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ABSTRACT
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system by which decisions are made, variation of working tasks, the
meaningfulness of work, the goals of the preschool activity, the
possibility of personal development for staff, the communication
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extent satisfied with their working conditions. Staff members thought
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mostly concerning care of the children. Half of the group considered
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that they did not get enough feedback in their work. The splitting up
of the day by different routines and the arrivals and departures of
children and adults at different times were seen as strain factors.
Another strain factor was working in groups of children in which the
age span was very large (1 through 10 years). Personnel also
indicated that they received too little further education and had too
little time for work with individual children. The survey instrument
is included. ("RIB)
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Abstract

TO WORK AT A DY-CARE CENTER

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

care climate and childrens social and emotional behavior".

In Swedish day-care centers there are three different sorts of professional

groups: pre-school teachers, nurses and special teachers for school-

children's leisure time.

All three professional groups demand different education. At every day-care

center one can find representatives from the three groups.

All of the personnel at twelve day-care centers was interviewed ...bout their

experiences and opinions of their work in the day-care center. Ninety-nine

persons were individually interviewed during about one hour each.

Following variables were discussed: the system of decision, the variation

of working tasks, the meaningfullness of work, the goals of the pre-school

activity, the possibility of personal developmPnt for the personnel, the

communication system, the strain in work.

Results:

The majority of the personnel was to a great extent satisfied with their

working conditions. Everyone considered that they had the same work tasks

in spite of the difference in education. The personnel emphasized the

relationship between the grown-ups at the day-care center. The goals for

the work were of general character, mostly concerning taking care of the

children (the children should feel safe and well etc.). Half of the group
VIZ considered experience as being more important than education.

Strains:

CD A majority felt that they had too little contact with the celtral admini-

stration and that they did not get enough feed-back in their work. The

r4 splitting up of the day by different routines, children and adults arriving

and leaving at different times was seen as a strain factor. Another strain

factor was working in groups of children where the age span was very large

Cip(1-10 years). The personnel also meant that they got too little further

1:21.4 education and too little time for work with individual children.

The study was funded by the Swedish Delegation for Social Research.
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FoRORD

FOreliggande rapport dr en a7 delrapporterna i forskningsprojektet "Stu-

dier av daghemsklimat och dess effekter 0 barns sociala och emotionella

beteende". Detta projekt bedrivs sedan 1981 vid institutionen for pedago-

gik och psykologi, Universitetet i LinkOping av Anna Hedin, Bodil Ekholm

och Mats Ekholm. Projektet har finansierats av Delegationen for Social

Forskning samt Rddda Barnen.

Syftet med denna rapport dr att beskriva den del av daghemsklimatet som

utgor personalens upplevelser av sine arbetsforhgllanden. Intervjuer har

gjorts med samtlig personal pa de tolv daghem som intensivstuderats under

november 1982 till juni 1983.

Vi riktar ett stort tack till personalen pg de tolv daghemmen for den po-

sitive medverkan i vgra linga intervjuer som mojliggjort genomforandet av

denna del av projektet. Vi hoppas att vi har kunnat gterge era upplevelser

pg ett verklighetsndra sdtt.
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INLEDNING

Denna delstudie dr ett led i forskningsprojektet, "Studier av daghemskli-

mat och dess effekter pg barns emotionella och sociala beteende". Syftet

med projektet dr att beskriva och analysera existerande daghemsklimat och

aeras effekter pg barnetis beteende. Daghemsklimat dr ett sammanfattande

begrepp for daghemspersonalens arbetsklimat och det uppfostringsklimat

som rgder for barnen (Ekholm, B, Ekholm, M, Hedin, A, 1982). Den hdr rap-

porten dr en redogorelse och analys av personalens uppfattningar och upp
levelser av daghemmet som arbetsmiljo.

UndersOkningsgruppen

Tolv daghem i en kommun intensivstuderades vart och ett under en fjorton-

dagarsperiod. Verksamheten observerades under sju heldagar, personalen

intervjuades och barnen besvarade bildenkdter.

I intervjuundersokningen deltog samtlig personal pg de 12 daghemmen med

undantag for kortvariga vikarier, praktikanter samt personal som arbetade

pa fritidshemsavdelningar utan direkt samrore med syskongrupperna. Totalt

utgjordes derma personal av 103 personer (Ekholm, Hedin, 1984). Fyra av

dessa hade pg grund av sjukdom eller semester inte haft tillfalle att

delta i intervjun. Undersokningsgruppen bestod ddrfor av 99 personer, 91

kvinnor och 8 man.

Intervjupersonernas alder framggr av tabell 1.

Tabell 1: Personalens alder (n = 99)

Alder i gr Antal

<20 3

21-25 21

26-30 29

31-35 18

36-40 12

41-45 8

46-51 2

>52 6

Summa 99

I
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De fiesta var i Aldern mellan 26 och 30 Ar, det vill saga nAgot yngre an

kommunens barnomsorgspersonai vars genomsnittsAlder dr 32 Ar.

Tabell 2: Personalens yrkestillhdrighet (n = 99)

Yrkestillhorighet Antal

Barnskotare 39

Forskolldrare 30

Fritidspedagog 6

FOrestAndare 12

Annan tjdnst 12

Summa 99

* Annan tjdnst: Kombinerade tjdnster av koksarbete och barnarbete,
assistent for barn med sdrskilda behov eller pooltjdnst.

Barnskiitare och fOrskolldrare dr de dominerande grupperna. Majoriteten

hade en adekvat utbildning for sitt arbete, endast sju saknade utbildning.

Ett par forskolldrare arbetade ocksA som barnskotare.

Tabell 3: FOrdelning over hur lAng tid man arbetat inom barnomsorgen
(n = 99)

Tid i Ar som man arbetat
inom barnomsorgen Antal

0-1 9

2-3 25

4-5 18

6-10 30

11-15 15

16 > 2

Summa 99

Hdlften av personalen har arbetat mellan 4 och 10 Ar i barnomsorgen, och

1/3 under 4 Ar. Ett vanligt monster har varit att man arbetat en tid som

till exempel outbildad och sedan utbildat sig, eller ocksA har man arbe-

tat som barnskotare och sedan vidareutbildat sig till forskolldrare.
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Tabell 4: Anstgllningstid pi det "egna" daghemmet (n = 99)

Anstgllningstid Antal

0 - 1/2 gr 13

7 man - 1 Ar 15

2-4 gr 45

5-7 gr 20

8-10 gr 4

11 > gr 2

Summa 99

En dryg fjgrdedel har varit anstgllda pg daghemmet kortare tid an tva gr.

Att anstallningst den varit sg kort biir ses i relation till att flera av

de undersokta daghemmen inte varit oppna mer an tvg gr. Ungefgr hglften

av personalen hade varit anstallda 2-4 gr pg "sitt" daghem, en fjgrdedel

fem gr eller mer.

Undersokningsmetod

Var oci- en av de 99 personerna i undersokningsgruppen har intervjuats in-

dividuellt under cirka 1 timme om sina upplevelser och gsikter om aroetet

pg daghemmet.

I organisationspsykologisk litteratur finns ett flertal studier som be-

handler faktorer som gr betydelsefulla for arbetsklimatet och arbetstill-

fredsstgllelsen i allmanhet, men ocksg studier som mer specifikt behand-

lar betydelsefulla faktorer for barnomsorgsarbete (Ekholm, B, Ekholm, M,

Hedin, A, 1982). Utifrgn dessa studier har vi beddomt foljande variabler

vara relevanta for vgr undersdkning av arbetsklimat och arbetstrivsel pg

daghem.

1. Beslutssystemet. Vem fattar beslut om vad, hur fordelas ansvaret, vil-

ket inflytande har man over det egna arbetet. Finns klara roller.

2. Variation i arbetsuppgifterna. Mojlighet att lgra nytt, att utnyttja

sina kunskaper.

3. Meningsfullheten i arbetet. Finns konkreta mgl for verksamheten, ser

man resultat av vad man gor, utvarderas verksamheten och forandras i

enlighet med denna.



4. Vdrdering av yrkesrollen och yrkets status.

5. Kornmunikationskanalerna inom daghemmet och till fdrvaltning.

6. PAfrestningar i yrket. Olika hinder i arbetet.

Variablerna har legat till grund fdr.konstruktionen av intervjufrAgorna

(Bilaga 1).

Intervjun dr upplagd sA att frAgor av mer overgripande art har stdllts

till samtliga som intervjuats, medan andra frAgor av mer detaljerad och

uppfbljande art har stallts ibland och ibland inte, beroende pA hur den

enskilde svarande har behandlat de dvergripande frAgorna.

Intervjutekniken vi utnyttjat kan karakteriseras som "fokuserad intervju"

(Merton et al., 1956). I denna teknik dr det vdseffaiga att intervjuaren

hailer fast vid de vida frAgeomrAden - variabler - som man vill utforska

och att den svarande fAr mdjlighet att uttrycka sina synpunkter. Hdrigenom

kan de frAgor man stdller inte vara standardiserade eller fdrutbestdmda.

De fdljer i stdllet av den information som den svarande avger, men halls

kvar inom ramen fdr de omrAden som fokuseringen galler. Vi har alltsA i

viss man lAtit de svarande sjdlva avgdra vilka frAgor som de velat betona.

Konsekvensen av detta fbrfarande dr att vi :Upland har olika antal svar att

bearbeta pA de olika frAgorna.

Intervjuerna spelades in pA band, avlyssnades och protokollfdrdes utfdr-

ligt samma dag som de genomfdrts. Ett par intervjuer per daghem skrevs ut

i sin helhet (sammanlagt 30 st). Av tidsmdssiga och ekonomiska skdl kunde

vi inte fbrfara likadant med alla 99 intervjuerna. De AterstAende 69 in-

tervjuerna sammanstdlldes i stdllet i protokoll. Bearbetningen av materia-

let har gAtt till sA att svaren rdrande de olika variablerna sammanfbrts

i olika svarskategorier, och ddrefter analyserats. Intervjusejouren av-

slutades med att personalen besvarade en enkdt (Bilaga 2), som komplette-

rade intervjun. Hdrigenom fick vi information om variabler som graden av

upplevt inflytande, uppfattningen om arbetslagets normer samt om !rrkes-

rollen. Inspiration till yrkesrollsmdtningen har vi fAtt av Fusing (1975).

Enkdtmateriaiet databearbetades (SPSS-programmen, 1981). Svarsfrekvenser

har berdknats over det totala materialet men dven per daghemsenhet. Ana-

lyser har gjorts vad gdller skillnader mellan yrkesgrupper, anstdllnings-

tidens Angd, personalens alder samt typ av daghem man arbetat pA. Ett
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visst internt bortfall forekommer, detta redovisas vid respektive frggas

resultat.

Organisatoriska forhgllanden

Flera av de yttre forutsdttningarna for personalens arbetssituation styrs

av lagar, bestdmmelser och rekommendationer pg riksnivg samt kommunala

riktlinjer (Wallgren et al., 1981).

