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Sammanfattning (hogst 150 ord):

Studien ar genomford Fa de tolv daghem soi ingatt i projektet "Daghemsklimat och dess
effekter pa barns sociala och emotionella beteende".
145 barn i aldern 4-6 har individuellt besvarat en bildenkat bestaende av 10 han-
delser ur det vardagliga livet pa daghem. Handel.serna har speglat omradena:
(a) kamratskap (4 st), (b) graden av inflytande over beslut (1 st), (c) allman omsorg
om barnen (1 st), (d) allman kansla for "dagis" (2 st), (e) vuxnas reaktioner pa olyd
nad (2 st).

Resultat (a) halften upplevde kamratskapet positivt,(b) 487 upplevde gemensamt in-
flytande,(c) 67% upplevde att den vuxne visade omsorg,(d) 767 upplevde positiva kans-
lor inf8r at beratta nagot om "dagis" medan 397 upplevde positiva kanslor infor att
ga till "dagis" efter snuva, (e) Ca 63% upplevde att den vuxne blev arg vid olydnad.
Majoriteten av handelserna framkallade liknande svar hos barnen oaysett vilket dag-
hem de gick pa.
Vissa skillnader f8relag mellan aldrarna sa att aldre barn upplevde daghemsmiljon som
mer positiv an yngre barn.

Nyckelord (hogst 8)
Daghem, bildenkat, forskolebarn, upplevelsematningar, kamratrelationer,
vuxen-barnrelation.

Bibliotekets anteckningar. 3
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CHILDREN'S PERCEPTION ON DAY CARE. A PICTURE QUESTIONNAIRE.

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

care climate and childrens social and emotional behavior."

One hundred and forty-five children (aged 4-6 years) in twelve day-care

centers answered a picture questionnaire consisting of 10 stories about

everyday events which might occur in the day-care center. Each child

listened individually to the stories and gave his/her answer by choosing
one of two or three pictures describing possible outcomes of the event. The

stories covered the following fields:

1) Peer relations (4 stories)

2) Possibilities to exert influence on decisions (I story)

3) Care situation:, (1 story)

4) General feelings about being at the day-care center (2 stories)

5) Perception of adult reactions towards disobedience (2 stories)

Results:

1) 50% of the children chose pictures pointing to peer relations as being

friendly

2) 48% of the children gave answers suggesting that they could exert

influence

3) 67% of the children's answers suggested that they perceived the adults as
caring

4) 76% of the children chose the picture of a happy face in answer to a

story in which the child told the grand-parents about the day-care

center. However, only 39% of the children chose that picture in reply to

the story in which the child was to return to the center after a short

trO illness

10 5) 63% of the children experienced the adult as having an angry face in

situations of disobedience.

0 There were no significant differences between the children's answers in

different day-care centers. Some differences were found regarding age; the

older children seemed to have more positive experience of the day-care

center than the younger ones.

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

The report covers 17 pages.

Key words: Day-care center, picture questionnaire, pre-school children,

measurement of sentiments, peer relations, child-adult relations.

Ekholm, B., Hedin, A., 1984, Department of Education and psychology,

Linkoping university ISBN 91-7372-885-3
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FoRORD

Fareliggande rapport ar en av delrapporterna i forskningsprojektet

"Studier av daghemsklimat och dess effekter pa barns sociala och emotio-

nella beteende." Detta projekt bedrivs sedan 1981 vid.Pedagogiska institu-

tionen, Universitetet i Linktiping av Anna Hedin, Bodil Ekholm och Mats

Ekholm. Projektet har finansierats av Delegationen for Social Forskning

saint Raeda Barnen.

Syftet med denna rapport ar att beskriva hur barnen VA de tolv daghem

som intensivstuderats under november 1982 - juni 1983 upplever sitt eget

"dagis". Matinstrumentet at- en nykonstruerad bildenkat. Illustrationerna

i enkaten har gjcrts av konstnaren Ingvar W:son Andersson. Vi tackar

honour for de anvandbara b:lderna.

Vi riktar ocksa ett stort tack till barnen pa de tolv daghemmen, for att

de med gladje stallt upp och besvarat enkaten.

