMA FoR LOKALER

Dag:

Period 1 8.30 - 8.40

2 8.45 - 8.55

3 9.00 - 9.10

4 9.15 - 9.25

5 9.30 - 9.40

6 9.45 - 9.55

7 10.00 - 10.10

8 10.15 - 10.25

9 10.30 - 10.40

10 10.45 - 10.55

11 11.00 - 11.10

12 11.15 - 11.25

13 11.30 - 11.40

14 11.45 - 11.55

15 12.00 - 12.10

16 12.15 - 12.25

17 12.30 - 12.40

18 12.45 - 12.55

19 13.00 - 13.10

20 13.15 - 13.25

21 13.30 - 13.40

22 13.45 - 13.55

23 14.00 - 14.10

24 14.15 - 14.25

25 14.30 - 14.40

26 14.45 - 14.55

27 15.00 - 15.10
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Lokal:
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Bilaga 2
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PEDAGOGISMAINSTITUMNEN
DEPARTMENT OF EDUCATION

Anna Hedin
Bodil Ekholm

1982-10-25

Ella a

Hej!

Nu har vi kommit till steg 2 i var undersOkning. Vi har med hjlilp
av datamaskin tagit fram de 12 daghem som vi planerar besoka under
tiden november 1982 maj 1983.

Foljande daghem kommer att "gynnas":

De 12 utvalda daghemmens namn

Vi kommer att kontakta respektive daghem i god tid fore besoken for
att informera och diskutera detaljerna kring besoket.

Om ni har frigor

Ring

Anna Hedin. tel arb 11 17 00/2154 hem 1543 63

Bodil Ekholm tel arb 11 17 00/2153 hem 15 35 32

.Halsningar

/

I V-.

Anna Hedin Bodil Ekholm
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1982-10-25

Till fbaldrarna pl

daghem

Vi är tvl forskare pi pedagogiska institutionen, Universitetet i
Linkoping, som it intresserade av daghemsverksamhet. I Linkbpings
kommun hiller vi fbr arvarande pi med ett forwcningsarbete som
finansieras av Radda Barnan och Delegationen for social forskning.

Utbyggnaden av daghem har skett mycket snabbt de sista 10 t ^n -
1974 fanns till exempel i Linkoping 24 stvcken daghem och 1982 Over
100 styckenl Under denna tid har daghemsverksamheten genomgAtt en
snabb utveckling och fOrIndring sAvIl genom nya byggnader som fort-
bildning av personalen och olika AlderssammansIttningar bland barnen.

Syftet med vAr forskning Hr att beskriva hur vardagen ter sig pA
12 olika daghem. Beskrivningarna kan till exempel anvIndas vid
diskussioner om hur daghemsarbetet kan 1Hggas upp. Det daghem dIr
Ditt barn finns Hr ett av dessa tolv.

Under tiden kommer vi dagligen att besoka syskon-
avdelningarna. FOrutom att iaktta vad som Winder kommer vi att prata
med de stbrre barnen (4 - 7 om vad de tycker om dagis samt
intervjua personalen om deras arbetssituation.

Vi anvander inga namnuppgifter sA Diet barn it givetvis anonymt i
vArt forskningsafbete.

Har Du frAgor eller undringar vand Dig direkt till nAgon av oss.

Anna Hedin tel arb 11 17 00/2154 hem 15 43 63

Bodil Ekholm tel arb 11 17 00/2153 hem 15 35 32

Halsningar

kez; L aif d
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Anna Hedin Bodil Ekholm
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