Riksnivg

Bindande lagar finns enbart for daghemsloknlernas och utemiljons utform-

ning. Hdr finns ett stort antal forfattningar och lagar frgn arbetsmiljo-

lag till livsmedelslag (Liljeroth, 1980). Kvalitets- och innehgllsaspekter

pg barnomsorgen regleras i form av rekommendationer. I viss man kan ocksg

utformningen av stadsbidragsbestdmmelserna komma att bli ett styrinstru-

ment. Huruvida man foljer rekommendationerna dr annars en frgga som ldmnas

till de enskilda kommunernas politiska stdllningstagande. Arligen redovi-

sar kommunen sgvd1 utbyggnadsplaner som organisatorisk utformning av barn-

omsorgen i en barnomsorgsplan.

Gemensamt for riket dr ocksg att tvg eller tre olika yrkeskategorier arbe-

tar pg daghem. Vanligast dr att det finns forskollarare och barnskotare,

men i mgnga sg kallade forldngda syskongrupper med barn sgvdl i forskole-

som skolgldern, inggr dven fritidspedagoger i arbetslaget. Dessa yrkes-

kategorier har olika utbildningar och kommer efter ayslutad utbildning

att fg olika lOn, delvis olika tjdnstgoringsvillkor och kommer att till -

hora olika fackforbund. I de rekommendationer som givits i statliga ut-

redningar (till exempel SOU 1972) forordas att man arbetar i arbetslag

pg jdmlik basis. I praktiken har detta ofta tolkats som att alla skall

gora samma sak.

Kommunal nivg

Kommunalpolitikerna beslutar hur vd1 man skall anpassa sig till de olika

rekommendationerna om kvalitet, det vill saga ambitionsnivg man

skall ha i kommunen. De flesta av dessa beslut pgverkar personalens ar-

betsforhallande: man beslutar exempelvis om personaltdtheten (antal barn

per vuxen), om daghemmets storlek (och ddrmed dven personalgruppens



storlek), om barngruppens alderssammanshttning och storlek, om andelen for-

tursbarn, om andelen heltidsbarn (vilket pAverkar barngruppens sammansatt-

ning tidsmassigt). Slutligen beslutar ocks& kommunen over vilka stOdinsat-

ser som ges till enskilda daghem, exempelvis vad galler fOrtursbarn, vil-

ket allmant utbud av fortbildning som ges till personalen samt vilka all-

manna "kringresurser" sem finns, exempelvis psykolog- eller pedagogkonsult.

UtifrAn de organisatoriska fOrutsattningarna i den undersOkta kommunen har

vAra tolv studerade daghem grupperats i nedan beskrivna grupper: sju smA-

daghem, dar sex av dem bestod av en avdelning med 20 barn i forlhngd sys-

kongrupp (1-10 AO. PA daghemmen arbetade ett litet arbetslag (fdrre an

10 vuxna) bestAende av fOrskollhrare, barnskOtare och fritidspedagog. Det

sjunde daghemmet hade farre barn (16 st) och en annan Aldersgruppering

(3-7 Ar). PA detta daghem fanns inte heller nAgon fritidspedagog.

Ph' tre av daghemmen var mer an halften av personalen deltidsanstalld. PA

ett av daghemmen var mer an halften av barnen deltidsplacerade. Ett av

daghemmen lag i ett bostadsomrAde, som enligt socialvArdsstatistik kan

betraktas som "tungt", ovriga lAg i "Atte" bostadsomrAden.

Fem stora daghem som bestod av flera avdelningar med 15-18 barn per grupp

i olika typer av syskongrupperingar. PA dessa daghem arbetade ett stOrre

arbetslag (fler an 10 vuxna), besthende av forskollarare och barnskOtare.

PA ett av daghemmen var mer an halften av personalen deltidsansthlld. PA

ett annat var mer an en tredjedel av barnen deltidsplacerade. Tv& av dag-

hemmen var beldgna i bostadsomrAden, som enligt socialvArdsstatistik kan

betraktas som "tunga", medan tre lag i "latta" bostadsomrAden.
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RESULTAT

Organisationen

Den centrala forvaltningens ledningsroll

"Forvaltningen? Nej, dom hor vi aldrig av ...."

Lanken mellan kommunen som arbetsgivare och daghemmen gick vid tiden for

var undersokning via fOrest&ndaren p& det enskilda daghemmet till en barn-

omsorgsinspektOr. Denna i sin tur var understand chefen och bitradande

chefen for barnomsorgsavdelningen. Ytterst ansvarig var socialchefen.

Varje barnomsorgsinspektOr var ansvarig for barnomsorgen inom ett geogra-

fiskt distrikt och darvid aven arbetsledare for ett visst antal forest&n-

dare. I arbetsuppgifterna ingick vid sidan av personal- och arbetsmiljo-

fr&gor aven ledningen och vidareutvecklingen av det pedagogiska arbetet

inom distriktet. Kontakterna med distriktets daghem gick mestadels via

forestAndarna, d& tiden sallan medgav direkta besok ute pa daghemmen.

Den pedagogiska ledningen liksom information om verksamhetsforandringar

skedde oftast under de regelbundna forestAndartraffar som ordnades.for

alla forestandarna inom omrAdet.

Enligt intervjuerna var man ganska oklar Over vem som gjorde vad i den

centrala forvaltningen. Alla visste inte heller vem som var deras barn-

omsorgsinspektOr. Nara halften av de svarande var direkt negativa till

kommunens arbetsledning som de uppfattade den. Mer an en tredjedel ut-

t, -ckte sitt missnoje mer indirekt i formuleringar som "dom bryr sig

inte om oss", "man marker dom inte". En knapp tiondel uttryckte en posi-

tiv instanning till arbetsledningen. Liknande negativa kanslor infor

kontakten med den centrala forvaltningen rapporteras bland annat av

Lillieroth (1980), Appelgren et al. (1981) och Eldin (1984).

I enkaten ingick frAgor som berorde personalens inflytande over centrala

beslut och deras uppfattning om kontakten med forvaltningen.

Enkatsvaren bekraftar bilden frAn intervjuerna. Man tycker sig ha for li-

ten kontakt med den centrala fOrvaltningen. I enkaten framkom ocksA att

cirka half-ten av personalen tyckte sig ha for litet inflytande over de

verksamhetsforandringar som skedde. Speciellt uttalat var detta pa dag-

hem som arbetade efter nya organisatoriska linjer.
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Tabell 5: Personalens kansla av inflytande over fortbildning, fOrdndringar
av daghemsverksamheten samt kontakten med den centrala fdrvalt-
ningen (%) (n = 99)

Tillrgckligt Otillrackligt Bortfall

Inflytande over beslut-
rorande forandringar
av verksamheten

Inflytande over moj-
ligheten att fa
fortbildning

45 55 3

22 78 3

Kontakten med
fOrvaltningen 30 70 a

I enkgten framkommer ocksa att tv& tredjedelar av personalen var missnOjda

med inflytandet over fortbildningen. Aven i intervjuerna framfardes eanga

kritiska synpunkter pa hur litet fortbildning man tyckte sig fa. Detta

tolkades ibland som ett uttryck for hur man pa den centrala forvaltningen

varderade barnomsorgsarbetet och vilka krav man stgllde pf, arbetsinsatser.

- "Stglls val inte sa stora krav pa oss att man anser att vi behOver vi-

dareutbilda oss".

Forestandarrollen

"Jag ska ocksa vara pedagogisk ledare. Det dr den biten som jag upplever

att jag missat allra mest."

Forestandarens uppgift pa daghemmet gr att leda arbetet vilket innebar i

stort sett tre typer av arbetsuppgifter: administrativa, personalvardande

samt pedagogiska. I barnstugeutredningen (SOU:1972) betonas dock det ge-

mensamma ansvaret for daghemmet, varvid forestandaren blir mer av samord-

nare, man betonar med andra ord en viss rollutjgmning (Appelgren et al.,

1981).

Fyra av smadaghemmen tillhOrdet en ny organisationsform, en sa kallad lek-

ladeorganisation. I denna organisation har forestandaren en vidgad roll.

Hon ansvarar savgl for "daghemmet", som bestar av 3-4,avdelningar (hem-

vister) belagna i olika villor eller lggenheter (inom gangaystand fran

varandra) som for dagbarnvardarna inom ett geografiskt distrikt. I fore-

standaruppgiften ingar ocksa ett visst grannskapsarbete och ansvaret for
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en oppen fOrskoleverksamhet. ForestAndaren har sitt arbetsrum pg den sA

kallade lekladan - en storre lokal for gemensamma aktiviteter for sAval

daghemsbarn som andra boende inom ett litet geografiskt omrAde.

PA dessa fyra daghem saknade personalen en forestAndare lokaliserad till

de egna lokalerna. P& tre av de fyra'daghemmen fterfanns en tydlig infor-

mell ledare, det vill saga en i arbetslaget hade kommit att styra mer an

de dvriga. Huruvida man var ntijd eller ej med ledningen, hangde ihop med

hur val den informella ledaren acceptecades. P& tva av daghemmen var man

missnojd, pA ett var man ni5jd. P& de tre sm& daghemmen som ej iner i

denna lekladeorganisation var man overvagande missnojd med sin ledning.

Pg samtliga fem stora daghem var man Overvagande nojd med sin ledning.

Ledarrollen beskrevs litet olika pa daghemmen, men vad som framst betona-

des var funktionen av stdd. Man ville ha ragon man kunde vanda sig till,

nAgon som kunde hjalpa till vid svarigheter (exempelvis vid foraldrasam-

tal), nAgon klom kunde "fixa". De flesta av forestandarna 0 de daghem,

dar man var ni5jd beskrevs ha egenskaper som att "vara starka" och "glada"

eller "kunna fOrmedla en pOsitiv stamning". Andra egenskaper som ofta

namndes var: "att inge fOrtroende", "ha en viss pondus", "kunna lyssna".

PAfallande ofta betonades att fOrestAndaren var "bra for hon ar en av

oss" - det verkade vara viktigt med en demokratisk ledarroll, nhon som

"smalter in i gruppen", "inte kanns som en forestAndare".

Av fdrestAndarens tre huvuduppgifter betonades den personalv&rdande och

administrativa delen, medan man sallan namnde den pedagogiska. Forutom

att finnas lokalmassigt lattillganglig verkade det som om fdrest&ndaren

mAste kunna fdrena tvA delvis motsagelsefulla funktioner. Hon skulle

kunna vara "bakgrundsledaren", som har tid att lyssna och ge stod och to

tag i problem, dA det behdvs, men samtidigt kunna glida in i vardagsarbe-

tet bland barnen for att kunna upplevas som "en av oss".