8



Inledning

Projektet "Daghemsklimat och dess effekter pA barns sociala och emotionalla

beteende" ar en studie vars allmdnna syfte ar att beskriva och analysera

existerande daghemsklimat och deras effekter pA barnen. Understikningen byg-

ger pa observationer av barn och personal samt intervjuer med personalen.

Vi har ocksa fiirs8kt mdta barnens upplevelser av det egna daghemmet. Denna

delstudie beskriver och granskar det mdtinstrument vi anvant, samt presen-

terar de resultat vi fatt fram.

En genomgang av litteratur om metodik inom barnforskningsomradet (Gage,

1963, Mussen, 1969, Cohen, 1976) visar att man ofta anvander sig av direkta

matt sasom observationer av barnens beteende. Relativt ofta anvanas indi-

rekta matt i form av skattningar via larare eller annan personal. Mindre

ofta anvands direkta matningar av barnen sasom psykologiska test. Ytterst

sallan utfors direkta matningar av barnens upplevelser av den typ som fra-

geschemata eller enkater utgor exempel pa. Under senare ar har dock tekni-

ker tagits fram som m8jligg8r enkatmatningar Aven av yngre barn till exem-

pel pa lagstadiet (Beare, 1973, Ekholm, Fransson, 1979). I denna matteknik

presenteras uppgifterna verbalt och i bildform och svarsalternativen i bild-

form.

Vi har haft denna bildenkatmetodik som utgangspunkt for konstruktionen av

vart mdtinstrument. Grundprincipen var att.forskaren gav en kort beskriv-

ning av en vardaglig situation for barnet, ddr handelseforloppet kunde ut-

vecklas pa alternativa sdtt. Tva olika Hrlopp presenterades for barnet i

form av tva tecknade bilder. Barnen fick peka pa den bild som de tyckte

bast stamde med airloppet pA det egna daghemmet. Vi konstruerade fragor om

ett stort antal vardagliga situationer, som ofta f8rekom pa daghem och bad

en konstnar illustrera olika svarsalternativ, som kunde visa olika handelse-

f8rlopp i de olika situationerna. Tretton av situationerna var majliga att

illustrera. Vi konstruerade ocksa fyra situationer som aysag att spegla bar-

nens kanslor f8r daghemmet. Svarsbilderna till dessa bestod av tecknade barn-

ansikten, vars ansiktsuttryck varierade fran mycket glada Over neutrala till

mycket sorgsna. Vi hade motsvarande vuxenansikten for att forsoka fanga upp

barnens upplevelser av hur den vuxne reagerade i fyra olika situationer.

Fem vuxenansikten varierade fran mycket glada over neutrala till mycket

arga. Sammanlagt bestod instrumentet av 21 berattelser.

Foruildersdkning

For att konstatera hur barn -i aldrarna 3-6 ar kunde ftirsta vara berdttelser

och bilder gjorde vi en forundersiikning av 67 barn. Barnens aldrar fordelade

sig enligt foljande.
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Tabell: 1 Barnens aldersfordelning. FOrundersaning.

3 ar 4 ar 5 gr 6 ar totalt

Antal 8 11 20 28 67

Vi delade upp de 21 berattelserna i tva parallella. frageuppsattningar.

Half ten av barneu fick 11 fragor och den andra half ten fick 10 fragor.

For att komma at vad barnenforstod, laste vi fOrst upp berattelsen, dar-

after fick barnen se bilderna och beratta vad dessa forestallde. Till slut

bad vi dem valja vilken bild som bast stamde med vad som hande pa deras

eget "dagis".

Vi hade inte nagra svarigheter att fa barnen att en och en ftilja med och

genomfOra undersokningen. Barnen tyckte snarare att det var roligt att

titta pa bilderna och svara pa fragorna.

FOrundersokningen visade att trearingarna var for sma for denna typ av

undersokningsmetodik. De fOrstod inte fragorna och kunde inte tolka bilder-

na. Vi konstaterade ocksa att nagra av teckningarna var alldeles fi5r detalj-

rika aven for aldre barn, barnen fastnade i tolkningen av enskilda detaljer

och kunde inte bedOma bilderna som helhet. Det visade sig ocksa att sA

mAnga som 5 alternativa barn- respektive frokenansikten blev for svart att

halla isar. Barnen kunde inte klart skilja mellan ansiktena. Tre ansikten

med olika uttryck var tillrackligt.