Att forestAndaren ocksA oftast upplevdes som en demokratisk ledare fAr

stOd av nedanstAende tabell.
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Tabell 6: Personalens kansla av inflytande over den dagliga verksamheten
(%) (n = 99)

Inflytande over: Tillrackligt Otillrackligt Bortfall

Fordelningen av de vuxnas
arbetsuppgifter

Upplaggningen av arbets-
tider

Planeringen av barn-
verksamheten

Vilka regler som bar galla:

a) for vuxna

b) for barn

Daghemmets budget

a) Inkap av inventarier

b) Inkop av forbruknings-
material

Planering av ledighet
och semestrar

86 14 0

87 13 0

71 29 1

89 11 3

90 10 3

77 23 2

79 21 2

84 15 3

Att ha inflytande Over den egna verksamheten dr sgval en viktig del av en

fungerande arbetsdemokrati som en viktig hanteringsmekanism for att mot-

verka stress (Brenner et al., 1979). Av tabellen framer klart att man pa

daghemmen lyckats mycket bra vad eller det lokala medbestammandet. En

klar majoritet av personalen tyckte sig ha tillrackligt inflytande sgval

over fordelningen av arbetsuppgifter och arbetstider som over planering

av barnverksamheten och utformandet av regler for vuxna respektive barn.

Man hade ocksg tillrackligt med inflytande over planeringen av semestrar

samt fardelningen av daghemmets budget. Ett enda daghem skilde sig frgn

det allmanna monstret genom att uttrycka missnoje med inflytandet bade

over arbetstiderna och arbetsuppgifternas fordelning. Pa dettadaghem

delade personalen pg farestandaruppgifterna, nggot ej alla i personal-

laget accepterade. Det fanns ingen sjalvklar koppling mellan den allmanna

trivsel man upplevde pg daghemmet och hur man upplevde sin forestgndare.

Pg flera av daghemmen dar det fungerar samre med ledningen trivdes man

ands. Pg dessa daghem betonade majoriteten att man trivdes, framfor allt

pg grund av barnen. Pg andra daghem hade man mer varierande motiveringar

till att man trivdes.
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Information och kommunikation

"Informationen? Ja, den fungerar ganska bra. Det klickar ju ibland fdr-

st5s, men ofta beror det nog da pa en sjdlv ocksa."

En viktig del av ledarens arbete pA daghemmet att delge information.

FAr alla veta tillrdckligt om vad som hdnder lokalt och centralt?

Det visade sig att de daghem som var nojda med sin ledning ocksA i all-

mdnhet var nojda med informationssystemet, medan motsatta forhAllanden

radde vad gdllde daghemmen ddr det radde missnoje kring lednIngsfunk-

tionen. PA de fiesta daghemmen, dven de daghem ddr man var ntijd med in-

formationsgivningen, pipekade ofta de deltidsanstdllda att de hade svArt

att fa veta tillrdckligt mycket. Alltfor manga deltidsanstAllda kan ddr-

fOr fOrvantas medfora en belastning.

"Vi tycker inte sa olika och om vi nagon gang gor det sa pratar vi oss

fram till en losning."

I vAra intervjufrAgor ayspeglas kommunikationen mellan personalen i hur

man loser oenigheter och konflikter, och hur man fattar beslut. Vad gal-

ler konflikter eller oenighet uttryckte ndstan tvA tredjedelar av samt-

liga svarande i intervjun att man sdllan hade konflikter'eller menings-

skiljaktigheter. Om man nagon gang hade olika asikt lostes detta genom

diskussioner. Man diskuterade sdllan vdrderingsfrAgor utan holl samtalen

kring konkreta driftsfrAgor, ddr man ocksA hade latt att enas och fatta

beslut. Detta monster stdmde for majoriteten av daghemmen, medan man 0

fyra daghem gall en bild av mycket oenighet och konflikter, oftast obear-

betade och odiskuterade. PA samtliga dessa daghem fauns samtidigt ett

missnoje med ledningen. PA ett av daghemmen hade man lyckats to itu med

sina oenigheter med hjdlp frAn forvaltningen.

PAfallande ofta noterade man 0 daghemmen att olika personer yttrade sig

olika mycket p& personaltrdffarna. Den vanligaste forklaringen till detta

var olika personligheter, detta var nagot man accepterade.

Vi stdllde ocksg nagra enkdtfragor om vars och ens asikt om vad man bdr

respektive inte bor gora som medlem av ett arbetslag relativt vad man

trodde att andra i arbetslaget ansag om samma frAga.



Tabell 7: Enkatsvar pg tre frggor om vad man sjalv rinser och vad man
tror om andras gsikter vad galler arbetsplatsnormer (n = 99)

Frgga 1. "Att undvika oenig-
het och konflikter"

Bortfall = 3

Frgga 2. "Att bry sig om
andras problem"

Bortfall = 2

Frgga 3. "Att hglla till-
baka personliga
kanslor och hglla
sig till fakta
nor man disku-
terar"

Bortfall = 4

Bor

Jag

Bor ej

Bor

Jag

Bor ej

BOr

Jag

Bor ej

Tro om andras gsikt

Bor air ej

26 1

11 57

88 3

1 4

32 6

10 47

Av denna tabell framggr att oaysett vilken stgndpunkt man intar i sak-

frggan, var de allra flesta Overtygade om att den egna gsikten delades

av de &riga i arbetslaget. Frgga 2 visar dessutom en stor enighet i

sak (man bor bry sig om andras problem). Pg frgga 1 och 3 uttryckte

cirka halften av samtliga gsikten, att man skulle ta itu med oenigheter

och konflikter, och man ansgg aven, att man borde ta med personliga kans-

lor dg man diskuterar. En mindre andel, en fjardedel respektive en tred-

jedel av de svarande, ansgg att man borde undvika detta. Pg bgda dessa

frggor var det ocksg ett litet antal svarande, cirka en tiondel, som an-

sag att de sjalva villa ta upp konflikter och ta in kanslor i diskussion-

erna, men inte trodde att de delade denna gsikt med de Ovriga.



Tabell 8: Enkdtsvar pA tre frAgor om vad man sjalv anser och vad man tror
om andras Asikter vad gdller arbetsplatsnormer (n = 99)

FrAga 4. "Att prOva aya
sdtt att gora
saker och ting
aven om resulta-
tet dr ovisst"

Bortfall = 3

FrAga 5. "Att talc om
for andra vad
de vill hOra
hellre an det
jag egentligen
tycker"

Bortfall = 3

FrAga 6: "Att lita pA
att andra kom-
mer att vara
hjalpsamma i
svAra situa-
tioner"

Bortfall = 2

Bor

Jag

BOr ej

Bor

Jag

BOr ej

BOr

Jag

Bor ej

Tro om andras Asikt

BOr BOr ej

86 7

1 1

10 2

7 76

87 1

2 6

overensstammelsen var stor dven i dessa tre frAgor mellan vad man sjdlv

ansAg och vad man trodde att de ovriga i arbetslaget ansAg. OcksA i sak-

frAgorna uttrycktes en stor enighet, man ansAg i gemen att man borde pro-

va nya sdtt att era saker och ting, att man borde vara drliga mot var-

andra och att man kunde lita pA varandra. Liksom pA de forra frAgorna

(tabell 7) trodde en mindre andel av de svarande (en knapp tiondel), att

de ovriga ej delade deras Asikter (frAga 4 och 5).

overensstdmmelsen i vad man sjalv ansAg och vad man trodde att de andra

ansAg var alltsA mycket hog bland de svarande. I viss man kan detta ut-

fall fOrklaras av en allmdn tendens att visa upp en snygg fasad - man

kan formoda att de fiesta mycket vdl vet vad man scm god mediem i ett

arbetslag fOrvantas tycka och svarar ddrefter. dverensstammelsen i nor-

mer dr dock mycket stor, och vi tror att frAgorna i hog grad fOrmAr speg-

la de verkliga normerna pA daghemmen, utom ndr det Buller om man skall

hAlla tilioaka personliga kdnslor respektive undvika oenighet och kon-
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flikter, ddr man var mer delad i sina Asikter. De ytterligt smA skillnader

som framkommer mellan vad man sjdlv anser och tror om vad andra anser gAr

i samma riktning. Man talar sjdlv for en storre oppenhet och arlighet an

vad man tror att de andra i arbetslaget gor. Totalt sett stdder denna en-

kat den allmanna bild man fAr i intervjuerna av enighet i personailaget T.

riktning mot stor Overensstammelse i Asikter, jamlikhet i arbetsfordelning

och ansvar, ldtthet att enas i beslut samt sallan fdrekommande menings-

skiljaktigheter.

Arbetsfordelning

"Det finns ingen rangordning, alla gor alit"

I Barnstugeutredningen (SOU, 1972) fOreslAr man, att samtliga personalka-

tegorier skall ine i ett arbetslag. Principen for arbetslagets arbetssatt

dr att personalen gemensamt skall diskutera arbetsfordelningen med hansyn

till olika arbetsmoment, arbetstidens fOrlaggning och hur aktivitetsutbu-

det for barnen skall organiseras (Lillieroth, 1980). Hur arbetar man da

pA daghemmen?

De allra fiesta av de svarande anser att de olika yrkeskategorierna utfor-

de samma uppgifter. Ungefdr en tredjedel av dem som arbetade pA daghem med

forldngda syskongrupper, pApekade att det fanns viss uppdelning, som hangde

ihop med yrkestillhorighet. Fritidspedagogerna tog hand om skolbarnen och

forskolldrarna ansvarade for sexArsgruppen, vilket ocksA rekommenderades

frAn kommunens socialforvaltning. Tre fjdrdedelar menade att en viss hier-

arkisk ordning fanns, exempelvis nar det gdllde vem som bestdmde mest.

Skdlet till denna skillnad var framfOr alit att man hade olika personlig-

heter, det vill saga de som pratade mest och hogst var ocksA de som hade

stOrst mOjlighet att pAverka beslut. Olika utbildning och yrkestillhOrig-

het framfOrdes alltsA inte som orsaker till denna upplevda skillnad i in-

flytande. Cirka en fjardedel ansAg att det inte ails fanns flagon hierarkisk

ordning

"Alla ansvarar for alit"

Majoriteten var ntijd med det ansvar man hade. Endast ett fatal ndmnde att

de skulle kunna tdnka sig mer ansvar, frdmst i form av administrativa upp-

gifter, sAdana som forestAndaren utf6r.
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I motsats till Barnstugeutredningens rekommendationer (SOU, 1972) har lag-

arbete ute pa enskilda daghem uppfattats som att alla skall arbeta tillsam-

mans med samma saker. De flesta upplevde inga skillnader inom personalgrup-

perna nar det gallde ansvarsfOrhAllanden eller bestammandemojligheter, som

hade med olika utbildning eller yrkestillhorighet att gora. Skulle man upp-

leva sAdana skillnader faun man andra fOrklaringar till dessa fOrhAllanden.

Konsekvensen blev att man utplAnade sin yrkestillhOrighet och sina special-

kunskaper. "Det dr bra att man 5r specialinriktad fast jag tycker att man

utfor samma arbete."

Rattvisekravet har fatt rAda och man delar lika pa alla uppgifter.

Verksamheten

Vilken roll har man i arbetet?

I enkaten (Bilaga 2) stKllde vi en frAga dar vi bad personalen tala om

vilka tre roller som de ansag bast passade till deras aktuella yrkesroll

(NU-roll) och de tre roller som de skulle onska att deras yrkesroll inne-

bar (ONSKE-roll). Vi bad om synen pa bAda yrkesrollerna eftersom den ak-

tuella situationen ofta kan krava vissa roller, medan man samtidigt kan

ha en idealbild av vilken roll man skulle vilja ha. I frAgan hade man elva

olika roller att vlja mellan.

Vi har grupperat de elva olika rollerna i tre grupper, pedagogiska roller,

vardande roller och kamratroller. Den forsta gruppen representerar roller

som betonar de pedagogiska uppgifterna, hit hor fem av rollerna namligen

uppfostrare, undervisare, barnexpert, vuxen saint kvinna/man. De tva sist-

namnda rollerna kan man inte omedelbart betrakta som pedagogroller men vi

har valt att fora dem hit, eftersom vi betraktar dem utifran aspekten att

man agerar som en vuxen modell eller en konsrollsmodell.

Den andra gruppen av roller betonar mer vardande uppgifter och hit raknas

mamma, vardare och valet. Vakt hor hit d5rfor att v&rden emellanAt innebar

att vakta barnen sa att de inte springer bort, slar sig eller skadar sig.

Den tredje gruppen betonar kamratrelationer i forhAllande till arbetskam-

raterna, hit hor kollega och personal. "Personal" 5r en beteckning som

anvands flitigt inom barnomsorgen bade om enskilda individer och om grup-

per i forhallande till arbetsgivaren och i forhallande till arbetskamrater.

Man sager ofta "vi dr fem personal pa detta dagis".
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En av rollerna, kompis, dr tvetydig, ddrfor redovisar vi den separat. Man

kan vara kompis bade med arbetskamraterna och barnen, sdrskilt de som dr

lite starre. Det ligger i tiden med betonande av till exempel dialogpeda-

gogik att man skall ha ett jambordigt forhallande. Ett ytterligare skal

till att vi behandlar denna roll separat dr att det forekom spridda kom-

mentarer till just denna delroll da personalen fyllde i enkdten, "kompis

vill man ju vara med barnen". Om personalen tolkat ovriga roller pa skilda

sdtt har vi inte kontrollerat.

Faljande tabell visar vilka roller personalen anser hor till sin yrkesroll,

bide som den ser ut nu (Nu-roll) och som de vill ha den (onske-roll).

Tabell 9: Uppdelning av de valda rollerna i tre grupper, kamratroll, pe-
dagogroll och vardande roll. Kompisroll redovisas for sig. For
varje roll anges bade antalet personer som valt rollen och den
procentuella andelen av antalet svarande. Nu-roll (n = 89),
Onske-roll (n = 83). For varje grupp anges ocksa en genomsnitt-
lig procent for Nu- respektive onske-roll

Arbetsrollen som den
upplevs Nu (n = 89)

Arbetsrollen som den
Onskas (n = 83)

F % F %

Kompis 45 51 62 75

Kamrat-
roll

Personal
Kollega

37

29

42
33

38%
22
35

27

42
35%

Pedagog- Uppfostrare 43 48 37 46
roll Undervisare 16 18 30 36

Vuxen 35 39 24% 35 42 27%
Kvinna/Man 11 12 5 6

Barnexpert 3 3 5

Vardande Vardare 27 30 10 12
roll Vakt 11 12 18% 0 0 } 7%

Mamma 11 12 8 10

Den roll man valde framfor andra bade ur Nu- och Onskeperspektivet var

kompisrollen. Halften ansag att de var kompis, och tre fjardedelar anska-

de att de yore det. Nar det galler de tre grupperingarna hade de flesta,

bade ur Nu- och onskeperspektivet, valt kamratrollen och pa andra plats

kom pedagogrollen. Man prioriterade saledes umgdnget med de vuxna fore

de pedagogiska insatserna, vilket ocksa stods om man rdknar med dem som

betraktat kompisrollen som en relation till andra vuxna.

I
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De vgirdande delrollerna prioriterades ldgst ur sav51 Nu- som Onskeperspek-

tiven. Dessa delroller var de man ville fordndra mest, ndstan ingen valde

vfirdarroller som onskeroll.

Man prioriterade samma grupperingar bade i Nu- och Onskeperspektivet. Inom

grupperingarna onskade man ddremot vissa fordndringar. Man ville minska

personalrollen, medan man villa oka den undervisande delrollen. De tre

vArdande delrollerna ville man ocksa minska.

PA de fiesta enskilda daghem var man ntijd med sin yrkesroll, det vill

saga man prioriterade samma rollgruppering ur sav51 Nu- som onskeperspek-

tivet. pa fyra daghem onskade dock en del av personalen ett annat inne-

hall i sin yrkesroll.

Malen

"Malen - vi har faktiskt inte pratat om sadana saker."

Majoriteten av personalen formulerade mal som var mycketallmdnna och

opreciserade, till exempel "barnen ska trivas, barnen ska ldra sig nAgot,

barnen ska ta hdnsyn". Man betonade omsorgen om barnen samt det sociala

umgdnget. I figuren nedan har vi delat upp de angivna malen i olika

maltyper.

Allmdnna omsorgsmAl dr sadana som att barnen skall bli trygga och har-

moniska, ma bra.

Personlighetsutvecklande mal dr till exempel att ge barnen sjalvkansla,

utveckla deras sjdlvstdndighet, hjdlpa dem att kunna visa kdnslor.

Intellektuella mal innebdr att man sager att barnen skall ldra sig olika

saker, bade skolforberedende kunskaper och aktiviteter av mer skapande

karaktdr som mala, jobba med lera.

Praktisk kunskap innefattar mal som att man skall kunna kld sig, dta

snyggt, tvdtta handerna fore maten etc.

Sociala mal omfattar dels sadana mal som innebar att man skall fungera

i en grupp och dels mal som betonar mer allmant socialt umgdnge, "ta

hdnsyn till varandra, ldra sig ta ansvar, samarbeta".

ovriga mal dr sadana som tar upp exempelvis att man vill na enighet med

fOrdldrarna eller att man vill skapa en allman personaltrivsel, som

grundlaggande fOr en gynnsam utveckling hos barnen.
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Figur 1. Procentuell fOrdelning av antal individer (n = 93) pg olika
typer av angivna mgt pg frggan "Vilka dr dina tre viktigaste
mgt for arbetet med barnen?" (Alla personer har inte angivit
tre mgl.)

De mgl de fiesta angav var allmAnna omsorgsmgl i kombination med sociala

mgl. Det fauns en tendens att fOrskolldrare oftare an barnskOtare namnde

de sociala mglen (dock ej statistikt signifikant). Mer preciserade mgt

som intellektuell utveckling eller personlighetsutveckling ndmndes av

drygt en tredjedel av personalen.

Vi har ocksg frggat om man dr Overens ommglen i personalgruppen. De

fiesta trodde att man var Overens, men sade samtidigt att man inte pra-

tat sg mycket om mglen. "Vi pratar dgligt om mglen, vi hinner inte det"

eller "vi dr Overens om mglsdttningen sedan 1974, den dr inte fOrdndrad."

Denna enighet stammer vd1 Overens med den siffermdssiga bilden pg de en-

skilda daghemmen. Man framfOrde i stort sett samma mgl som viktiga for

barnverksamheten. Det dr mOjligt att det ar ldtt att uppleva enighet,

ndr man hgller sig pg ett sg allmdnt plan vid mglformuleringarna.
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MAlen i forhAllande till yrkesrollen

I den yrkesroll man angav prioriterade man vuxenroller framfbr roller sons

hade med barnarbetet att gora. En del framfOrde spontant att de sag de

vuxnas samarbete som grunden for verksamheten. "Om personalgruppen lunge-

rar blir det bra for barnen." Denna Asikt far visst stod sAvd1 frAn barn-

stugeutredningen som i den allmdnna daghemsdebatten. Asikten kan ocksA

hdra ihop med att man har en syn pa pedagogik, ddr den vuxnes roll mest

dr att finnas till hands. "Egentligen behover man inte era sa himla

mycket, det maste komma lite av sig sjdlvt."

Denna prioritering kan fa konsekvenser for verksamhetsmAlens forverkli-

gande. De mAl man har for arbetet med barnen krdver snarare en yrkesroll,

som prioriterar vardande uppgifter om man vill nA allmdnna omsorgsmAl som

trygghet, ma bra etc. Men det krdvs ocksA en yrkesroll fylld av pedagogis-

ka uppgifter i kombination med en kompisroll om man vill na de sociala mA-

len, som gruppens samverkan, att lara sig ta hansyn till varandra etc. Att

man inte direkt associerar fOrverkligandet av de mAl man har fUr arbetet

med profilers pA yrkesrollen kan bero pA att mAlen formuleras sA allmant.

Man upplever inte att det behovs en specifik yrkesroll for att genomfora

dem.

MAlen forhAllande till arbetet med barnen

Drygt hdlften av de tillfrAgade ansag att barnen var det viktigaste i ar-

betet. "Att utratta nAgot med barnen och att tycka om dem" var det betydel-

sefullaste. "Att fA ta hand om barnen, ge vdrme och vara tillsammans med

dPm." Den andra halften av de tillfrAgade ansAg att de vuxna eller barnen

och de vuxna, var viktigast. "Att barnen har det bra och att personalen

har det bra."

Dessa uppfattningar stammer bra med synen man har pa sin yrkesroll. Knappt

hdlften prioriterade delroller i forhAllande till barnen, medan den andra

hdlften prioriterade roller som horde ihop med vuxenrelationer. Ndr det

ghllde arbetet med barnen upplevde cirka en tredjedel av personalen, att

det var svart att forverkliga de mal man hade med verksamheten. De svArig-

heter man oftast framholl var att man inte harm med olika aktiviteter,

aktiviteter ddr man upplevde att man fick utnyttja sin pedagogroll. Man

kunde inte forverkliga de intellektuella mAlen. Hdlften av de tillfrAgade
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ans5g, att de saknade tid for specifika aktiviteter, som till exempel mu-

sik, drama, snickis och utflykter de ville gora. "Jag hinner aldrig sitta

ner och tillverka saker tillsammans med skolbarnen till exempel." "Jag

skulle vilja ha mer musik och teater, men det Ur svArt att ta sig for,

svArt att hinna."

Man harm inte heller med att forverkliga de allednna omsorgsmAlen. "Jag

vill Ugna mig At ett barn i taget, tiden racker inte till." "Jag skulle

vilja Aka ivdg oftare med enskilda barn, men det dr for lite personal."

Upplevelser

"Att fA ta hand om barn helt enkelt, att fA vara tillsammans med dem."