Efter en bortgallring av bilder utifran dessa kriterier kvarstod tio situa-

tioner, sex med svarsbilder i form av olika handelser, tva med barnansikten

som svarsbilder och tva med frokenansikten som svarsbilder.

De tio fragor som vi fick kvar aysag spegla foljande omraden: kamratskap

(barns relation med varandra) nr 1, 2, 4, 5; graden av inflytande Over beslut

nr 3; allmgn omsorg om barnen, nr 6; allman kansla for "dagis", nr 7, 8

samt de vuxnas reaktion pa olydnad, nr 9, 10.

Undersokningsgruppen

Alla barn som fyllt fyra ar pa de 12 daghemmen inbjtids att delta i under-

sokningen. Det totala antalet barn uppgick da till 161. Av dessa medverka-

de 145 barn (78 pojkar och 67 flickor), medan 16 barn vagrade delta eller

var sjuka.



Undersokningsgruppen delades i tre Aldersgrupper: 48-60 manader, 61-72

manader och barn aldre an 73 manader. Antalet barn per daghem varierade be-

roende pa daghemmets storlek och Alderssammansattning. PA ett av daghemmen

(nr 11) fanns bara fyra barn i de aktuella gldrarna, detta daghem utesltits

vid resultatsbearbetningen. I tabellen nedan rPdovisas antalet barn pA vart

och ett av de tolv daghemmen.

Tabe112.Antalet medverkande barn per daghem, uppdelade efter alder och kOn.

(n=145)

Daghem 1 Daghem 2

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar sum.

48-60 man. 7 2 9 48-60 man. 1 1 2
61-72 " 2 2 4 61-72 " 2 1 3
>73 " 1 5 6 > 73 " 0 2 2

Bortfall 4 19 7

Daghem 3 Daghem 4

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar sum.

48-60 man. 2 C 2 48-60 man. 3 8 11

61-72 " 2 2 4 61-72 " 3 9 12

>73 " 0 1 1 >73 " 4 3 7

Bortfall 1 7 Bortfall 1 30

Daghem 5 Daghem 6

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar sum.

48-60 man. 1 2 3 48-60 man. 2 1 3

61-72 " 0 2 2 61-72 " 1 1 2

>73 " 1 2 3 >73 " 1 3 4

8 9
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Daghem 7 Daghem 8

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar summa

48-60 man. 2 3 5 48-60 man. 2 1 3

61-72 " 2 2 4 61-72 " 4 2 6

>73 " 6 3 9 >73 " 2 2 4

Bortfall = 3 18 Bortfall=1 13

Daghem 9 Daghem 10

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar summa

48-60 man. 2 2 4 48-60 man. 4 1 5

61-72 " 0 1 1 61-72 " 4 3 7

> 73 " 1 2 3 >73 " 1 2 3

Bortfall=1 8 Bortfall=4 15

Daghem 11 Daghem 12

Alder flickor pojkar summa Alder flickor pojkar summa

48-60 man. 0 1 1 48-60 man. 0 0 0

61-72 " 0 3 3 61-72 " 1 3 4

>73 " 0 0 0 >7? " 3 0 3

4
Bortfall =1 7

Undersokningens genomprande

Barnen inbjods ett och ett av forstik.31edaren till ett litet rum dar man kun-

de fa vara i fred. Barnet fick fOrklaringen "jag har nagra bilder som hand-

lar om att vara pandagig'som jag garna vill visa for dig". De flesta av

barnen ftiljde garna med forstiksledaren, som de ju ocksa kande igen eftersom

undersokningen genomairdes efter de sju dagarnas observationer. I de fall

barnen var mycket blyga agnade vi en liten stund at att ytterligare motivera

dem, i ett par fall foljde de da med tillsammans med en av den ordinarie

personalen, i de fall de fortfarande vagrade insisterade vi inte utan de

slapp vara med.