Majoriteten av var undersokningsgrupp hade valt barnomsorgsyrket darnr

att det var naturligt for dem - de hade alltid velat arbete med barn

eller de tyckte mycket om barn.

Vad trivs man med? Svaren var overlag positive och ganska overgripande

formulerade. En tredjedel av samtliga svarade i intervjuerna att de triv-

des framfor allt med barnen, nastan like mAnga betonade sammanhAllningen

bland arbetskamraterna som den framsta orsaken. Ofta namnde man bAda or-

sakerna. En tiondel ndmndc aspekter som horde till yrkets karaktdr - man

betonade att det var ett fritt yrke som bjod pA omvdxling och hade bra

arbetstider.

UtifrAn denna mer allmdnna frAga om trivseln frAgade vi om faktorer som

kan for/antes pAverka arbetstillfredsstallelsen. Man vet att det till

exempel dr viktigt att man fAr karma att ens arbete ger resultat, resul-

tat som dr av vdrde for nAgon utover en sjalv. Detta belystes i inter-

vjuerna med ett par frAgor (hur man sag resultat i sitt arbete, vem ar-

betet hade mest betydelse for).

Flera kommentarer antydde att man kurie uppleva att arbetet varderades

lAgt. "Jag skulle vilja jobba pA andra villkor an jag gor nu. Jobba litet

mer, ja, dar det "calms att det jag gor dr viktigt." "Man kommer i kontakt

med mAnga mdnniskor som tycker dagis dr precis skrap. Det dr rdtt svArt

att jobba dA faktiskt."
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Liknande tankar kan ocksA avlUsas i kommentarer som gays i samband med

frAgan om forvaltningen som arbetsledare. DA framfirdes ofta att man

kande sig bortglOmd, att ingen frAn fOrvaltningen brydde sig om vad man

gjorde pA daghemmet eller visade intresse for arbetets kvalitet. "Man

borde ju fA Aterkoppling frAn fOrvaltningen men fAr det ej." I viss man

fick man i sthllet vetkav fordldrarna om arbetet gick bra eller dAligt,

detta namndes av en tredjedel. DA man talade om fOrdldrarnas engagemang

var det dock pAtagligt att man onskade Aterkoppling frAn fler fOrdldrar.

Man kunde exempelvis saga "Onskar att fordldrarna vore litet mer engage-

rade" eller "fOrhldrarna ser kanske resultatet, men de visar det inte sA

ofta." En fjhrdedel sade att barnen gav Aterkoppling genom sitt beteende.

"Mr man ser att de utvecklas sA 'canner man att man nAr resultat", "ndr

jag upptacker att barnen 'art sig nAgot", "shttet som barnen har mot var-

andra." Nastan 20 procent sade att inte nAgon brydde sig om kvaliteten i

det man gjorde, och att man shllan fick karma att arbetet gav resultat.

Generellt kan man alltsA saga att personalen hade mycket svArt att fA en

utifrAn kommande Aterkoppling pa resultatet av sitt arbete. Hur dr det

dA med Aterkopplingen inom daghemmet?

Man gjorde shllan sjdlva nAgra mer systematiska utvarderingar av hur arbe-

tet fOrlOpte eller vilka resultat man nAdde med gruppen eller med enskilda

barn. Man pratade i sthllet mycket om sitt arbete och pa flera daghem for-

sokte man litet informellt fundera over hur ens planering fungerade. Cirka

40 procent av samtliga nhmnde att arbetskamraterna tittade pa vad man gjor-

de, daremot upplevde bara tvA personer att forestAndPren stod for Aterkopp-

lingen. Diskussionerna med arbetskamraterna skiftade i oppenhet pa de

fiesta daghemmen tyckte man att det var svArt att ge varandra arlig feed-

back av bide positiv och negativ art. "Vi borde ge varandra mer Aterkopp-

ling, men man dr ju inte van."

Meningsfullhet

Majoriteten svarade att arbetet hade mest betydelse for barnen (61 pro-

cent). Man sade exempelvis: "Jag ser att det dr vdldigt vi::tigt for vissa

barn" eller "Det hr viktigt for barnen - deras fOrhldrar har lAnga arbets-

dagar och barnen dr ju mest har." Ndstan 20 procent nhmnde ocksA fOrdld-

rarna i detta sammanhang. I huvudsak oetonades skhl, som hhngde ihop med

fOrskolans tillsynsfunktion. "Att man tar hand om deras barn sA att de kan

arbeta." Ibland berbrdes ocksA den inbyggda konflikten mellan fOrskolans



tillsynsfunktion och den pedagogiska funktionen, "Egentligen borde det

vara for barnens skull men manga ganger blir det for faraldrarnas skull."

Bara nAgon enstaka tog upp att forhldrarna ocks& sag den pedagogiska

funktionen. "Fordldrarna verkar glada at dagis ndr de marker att barnen

utvecklas och har ldrt sig nAgot". En dryg tiondel av de vuxna sade att

arbetet hade mast betydelse for dem sjdlva.

Ndstan en fjdrdedel, slutligen, var tveksamma till om deras arbete hade

nAgon betydelse. Man hoppades naturligtvis att det hade betydelse, men

det var inte ovanligt att man kande sig nedvdrderad av den debatt man

upplevde phick kring vardet av daghem.

Utvecklingsmajligheter

"Det dr viktigt att karma att man gar ett bra jobb, att man trivs. Fast

det dr ju inte alltid att man gar det, fast barnen mar bra s& far man

inte ut den tillfredsstdllelse man vill ha, man f&r inte ut nAgot. DA

kor man igAng stenh&rt med olika aktiviteter."

For att karma arbetstillfredsstdllelse behaver man ocksA karma att n&got

hdnder i arbetet, att det gfir fram&t, att arbetet utvecklas, att man

sjhlv fAr utvecklas. Hur ser personalen pA sina mojligheter att ffi ut-

nyttja sina kunskaper, erfarenheter, sin egen person och hur ser man p&

mojligheterna att komma vidare, ldra nytt? Vill man stanna pA sitt jobb

e l ler

Inom daghemmets vdggar finns mdnniskor med olika utbildningar, utbild-

ningar frfin olika epoker inom daghemshistorien - med andra ord med olika

kansla for vad som dr av vikt for verksamheten. Manga har arbetat lange

inom barnomsorgen, en del - fast inte sA mAnga - har pravat p& andra yr-

kesomrAden. Alla har ett liv utanfar daghemmet, over hdlften har egna

barn. Kort sagt, vars och ens bakgrund skiljer sig tillrdckligt for att

skapa ett myller av idfier, hdr finns rikligt med olika typer av kunskap

och resurser for att man skall kunna skapa en varierad och spdnnande

verksamhet.

Av intervjuerna framgi.ck att ndstan hdlften (43 procent) ansAg att den er-

farenhet man fick inom arbetet betydde mer an den utbildning man fatt. Man
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sade exempelvis: "Det gar inte att gbra som bbckerna sager" eller "Erfaren-

heten lar en mest". 33 procent tyckte att de kunde utnyttja sin utbildning.

Man sade har exempelvis: "Bra att veta varfbr barnen gbr si eller sa",

"Sattet att se har fbrandrats, jag dr mer malinriktad nu, jag vet varfbr

jag gbr saker". Ovriga ansAg att deras utbildning ej varit tillracklig

inom vissa omrAden (exempelvis vuxenpsykologi och kunskaper kring barn

med behov av sdrskilt stod och stimulans) eller att man Ott utbildningen

for sa lange sedan att den kandes inaktuell.

Da det gallde utnyttjandet av de egna intressena och mer personliga erfa-

renheterna var det ofta svArt att utnyttja dem i arbetet. Det var inte

ovanligt att man berdttade om vad man skulle vilja Ora i stallet - "Jag

skulle vilja halla p& med mer musik och teeter" (intervjuaren fragar -

vad hindrar dig?). "Ibland tror jag att det ar jag sjalv mest." "Det finns

en massa ideer som jag skulle vilja gbra men det finns inte tid till det."

"Eftersom man dr mange sa dr det ju samarbete om det som ska goras. Man

sager ju - ja, det ddr maste vi era, men vem ska gbra det och vem ska ta

itu med det?" Det finns ants& resurser inom manniskorna, det finns vilja

och ideer hos mange och det finns ibland frustration for att man inte kan

fbrverkliga vad man vill.

Majoriteten av de svarande (68 procent) tyckte att arbetet bjbd pa utveck-

lingsmbjligheter, framfbr allt genom nya erfarenheter. "Nya barn", "Kommer

folk med nya id6er", "Man utvecklas som manniska", "Alla tabbar man gjort

utvecklar en".

En fjardedel upplevde att man bars kunde utvecklas till en viss grans eller

att det var mycket som stod still. "Far ta de resurser jai sjalv har men

utvecklas inte sa mycket", "samma sak ar ut och ars in", "daligt med utveck-

lingsmbjligheter".

En tiondel av de svarande diskuterade utvecklingsmbjligheterna ur perspek-

tivet att avancera till en annan befattning eller vidareutbilda sig - "ska

fortsdtta till forskollarare, alla behbver den utbildningen", "sen man har'

blivit fbrestandare tar utvecklingsmojligheterna slut - om man inte vill

till fbrvaltningen", "man dr last i ett fack". Ungefar hdlften av de sva-

rande papekade i samband med denna fraga aterigen bristen pa fortbildnings-

mbjligheter genom arbetet.



Pgfrestningar

Trots den allmant positiva installningen till arbetet sade nggot mer an

halften (60 procent) att de flagon gang tankt att byta arbete. Skal som

framfbrdes var "vill prOva nagot nytt, inte bara stg och trampa", "blir

tjatigt, gar slentrian-i jobbet". Flera sade, att man funderat pa att

byta jobb dg "arbetslaget ar dgligt" eller "nar det ar jobbigt". En del

framfOrde, att arbetet kunde vara anstrangande fysiskt eller psykiskt,

"for mycket ljud", "for jobbiga barn".

"Si tanker man pg en massa saker och sedan sg hinner man inte forverkliga

dom grejorna man tankt pg."

Det ar av betydelse for arbetstillfredsstallelsen, att man kanner sig

kunna klara av de pgfrestningar arbetet bjuder eller att man pg annat

s5.tt kan ha inflytande over hur arbetet laggs upp. Vilka pgfrestningar

upplevde man i daghemsarbetet?

Drygt halften av samtliga bedbmde det egna daghemmet som "tungjobbat".

En fjardedel av de vuxna som arbetade pg forlangda syskongrupper kommen-

terade spontant, att det framfor allt var gldersfordelningen bland bar-

nen som gjorde arbetet tungt. Man kande alltfOr stora och motstridiga

krav pg sig i dessa grupper, ddr barnen samtidigt hade mycket olika be-

hov. Man kunde saga - "Nar man 'canner att dom stOrre barnen har en massa

behov och sen kan man inte praktiskt agna sig at dom utan de smg hgller

pg och kraver och man vet att man mgste gbra det och det med de smg. Det

blir sg rorigt. Och sen ar det tre eller fyra mellanstora barn som sliter

i mig och frggar - kan vi gbra det eller det. Dg kanns det splittrat."

Andra typer av pgfrestningar gallde om man exempelvis kande sig avbruten

eller inte hann med det man ville. Har uppgav nastan alla (91 procent)

att man upplevde sgdana situationer. Nastan halften (48 procent) namnde

att de ej hann med aktiviteter de ville gora som exempelvis utflykter,

musikstunder eller att vara i snickarboden. Man sade att saker man ville

gbra ej gick att genomfOra: "nggot man planerat och sg ar flagon borta

och allt faller", "aktiviteter ggr i stOpet for att barnen inte vill

eller for att barnen inte ar dar nar vi ska satta iggng".

38 procent tyckte att de ej hann med enskilda barn pg det satt de onskade.

Man kunde saga: "hinner inte lara 'canna alla barnen", "hinner ej kolla om
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nggon drar sig undan", "hinner ej gosa". Mycket olust verkade vara bundet

till att man inte fick gora fardigt saker: "man satter iggng med nggot och

sg hinner man inte era fgrdigt". En mer allmgn otillfredsstallelse kunde

ocksg komma fram i yttranden som "jag kgnner mig alltid otillracklig",

"ibland kanns det som om man inte gor nggon nytta".

De hinder som oftast framfordes som anledning till dessa forhgllanden var

"rutinerna", "barnens hamtnings- respektive lgmningstider". Man kunde saga

- "det dr hela tiden sg mAnga saker som kommer emellan, det gr frukosten

och sen har vi samlingen och just ngr vi skulle era det sg kanske dom har

kommit pg en annan lek de hellre leker." "Det dr svgrare nu efter personal-

nedskgrningen." Mgriga av hindren fordes sglunda till yttre omstgndigheter,

men ibland forekom det att nagon vuxen resonerade pa ett helt annat satt -

"Man skapar nog hindren sjalv" eller "Ibland tror jag inte saker blir av

for att man gr for mycket personal. Man ggr omkring och vdntar pg varandra.'



SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Skillnader mellan yrkesgrupperna

Majoriteten av de anstallda var i stor utstrackning tillfredsstallda med

sina arbetsforhAllanden. I en del frAgor fanns stora variationer mellan

vad de enskilda individerna lade tonvikten vid. Dessa olika meningar fanns

ganska jamnt spridda over de olika daghemmen. Vid sidan av dessa indivi-

duella variationer fanns en pAfallande enlghet i hela gruppen om en del

forhAllanden man var missnOjd med.

En jamforelse mellan de olika yrkesgruppernas svar pry de olika intervju-

frAgorna gav smA eller inga skillnader i de fiesta frAgorna. De tendenser

som fanns var att forskollarare oftare an barnskOtare betonade att ffan

villa utratta nAgot med barnen medan barnskotarna oftare ville ge varme

och vara tillsammans med barnen. Forskollararna som grupp upplevde ocksA

nAgot oftare an barnskotarna att de ej hann agna enskilda barn tillrack-

ligt med tid.

Nar det gallde enkaten gjordes ocksA nagra analyser for att klarlagga om

sAdana bakgrundsvariabler som alder, yrke, tid inom barnomsorgen samt dag-

hemstyp hade nAgon eventuell paverkan pa installningarna. Liksom vid in-

tervjuerna fann vi har i stort sett inga skillnader som var statistiskt

signifikanta. Den enda bakgrundsvariabeln som gav utslag var hur lange

man arbetat inom barnomsorgen. Dena variabel samverkade dels med hur

tillfredsstalld man var med sitt inflytande over verksamheten, dels med

hur ndjd man var med den roll man hade, relativt vad man velat ha.

Anstallningstidens langd och tillfredsstallelsen med inflytandet samva-

rierade sA att man var mest tillfredsstalld under sitt ft:51'sta anstall-

ningsAr och efter sex Ars anstallning, meda. Ian var minst tillfreds-

stalld efter tvA tre Ars anstallning (chi signifikant pa .01-nivan).

En rangkorrelation beraknades (enligt Spearmans formal) for grupperna

med olika lAng anstallningstid vad gallde samvariationen mellan vad man

upplevde sig ha for yrkesroll nu och vad man onskade sig for yrkesroll.

Berakningarna visade att for grupperna med over tvA Ars anstallningstid

inom barnomsorgen fanns inga skillnader mellan "nu" och "Onskeroll" me-

dan gruppen med kortast arbetstid onskade att de hade en annan roll an

den de upplevde sig ha. Antalet personer i dens grupp var dock mycket

litet. (De statistiska berakningarna framgAr av bile ;a 3.)
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Skillnaden mellan daghem

Vi har valt att gruppera daghemmen pA tvA olika satt. I det chd har vi

fort samman daghem med olika arbetssUtt utifrAn klassificeringen som den

beskrevs i 12 daghem, och i det andra har vi utgAtt frAn den pA sid 6

redovisade uppdelningem i smAdaghem och stora daghem. I bAda fallen har

vi utgAtt serval frAn upplevelser av olika arbetsforhAllanden som mer ob-

jektiva data kring organisation och strukturella forhAllanden. Vad gdller

upplevelsedata har vi valt de variabler ddr man visade en sAdan samstam-

mighet att det enskilda daghemmets arbetsklimat skilde sig frAn ovriga

daghem. I tabellen pA nasta sida visas de faktorer som valts ut.
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Tabell 10: Upplevelser av Wrestningar i arbetet, avvikelser i aalfor
muleringar samt vissa organisatoriska forhallanden fordelade
dels pi gruppen stora respektive smA daghem, dels p& daghem
med olika arbetssatt (muinriktat, framtidsinriktat respektive
genomsnittliga daghem) to = 12)

UPPLEVELSER

60-100 procent
eniga om att
daghemmet Sr
"tungjobbat"

60-100 procent
missnbjda med
arbetsledningen

70-100 procent anser
att Elkton form av
hierarki (inns

60-100 procent anser
att 1nformationen
fungerar dA11gt

60-100 procent anser
att konflikter och
oenighet Ur vanligt

75-80 procent anser
att utvecklingsmdj-
ligheter 1 arbetet
ar fSr fA

100 procent funde-
rar pA att byte
jobb

60-100 procent tram-
hAl1er att majori-
teten av barnen har

trassliga hemfbr-
hAllanden

>60 procent miss-
nojda med nuvarande
yrkesroll

ORGANISATION

Daghemmet <3 Ar
gammalt

Forlangd syskon-
grupp

>50 procent per -

sonlig rorlighet

>50 procent del-
tidsanstallda

<32 Srs medelader

0-50 procent har
egna barn

>50 procent barn-
rorlighet

Ojamn konsfdrdel-
ning

TLngt bostadsomrAde
50 procent av

fdraIdrarna tillhbr
arbetarklass

De 12 deghemmen klassiftee-
rades sam:

De 12 daghtemen
klassificerades sow:

4 et
"tram-
t1ds1n -

r1ktade"

4 st
"nuin-
riktadt"

4 st
"gimps-
snitt-
liga"

7 st
"sal"

5 st
"store

2 2 1 4

1 3 1 5 0

2 3 3 6 0

1 1 1 3 0

1 1 1 3 0

1 1 0 2 0

0 1 1 2 0

0 1 2 1 2

1 1 0 2 0

2 3 5 0

3 3 0 6 0

1 2 1 3 1

2 1 1 3 1

2 2 1 4 1

1 2 1 2 2

0 0 2 0 2

2 1 1 2 2

0 1 2 1 2
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Som framer av tabellen finns fA systematiska skillnader mellan framtids-

respektive nuinriktade och genomsnittliga daghem. De f5 skillnader som

finns ror de nuinriktade daghemmen som oftare an ovriga dr missndjda med

sin arbetsledning och har hierarki inom arbetslaget. Dessa daghem dr ocksA

oftare yngre an tre Ar.

Man kan spara fler skillnader mellan stora och smA daghem. De sm& daghem-

men karakteriseras oftare av missnoje med arbetsledning, forekomst av

hierarki och konflikter samt aligt fungerande informationsgivning. I

denna grupp finns ocksA fler daghem som bedomer arbetet tungt. Organisa-

toriskt skiljer de sig fran de stora daghemmen i att de dr yngre, har

forldngda syskongrupper, hog personalrorlighet, manga deltidsanstdllda

samt en yngre personalgrupp.

Som framgAtt av kommentarerna i de olika aysnitten dr likheterna mellan

personalens upplevelser storre an skillnaderna i de fiesta ayseenden. I

de frAgor vi fann variationer i svaren var variationerna oftare att hdn-

fora till individuella skillnader an till exempelvis yrkesbakgrund eller

att man arbetade pA nAgot speciellt daghem.

Den signifikanta skillnad vi fann mellan grupper med olika lAng anstd11-

.ningstid vad gdllde overensstdmmelse mellan nuvarande och onskad yrkesroll

talar liksom ovriga fynd for att daghemskulturen som sAdan har en ganska

stor socialiserande effekt. Efter noggrann ananlys fann vi visserligen

nAgra sdrdrag som skilde ut sm&daghemmen frAn de stora daghemmen. Dessa

monster antyder dock ingen enkel forklaring, snarare verkar det rora sig

om samvariationer av en sAdan komplexitet att det fordras ett betydligt

storre underlag av daghem for att man skall vAga spekulera om orsakssam-

band. Att fler av smAdaghemmen har problem kan exempelvis bero bAde pA att

de oftare dr "unga" organisationer och pg att flera av dem bAde iner i en

dnnu ej utprovad och stabiliserad organisationsform. VAra sm& daghem be-

stod ocks5 av bara en avdelning - vid konflikter och misstdmning kan man

alltsA inte byta avdelning eller arbetslag. De daghem som hade uttalade

konflikter hade heller inte lyckats bearbeta dem i personallaget. Vad

de klimattyperna Aterfinner vi hdr inte pA nAgot sdtt de tydliga skillnader

som vi fann i vAra observationer av barnarbetet. Ingenting sdrskilde har de

framtidsinriktade daghemmen frAn de nuinriktade och genomsnittliga. Ddremot

fanns det nAgra karakteristiska drag som sdrskilde de nuinriktade frAn de

ovriga.
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DISKUSSION

En sidoblick pa andra liknande undersokningar

Systematiska undersokningar av hur barnomsorgspersonal upplever sin arbets-

miljO har tidigare gjorts bland annat av Lidholt (1982), Esting (1983) och

inom IGOR-projektet (Appelgren et al., 1981; Pingel, 1981; Bergman et al.,

1982; Gyllang, 1984; Eldin, 1984; Lantz, 1984). Lidholts liksom Estings

undersdkningar ayser framst lagarbetet i forskolan. BAda har utnyttjat

serval enkdt som intervjumetodik i datainsamlingen och bAda har en stor

undersokningsgrupp. Inom IGOR-projektet, liksom inom en del andra under-

sOkningar, dr ofta antalet undersOkta daghem mycket begrdnsat (Ladberg,

1974; Ellert, 1976), rOr enbart en yrkesgrupp (Lassbo, 1976) eller ror

daghem med pAgAende fOrsOksverksamhet (Michelsen, 1977; Soderlund et al.,

1977) Data dr ofta insamlade med enkdtmetodik (Johansson, 1981). VAr under-

sOkning kan ddrfor sagas vara den hittills stOrsta vad &liar antalet dag-

hem och antalet intervjuade, ddr mAlat varit att belysa arbetssituationen

ur ett mer allmdnt arbetsmiljoperspektiv.