12



Sjalva bjudningen av instrumentet gick till sa att barnet satt mitt emot

fbrsoksledaren som forst laste upp berattelsen for barnet och darefter lade

ut svarskorten framfbr barnet. Barnet introducerades i situationen med

hjalp av en dvningsbild. Positionen for det positiva respektive negativa

alternativet fbr de 10 handelserna varierades for att undvika positions-

effekter. Barnet fick darefter peka pa den teckning som west liknade for-

loppet pu barnets daghem ("hur blir det da pa ditt"dagis?"). Svaren anteck-

nades. Hela proceduren tog i allmanhet ca tio minuter per barn. De fiesta

av barnen tyckte det var mycket roligt och det halide att man bad att fa

komma och titta pa bilderna flera ganger.

13



Resultat

Vi har med hjalp av Kendalls konkordanskoefficient konstaterat att alla de

fyra kamratskapsfrAgorna hade samband med varandra det vill saga matte

sauna sak (X
2
=38,94 sign. 1%-nivA). Darfor behandlar vi dessa tillsammans

som ett omr&de i den fortsatta resultatredovisningen. FrAgorna 7 och 8 matte

olika omr&den: (Spearman-Brown rho=0.16) och behandlas darfor som enskil-

da omr&den i fortsattningen. Detsamma galler for fragorna 9 och 10 som

ocks& matte skilda omr&den (Spearman-Brown rho= -0.30).

Upplevelser av kamratskap (frAga 1,2,5,6)

I genomsnitt valde 54 procent av barngruppen det positiva handelseforlop-

pet pa de fyra kamratskapshandelserna, det vill saga half ten av barnen for-

vantade sig ett positivt bemOtande medan half ten forvantade sig ett nega-

tivt. Tv& av de fyra kamratsituationerna berorde mer praktiska situationer

som a) tambursituationen:

"Barnen ska 0 ut. Det at. trangt. De river och sliter after sina grejor.

De har brAttom ut. NAgon skriker "Det ar mina vantar", "Nej, det ar mina"

skriker nAgon annan. Hur blir det d& pA ditt "dagis"?

14



och b) situationen framfor TV:

"Det gr barnprogram pa TV. Manga barn vill titta. Alla vill sitta i soffan.

Det gr trangt. Da kommer ett barn och sager: Jag vill sitta hgr. Hur blir

det da pa ditt "dagis"?

I dessa situationer valde flera det positiva handelseforloppet (60 procent

respektive 57 procent jgmfort med genomsnitt 54 procent). Tva av de fyra

kamratsituationerna rorde fri lek c) utomhus:

"Barnen paildagis4ar ute. Det gr mange som cyklar och leker brandbil. Ingen

cykel är ledig. Ett barn kommer pa en cykel med flak. Ett annat barn vill

aka med. Hur blir det da pa ditt "dagis"?

och d) fri lek inomhus:

"Nagra barn pa "dagis" leker affar. De har manga saker som de saljer. De har

latsaspengar. Nagra sgljer. Nagra kommer och handlar. De skrattar och har

vgldigt roligt. Da kommer nagra andra barn och vill vara med. Hur blir det

da pa ditt "dagis":

15



Pa dessa tva situationer gav ett mindre antal barn positiva svar (49 pro-

cent respektive 50 procent jamfort med genomsnittet 54 procent).

Flickorna var nagot mer positiva an pojkarna i samtl:Iga f.ragor.

En rangkorrelation mellan hur barnen i olika aldrar besvarat de fyra fragor-

na visade inga signifikanta samvariationer (Kendall chi2.=2.97). En tendens

till systematisk variation fanns i fraga 4 (situationen framf8r TV) dar de

yngre mer sallan an de aldre valde en positiv handelseutveckling av situa-

tionen (49 procent respektive 58 procent).

Svarsfordelningarna pa det enskilda daghemmen liknade varandra med tva

undantag.

Graden av inflytande over beslut (fraga 3)

"En dag ska syskonavdelningen Ora en utflykt. Ni ska bestamma vad ni ska

ha f8r matsack med er. Barnen vill Ora pannkakor men fr8knarna vill ha

sm8rgasar. Vad tror du ni har med er pa utflykten?"

Det svar som oftast valts tyder pa att demokrati ofta radar i beslutsitua-

tionen, nlistan half ten av barnen (48 procent) stannade for alternativet

dar bada parters forslag beaktats. Flickorna angav detta nagot of tare an

pojkarna. Nastan lika vanligt var det att barnen gav svar som tydde pa att

friikens vilja fact dominera. Detta svar var vanligare bland pojkarna an

16



bland flickorna. En jamf8relse mellan aldrarna visar att de aldsta barnen

of tare angav att frokens vilja gallt medan de yngsta barnen angav att

badas airslag beaktats. Man kan fraga sig om de aldsta barnen genomskadat

att de vuxna faktiskt i realiteten styr aven om man inte alltid marker det

sa tydligt. Bara ett fatal barn (10 procent) stannade fbr alternativet dar

barnens egen vilja dominerat. Pa sju av daghemmen aterfanns det beskrivna

svarsmonstret medan fem daghem avvek.

Allman omsorg om barnen (frAga 6)

"Ett barn har ramlat pA Orden. Det bloder pa knat. Barnet skriker. Det g8r

ont. Hur blir det da p& ditt"dagis?"

Majoriteten (67 procent) valde alternativet dar froken kom springande me-

den en knapp fjardedel (23 procent) valde alternativet dar barnen kom. En

tiondel stannade for alternativet med det ensamma gratande barnet.

Flickorna valde nagot of tare bilden dar fr8ken kom, medan pojkarna valde

bilden dar barnen kom. En jamf8relse mellan aldrarna visade att de yngsta

barnen i betydligt hogre utstrackning an genomsnittet (21 procent mot 10

procent) valt bilden med det ensamma grAtande barnet De aldre barnen

hadP oftare an genomsnittet valt bilden med fraken (78 procent mot 67 pro-

cent). Kanske kanner man sig mer radd och hjalpl8s som liten.
Pg nio av de tolv daghemmen 8verensstamde m8nstret med det oven beskrivna

medan tre av daghemmen avvek.

17
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Allman kansla for "dagis" (frAga 7,8)

"Idag ar det lordag. Du halsar pA hos mormor och morfar. De frAgar hur Du

har det pA dagis". DA berattar Du for dem om "dagis".

Hur ser Du ut dA?"

De allra fiesta av barnen (3/4) sag glada ut mar de berattade for mormor

och morfar om "dagis". Knappt 1/5 sag neutrala ut och 8% sag arga ut. Jam-

for man Aldrarna visade det sig att ju aldre barnen var desto gladare var

de att beratta om "dagis". PA sju av daghemmen Aterfanns detta monster, me-

dan fem av daghemmen avvek.

har varit snuvig ett par dar. DA har Du varit hemma frAn "dagis". Nu ar

du bra. Idag ska Du fA gA till "dagis" igen. Hur ser Du ut dA?

Barnens svar fOrdelade sig jamnt over de tre alternatives; drygt 1/3 av bar-

nen sag glada ut, 1/3 sag neutrala ut och 1/3 sag arga ut nar de skulle

till "dagis" igen. Flickorna sag oftare glada ut, medan pojkarna sag arga

ut. Kven p& denna frAga var 6-Aringarna gladare an de yngre barnen, nar de

skulle gA till "dagis". PA 8 daghem foljde man svarsmOnstret medan 4 avvek.

18



Svaren pa fraga 7 och 8 skiljer sig at, det var tydligt att barnen sag

gladare ut nar de berattade om "dagis", det viii saga da de fiesta av bar-

nen kunde tanka pa nagot de sjalva tyckte om att beratta om "dagis". I den

andra fragan stalldes barnen infor ett val mellan att vara hemma och att

ga till "dagis". I det valet foredrog barnen att vara hemma.

Vuxnas reaktion pa olydnad (fraga 9,10)

"Det ar sn8 ute. Froken viii att alla barnen bygger snolyktor. Dom ska tan-

da lyktorna nar det blir markt. Men ett barn bygger en snOgubbe istallet.

Hur ser frtiken ut nar hon ser snOgubben?"

De fiesta (2/3) av barnen valde bilden dar froken sag arg ut nar de inte

lydde. 1/5 valde bilden dar froken sag glad ut, och 15% den bild dar froken

sag neutral ut. Pa sju av daghemmen aterfanns detta svarsmonster, medan 5

avvek.