Vara data berth' i stor utstrdckning liknande variabler som till delar in-

gAtt i ovanrefererade undersOkningar. VAra resultat dr ocksA till stor

del i overensstdmmelse med dessa. PA nagra punkter avviker vara resultat.

VAra intervjupersoner uppger sig ha problem att klara fOrldngda syskon-

grupper, man anser att vissa barn kommer i klam och att de krav en sAdan

grupp stdller dr pafrestande for personalen. Detta gar stick i stdv med

tidigare skrivningar kring fOrldngda syskongrupper (Edenhammar, 1982;

Fredin et al 1977). En tdnkbar fOrklaring till detta kan vara att tidi-

gare undersOkningar oftast gjorts pa daghem dar personalen frAn borjan

varit positivt instdlld till denna arbetsform, nagot man ej kan fOrutsdtta

i vart "normalmaterial". En annan tdnkbar forklaring kan vara att "vara"

fOrldngda syskongrupper har varit lokalmassigt isolerade frAn samverkan

med andra syskongrupper - dven om de organisatoriskt ingAtt i en enhet

med flera syskonavdelningar.

Vi far ocksA mycket sma, om ens nagra skillnader mellan yrkesgrupperna

vad galler upplevelsen av arbetsmiljon och instdllningen till vilka mal

som finny for barnarbetet. Detta kan jamforas med &riga undersdkningar

som ofta givit motsdgelsefulla bilder ddr ibland skillnaderna framhAllits,



ibland enigheten (Daun, 1984). I en del av dessa undersdkningar har ocksA

enbart en yrkesgrupps Asikter lyfts fram, oftast dA fOrskollUrarnas (Roll

et al., 1976), medan barnskotarnas situation saknat en bredare belysning

(Daun, 1984).

Vi &Ian ocksA i "var" eupp att man Pa de flesta av daghemmen.bAde triv-

des bra och hade fA meningsskiljaktigheter eller konflikter. Aven hUr

firms motsUgelsefulla resultat i tidigare undersOkningar. Litet av orsa-

ken till de motstridiga resultaten kan ligga i att vissa undersokningar

gjorts i samband med forsUksverksamheter (Michelsen, 1977; SOderlund

et al., 1977) ar verksamheten inneburit att man bOrjat diskutera kring

varderingar och mAlsdttningsfrAgor pa ett djupare och mer personligt

plan. Dessa diskussioner har dA satt igAng processer som i vanliga fall

kanske varit dolda av att diskussionerna rOrt sig pa ett praktiskt, litet

ytligare plan. Detta stammer i sa fall Hven med vara resultat som just

framhaller att man mest diskuterar rutiner och praktiska Urenden dUr det

dr ldtt att komma fram till beslut. De daghem i var undersOkning som hade

problem i personalgruppen sade sig inte kunna bearbeta dessa Oppet och pa

ett konstruktivt satt.

Avslutande kommentarer

7i bortser i slutkommentarerna frAn de pafrestningar och hinder som fram-

skymtat i personalintervjuerna. I stUllet koncentrerar vi diskussionen

till det mest framtradande resultatPt av var undersOkning, ndmllgen att

personalen khnner stor arbetstillfredsstallelse och Ur nojd med sin ar-

betssituation. Detta gUller bade personalen i stort och om man ser till

enskilda daghem.

Man kan hitta flsra skal till varfor trivseln dr sa stor. Arbetet innebdr

att man har mycket tid tillsammans med andra, vilket ger goda mOjligheter

till socialt utbyte. Man arbetar shllan ensam i en barngrupp, utan Ur of-

tast flera vuxna tillsammans nar man har olika aktiviteter. Personalen

betonar ocksA i sin yrkesrollsprecisering den sociala samvaron med sina

arbetskamrater. Att ha en positiv social samvaro med sina arbetskamrater

dr ocksA generellt sett ett viktigt behov for manniskor oaysett vilket

yrke man har.
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Arbetslivet pa daghemmet prdglas av en hog inre nardemokrati, man Ur till

stor del med och utformar och pgverkar den dagliga verksamheten. Man ar-

betar med jdmstalldhetsprincipen som riktmarke, alla skall ha lika mycket

att saga till om och alla skall gora alit. Detta tillgmpade jUmlikhets-

monster forstdrks ocksA av att Uven den utsedda ledaren oftast fungerar

som "en av oss". Att demokratin fungerar sa bra kan bero pg att man upp-

lever sma eller inga skillnader mellan yrkeskategorierna. DUr skillnader

i mojligheter att pgverka verksamheten forekommer, hanfors dessa oftare

till personlighetsskillnader. Man saknar gamla traditionella monster av

hierarkisk arbetsfordelning eftersom yrket Ur ungt och lever i stUllet

under trycket av att forverkliga arbetslagsiden (SOU, 1972) scm klart

betonar de jamlika arbetsforh&llandena.

Trivseln pgverkas av att personalen upplever stor homogenitet bade i sitt

arbecssUtt och i sina attityder till barnverksamheten. Man Ur overens om

uppfostringsinriktningen, som i stora drag ocks& tycks stamma overens med

brett omfattade normer for uppfostran. Man Er ocksa overens om de Over-

gripande och foga preciserade mAlen for verksamheten.

Man upplever ocks& att arbetet Ur meningsfullt. Barnen har det bra pg dag-

hemmen och de utvecklas. Personalen har ocksg i de flesta fall valt yrket

for att fg syssla med barn, nagot som mange bland dem alltid onskat och

dg 'calms det sjalvklart meningsfullt, nUr man fgr gora det.

Varfor har yrkesrollen i ett av de mest betydelsefulla arbeten som finns

i vgrt samhdllet blivit sUospecifik?

Barnomsorgsyrket dr ungt, det dr forst under 1970-talet man i storre skala

byggt ut barnomsorgsverksamheten i landet. Man institutionaliserar en verk-

samhet som baseras pg det arbete som tidigare traditionellt sett skedde i

hemmen och skapar ett avlonat arbete som traditionellt sett liknar hem-

arbetet. Ett arbete som "gemene man" gor ansprgk pa att klara ay. En del

av den yrkestradition som man har att falla tillbaka pg gterfinns allts&

i oavlonat hemarbete. Lika traditionellt Ur det kvinnor som tar sig an

detta yrke, forut arbetade man med barnen i hemmen, nu arbetar man med

barnen pg daghem i stdllet. Det dr ej forvgnande att ett yrke med detta

ursprung fgr en oskarp framtoning.

ForskollUraryrket har historiskt sett haft en annan status. Fran bdrjan

drev man verksamhet for overklassbarn i dgvarande kindergarten. Darefter
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kom lekskolan, dal' man arbetade och ansvarade ensam for skolforberedande

verksamhet med en grupp pA 20 stycken sexAringar. BAde namnet pA och inne-

hAllet i verksamheten avgrUnsar tydligt denna uppgift som ett ldraryrke.

F6r att ytterligare understryka denna tydlighet var Skoloverstyrelsen hu-

vudman for lekskoleverksamheten. Varfor har OrskollUrarna inte fort med

sig denna tydligt avgrdriSade yrkesroll in i daghemsverksamheten? Kanske

Ur det helt enkelt sA att man har forUndrat arbetsuppgifterna f6r forskol-

Mrarna, frAn Mrarverksamhet for sexAringar till omsorgsverksamhet f6r

barn fran tvA Ar och uppAt. Detta tydligers ocksA av att Socialstyrelsen

blir huvudman f6r daghemsverksamheten. Mycket av det man tidigare haft i

sin yrkesroll forsvinner till Orman for allmHn omvArdnad. Ytterligare en

forandring som Overkar fOrskolldrarnas yrkesroll galler tillgAngen till

flera vuxna pA arbetsplatsen. Tidigare arbetade man ensam i en barngrupp,

nu arbetar man tillsammans med andra vuxna. I Barnstugeutredningen fram-

halls ocksA, att oaysett om man Ur forskolidrare eller barnskotare skall

man arbeta med bAde vArdmoment och pedagogiska uppgifter. Med dessa for-

andringar i arbetsuppgifterna finns det inte ldngre samma utrymme for

forskolldrarna att utnyttja sin speciella utbildning. Den gamla yrkes-

rollen suddas ut och en utslUtning mellan de tvA yrkena blir Oljden.

Arbetslagsprincipen i sig innebdr svArigheter av psykologisk art for en-

skilda individer att profilera sin .ntresse- eller kunskapsinriktning.

Man vdljer hellre att vara som andra, det Ur lugnare (Boalt-Boethius,

1984). En bidragande orsak till den effektiva utsldtningen av yrkena kan

ocksA vara att man i grund och botten har samma syn pA barn och barnut-

veckling och omvArdnaden av barnen. Att de bAda utbildningarna faktiskt

f6rmedlar en gemensam syn pA barn och att skillnaderna mellan utbildning-

arna finns att Marta i andra kunskaper eller fUrdigheter, till exempel i

bild och form, musik, slojd, drama och forskolans arbetssatt. Ar grund-

synen lika blir det enkelt att enas om vad man skall arbeta med och hur

man skall g6ra, homogeniteten forstdrks.

42



REFERENSER

Annerblom, M-L. Konsroller i daghemsmilj6. Pedagogiska och psykologiska
institutionen. Ldrarhogskolan, Malmo. Rapport nr 306. 1976.

Appelgren, C. och Samuelsson, B-I. Att arbeta pa daghem - organisation
och social miljb. IGOR nr 2. Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet, 1981.

Bergman, G., Engman, K. och Lundmark, M. Besokstid dagen lang. IGOR nr 7.
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 1982.

Boalt-Boethius, S. Arbetslag pa daghem. Sammanfattning av projektet "Att
arbeta pa daghem". Stencil. Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet, 1984.

Brenner, S-0. och Wallius, E. Arbete, halsa och vdlbefinnande for ldrare
och skolledare inom grundskolan samt for ldrare inom barnomsorgen.
4. Psykosocial miljo, vdlbefinnande och hdlsa for ldrare inom barn-
omsorgen. Rapporter fran laboratoriet for klinisk stressforskning.
Karolinska institutet, Stockholm, nr 112, december 1979.

Daun, H. Kunskapsutveckling kring forskola, barn och forskolldrarutbild-
ning. En forsknings- och kunskapstiversikt infOr en konferem. i Stock-
holm 4-5 oktober 1984. Hogskolan for lararutbildning i Stockholm.
Dnr 23/84.

Edenhammar, K. Aldersblandade barngrupper. Serien "Att arbeta i fOrskola".
Stockholm: Liber, 1982.

Ekholm, B., Ekholm, M. och Hedin, A. Daghemsklimat. Bakgrund, syfte och

mdtinstrument. Pedagogiska institutionens rapportserie nr 79. Uni-
versitetet i Linkoping. September 1982.

Ekholm, B. och Hedin, A. 12 daghem. Beskrivning av uppfostringsklimat och
sociala relationer. Klimatprojektet. Arbetsrapport 5. Pedagogiska
institutionens arbetsrapportserie nr 1. Universitetet i LinkOping.
Januari 1984.

Eldin, H. Mer an 10 ar i yrket. Del 1. IGOR nr 14. Psykologiska institu-
tionen, Stockholms Universitet, 1984.

Ellert, K. Personalens roller och rollfunktioner pa daghem. Psykologexa-
mensuppsats. Institutionen for praktisk pedagogik, Goteborgs Uni-
versitet, 1976.

Esting, K. och Gunnarsson, S. Lagarbete i forskolan. Pedagogik 3 uppsats.
Pedagogiska institutionen, Universitetet i LinkOping, 1981.

Flising, B. Insikt - Malsdttning Handledning. En studie av socialisa-
tionsprocessen i daghem med utgangspunkt i personalens aktivitet.
Psykologexamensarbete, Goteborgs Universitet, 1975.

Fredin, E. och Sundgren, M. Aldersintegrerad barngrupp pa daghem. Rapport
nr 26. Barnbyn Ska, 1977.

Gyllang, C. Mer an 10 ar i yrket. Del 2. IGOR nr 15. Psykologiska insti-
tutionen, Stockholms Universitet, 1984.

43



Johansson, J-E. Att utbilda sig till fOrskollarare? Pedagogiska institu-
tionen, Uppsala Universitet. Arbetsrapport nr 40. 1981.

Ladberg, G. Daghem - forvaringsplats eller barnmiljd. Stockholm: Prisma,
1974.

Lantz, A. och Pingel, B. Arbetsgrupp och organisation - individuell upp-
levelse. IGOR nr 13. Psykologiska institutionen, Stockholms Univer-
sitet, 1984.

Lassbo, G. En forskollarare blir till. Institutionen for praktisk pedago-
gik. Goteborgs Universitet, 1977.

Lidholt, B. och Rolander, I. Lagarbete i forskolan. Barnpedagogiska in-
stitutionen, Uppsala Universitet. Rapport 1. Augusti 1982.

Lillieroth, C. Andras barn - vart yrke. IGOR nr 1. Psykologiska institu-
tionen, Stockholms Universitet, 1980.

Merton, R.K. et al. The focused interview. Glencoe, Illinois: The Free
Press, 1956.

Michelsen, E. Dialogpedagogik pa sm &barnsavdelningar. Familjestodsutred-
ningen. Rapport nr 5, 1977.

Pingel, B. Vad betyder mAlsdttningen for en organisation? Tillampning av
en teoretisk modell pa barnomsorgen. IGOR nr 4. Psykologiska insti-
tutionen, Stockholms Universitet, 1981.

Roll, I. och Wilhelmson, K. Forskollararnac utbildning och arbetssituation.
C-1 uppsats. Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. Nr 299.
1976.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. Update 7-9. New York:
McGraw-Hill, 1981.

Statens offentliga utredningar, Socialdepartementet. Forskolan, del 1.
Betankande av 1968-Ars barnstugeutredning, 1972:26.

Soderlund, A. och William-Olsson, I. Forsoka duger. Institutionen for pe-
dagogik, Stockholms Universitet, 1977.

Wallgren, K. och Altschul, I. Lagar, rAd, anvisningar och rekommendationer
- vad styr barnomsorgen? IGOR nr 3. Psykologiska institutionen,
Stockholms Universitet, 1981.

0 44



Bilaga 1
1(2)

INTERVJUFORMULAR

Bakgrundsdata Alder

Egna barn

Erfarenhet av andra yrkesomraden

Varfor BO-yrke

Anstdllningstid inom barnomsorgen

Anstdllningstid pa nuvarande daghem

Forverkligande

Omvdxling

Klara mal

Fullfölja

Vad dr viktigast for just Dig i det

hdr jobbet?

Vad tries Du bast med?

Vilken anvdndning far Du av:

Dina teoretiska kunskaper

Din erfarenhet

Dina intressen

Vilka dr de tre viktigaste malen for

arbetet med barnen som Du ser det?

Hur gor Du konkret for att arbeta mot

malen?

Tycker dom andra som Du om malen?

Finns det nagot som Du inte tycker att

Du hinner med - pa det sdtt som Du

skulle vilja?

Vilka uppgifter kdnner Du att Du blir

"fdrdig" med?

Klara roller Yrkeskategoriernas uppgifter

Har barnen nagra uppgifter?

Rangordning Finns nAgon rangordning mellan vems

asikt som betyder mest och vems som be-

tyder minst?
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Ledarskap

Sjdlvstdndighet

Kommunikation

Normer

Allmdnt om dagis

Fortursbarn

Beskriv hur Du tycker att forestgndaren

utovar sitt ledarskap

Beskriv hur Du tycker att forvaltningen

utovar sitt ledarskap

Vad bnsvarar Du for?

Finns det nggot annat Du skulle vilja

ansvara for?

Vad tycker Du dr ldtt att komma overens

om?

Hur gor ni ndr ni dr oeniga?

Hur sprider man information?

Vad dr det forsta Du berdttar for en

vikarie/nyanstdlld om hur ni jobbar hdr

pg dagis?

Hur tungjobbat tycker Du att det dr jam -

fort med andra dagis?

Skiljer sig den sociala sammansdttningen

av barn frgn hur Du tycker det dr pg

andra daghem?

Tank en stund pg barnen i Din grupp:

Vilka barn tycker Du behover nggot mer

an ert vanliga program?

Har Du nggra fortursbarn i Din grupp?

Arbetsvdrde Pg vilket sdtt tycker Du att det Du gor

har betydelse for nggon/nggra?

Aterkoppling

Pgfrestningar

Vem tittar pg resultatet av vad ni gor?

Har Du nggon gang sedan Du borjade pg

detta dagis funderat pg att byta yrke?

Utvecklingsmojligheter Pg vilket sdtt kan Du utvecklas vidare,

ldra nytt, i Ditt arbete?
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0 Kvinna F1 M an

Alder

Funktion:

Forskollarare

Fritidspedagog

Barnskotare

Assistent

Pool

Fbrestgndare

Kokerska

Tid sedan ex

Tid pg detta daghem

E] < 20 gr

r-i 2 1-25 gr

r-i 2 6-30 gr

r-i 3 1-35 gr

r-i 3 6-40 gr

ri 4 1-45 gr

r-i 4 6-51 gr

r-i > 51 gr

Utb Forskollarare

Fritidspedagog

Barnskotare

Ingen

Kombination

0 < 1 gr

E] 2- 3 gr

ED 4- 5 gr

E] 6-10 gr

E] 11-15 gr

E] 16-25 gr

E] 26 >

E3 0-6 mgn

[1] 7 mgn - 1 gr

Ej 2- 4 gr

ED 5- 7 gr

Ei 8-10 gr

Ei > 10 gr

,1:,
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Tid inom BO < 1 Ar

2- 3 &r

4- 5 &r

E:j 6-10 &r

11-15 &r

16 >

A. Anser Du att Ditt inflytande p& foljande arbetsforhAllanden dr till-
rdckligt eller otillrackligt?

Ta stdllning till varje °wade for sig och markeza Din uppfattning
med ett kryss IDA varje rad.

1. Fordelningen av de vuxnas arbets-
uppgifter

2. Uppldggningen av arbetstiderna

3. Planeringen av barnverksamheten

4. Vilka regler som bor 011a

a) nil- vuxna

b) for barn

5. Daghemmets budget

a) inkop av inventarier (sAsom
exempelvis mobler)

b) inkop av forbrukningsmaterial
till barnen

6. Forandringar av verksamheten

7. Planering av ledigheter och semestrar

8. Mojligheten att fA fortbildning

9. Kontakten med forvaltningen
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B. Hdr nedan firmer Du en rad allmUnna pAstAenden som kan vara viktiga
for ett arbetslag

Du skall to stdllning till pAstAendena ur tvA synvinklar. I spalten
till vdnster skall Du ange Din egen instdllning. I spalten till hOgr
skall Du ange vad Du tror att de flesta i arbetslaget anser.

Jag tycker ,att man....

1. Undvika oenighet och konflikter

2. Bry sig om andras problem

3. HAlla tillbaka personliga

Jag sjdlv De fiesta andra
i arbetslaget

bar

(

(

)

)

)

bar
inte

)

( )

( )

bar

(

(

(

)

)

)

bar

inte

( )

( )

( )

kdnslor och hAlla sig till
fakta ndr man diskuterar

( ) ( ) 4. PrOva nya satt att era saker
och ting dven om resultatet
dr ovisst

( ) ( ) 5. Tala om for andra det de vill
hara hellre an det jag egent-
ligen tycker

( ) ( ) 6. Lita pA att andra kommer att ( ) ( )

vara hjdlpsamma i svAra
situationer
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C. Hur jag uppfattar min yrkesroll:

Nedan finns nAgra olika roller som man kan ha ndr man arbetar pa
daghem.

1. Waj de tre roller som stammer bast :led Din yrkesroll som den dr NU.

2. Vdlj de tre roller som stammer. bast med Din yrkesroll som du oNSKAR
den ska vara.

Kvinna
Man

Vuxen

I Mamma

I

Kollega

Undervisare

Uppfostrare
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Bilaga 3

Kendalls konkordanskoefficient fOr provning av samvariation mellan an-
stallningstid och "nuroll", yrke och "nuroll", yrke och onskeroll.

Variabler W X
2

Anstallningstid
nuroll

0.64 32 Signifikant S%-nivgn

Yrke - nuroll 0.53 21.2 Signifikant 5%-nivgn

Yrke - Onskeroll 0.82 32.8 Signifikant 5% -niv&.n

Spearmans rangkorrelation for prOvning av samvariation mellan anstall-
ningstid och likhet i rangordning av "nu" respektive "Onskeroll", mellan
yrke och likhet i rangordning av "nu" respektive "Onskeroll".

Anstallningstid Rho

0-1 gr 0.35 9 Ej signifikant

2-3 ar 0.65 25 Signifikant 5%-nivgn

4-5 ar 0.78 18 Signifikant 5%-nivgn

6-10 ar 0.85 30 Signifikant 5%-nivgn

11 gr 0.75 17 Signifikant 5%-nivgn

Yrke

Barnskotare 0.78 39 Signifikant 5%-nivin

Forskollarare 0.65 30 Signifikant 5%-nivan
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