"Barnen pa "dagis" har samling. FrOken sager "idag ska vi leka Bjornen so-

ver. "Naa" sager nagra barn. "Vi viii inte vara med". Alla barnen ropar

"vi viii inte, vi viii inte". Hur ser frOken da ut?"
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De fiesta (2/3) av barnen visade aven har att frften sag arg ut, 1/3, det

viii saga fler an pa fOrra fragan att hon sag neutral ut. Samtliga daghem

atom tva foljde monstret.

Alla illustrationer gjorda av konstnaren Ingvar W:son Andersson.
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Komentarer

Var ambition var att vi med hjalp av bildenkaten skulle kunna fanga upp

barnens upplevelser av olika daghemsklimat. De svarsmanster vi funnit

talar snarare for att barnen reagerar pa daghemsmiljan som sadan, an for

att det skulle finnas tydliga skillnader mellan vara daghem.

Vi har visserligen funnit att en del av vara bilder har givit skillnader i

barnens svar pa de olika daghemmen, men dessa skillnader kan inte systema-

tiskt hanfOras till olika klimattyper. Vi hittar inte heller systematiska

samband mellan dessa skillnader och specifik2 faktorer i daghemsmiljon,

som exempelvis storlek pa daghemmet eller barngruppens sammansattning.

De generella resultaten pekar pa att 6-aringarna upplevde daghemmet posi-

tivare an de yngre barnen. Kamratskapet var positivare, och de var gladare
It

att tillbaka till dagis efter sjukdom samt gladare, nar de berattade

om "dagis" for mormor och morfar.

De ibland framfarda synpunkterna om att 6-aringarna är myckct "dagis"-

tratta far har inget stad. Anledningarna till att 6-aringarna svarade posi-

tivare kan vara flera. Bet kan hara ihop med att 6-aringarna oftast vistats

to langre tid pa daghem. De kanner miljan battre och Ar tryggare an de yng-

re barnen som kan vara nya och sig mer frUmnande for miljan. Att vara

sex ar innebar oftast att man tillhar de Uldsta barnen och darfar har hag

status i barngruppen, vilket starker sjalvlanslan och man blir positiv till

att ga pa "dagis". Detti starks ocksa av att 6-aringarna viss tid Ur i"

specialgrupper med skolfarberedande verksamhet". Denna verksamhet bidrar

sakert ocksa till att barnen tycker att det Ur roligt och meningsfullt pa

"dagis". Ett annat skal till att 6-aringarna Ur mer positiva till "dagis"

kan vara att kamraternas betydelse akar med gldern i farskolearen (Andersson,

1973). 6-aringarna far ett akat intresse for andra barn och sociala kon-

takter, vilket gar att det blir roligt med daghemmet dar ju kamraterna

finns.

Ser vi till hela barngruppens svar pa kamratfrAgorna Ur det bara ca half ten

av barnen som upplever positiv kamratkontakt. Detta Ur beklagansvart med

tanke pa hur betydelsefulla kamratkontakterna är i forskolearen for bar-

nens sociala inlarning (Mussen et al 1969, Bronfenbrenner i Andersson, 1973).

Motsvarande resonemang kan faras :far det galler barn i de yngre aldrarna.

I tva situationer skiljer sig deras svar at fran de aldre barnens. 4-aring-

arna valjer 0J:tare an de gldre barnen bilden med det ensamma gratande bar-

net i situationen dar ett barn ramlar. De tycks inte karma fullt stad fran

de vuxna. Detta visade de yngre barnen ocksa genow att de var mindre glada



an de st6rre barnen nar de berattade om "dagis" och dA de skulle gA till

"dagis" efter snuva. Flera av de yngre barnen kanske inte varit pa "dagis"

sA lange och upplever darfor inte miljon som trygg eller stimulerande.

Genom daghemsvistelsens upplaggning lamnas barnen att leka fritt under en

stor del av dagen och sin barn kan hArigenom uppleva otrygghet och radsla

varf8r det inte blir sArskilt roligt pA "dagis". Mindre barn har ocksA star-

kare bindning till sin foralder och fiiretar fler handlingar i eller mycket

nara sitt hem an de nAgot Aldre barnen. Hemmet ar dArf8r en starkare kon-

kurrent till daghemmet i 4-Aringens forestallningsvarld an vad fallet ar

for sexAringen.

Diskussion om instrumentet

Vuxna uttalar sig ofta som om de kanner barns upplevelser. Det ar ganska

sallsynt att man fors8ker fAnga upp yngre barns egna upplevelser och syn

pa sin omvarld och variationer mellan barnea genom att direkt frAga dem.

Alltf8r liten moda har enligt var mening hittills agnats at utveckling av

metoder for upplevelsematning hos forskolebarn. VAr bildenkat ar ett exem-

pel pa hur enkatfrAgor kan presenteras for barn. EnkAtmetodik i gemen ar

behaftad med en hel del metodiska svagheter och faligropar vad galler frAge-

stallandet och svarsvaliditeten. VAr meted, som dessutom bygger pa bild-

forstAelse, kan darf6r forvantas beh8va fler provningar innan Vi vet vad

den verkligen kan ge.

I var fftundersaning gjorde vi en allmAn kontroll av hur barn i de under-

s6kta Aldrarna laste av vAra bilder. De bilder som ingAtt i den slutgil-

tiga versionen var forstAeliga for de flesta av barnen i f8runderstikaings-

gruppen, men bara en av bilderna gal, 100 procentig forstAelse. I var under-

siikningsgrupp har vi ingen kontroll over om samtiiga 145 barn verkligen

last av bilderna pa aysett och armed jamforbart att. Kanske finns det

variationer i mognad som kan forklara en del av vAra svArigheter att finna

klara och enhetliga monster. DA det galler tolkningen av ansiktsuttrycken

vet vi inte vad barnen last in i det neutrala ansiktet har kan man lika

garna anta en mer positiv som negativ tolkning sA range man ej frAgat bar-

net vad det aysett. Vara tolkningar bygger pa att barn identifierar sig med

den tecknade bilden av barnet och projicerar de egna kanslorna och upple-

velserna i valet av ansiktsuttryck. Att barn latt projicerar egna kanslor

pa detta satt vet man frAn barnklinisk erfarenhc:-. (exv. med projektiva

tester av typ CAT, Blacky). Huruvida (!etta gAller har vet vi naturligtvis

inte. Vi tror oss andA kunna tolka det speciellt med tanke pa att de tvA

handelserna aysedda att fAnga upp barnens allmanna instAllning till dag-
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hemmet, ger sa skilda svarsprocent. Detta Sr att forvanta med tanke pa att

jamfftelsen mellan hemmet och daghemmet innebar ett betydligt "starkare"

stallningstagande an att bara beratta allmSnt om daghemmet.

For att bilden ska vara majlig att tyda krays att barnet fact konkret er-

farenhet av situationen, att barnet kanner igen sig i situationen. Under

vara observationsperioder pa de tolv undersata daghemmen kunde vi iaktta

samtliga handelsefftlopp utom berattelsen om barnprogram pa TV och berattel-

sen om nar barnen bygger snOlyktor utomhus. Naturligtvis iakttog vi inte

samtliga handelser pa vart och ett av daghemmen, men eftersom de f8rekom

relativt frekvent, anser vi oss kunna forutsatta att handelserna inne-

hallsmassigt ej kandes frammande for barnen. Vissa av situationerna ber8rde

mer sommarlika, andra mer vinterlika situationer. Detta skulle eventuellt

ha kunnat komma att paverka barnens inlevelse da vi utf8rde unders8kningen

pa vissa daghem sommartid, andra vintertid.

Barn i fftskolealdern Sr mestadels mycket konkreta i sitt tankande och styr-

da av sin egen upplevelse av nuet, dar tillfalliga sinnesstaMningar far

stort spelrum. Speciellt pa handelserna som rtir kamratskap far. vi i det

narmaste en dikotomisering av svaren, nagot som skulle kunna fftvantas om

svaren var slumpmassiga. Detta skulle i sa fall kunna vara resultat av att

barnen nyligen "rakat ut for" handelser av liknande karaktar som de vi be-

skrivit. Vara tolkningar bygger ju pa att vi kan fanga in de enskilda dag-

hemmens klimat via likheterna i flera barns upplevelser pa samma daghem.

Antagligen ar det f8r optimistiskt att tro att barn i sina svar kan abstra-

hera vilka hNndelser som Sr vanligast forekommande nar deras blick fangas

av sa konkreta handelser som de vi presenterar. Enskilda barn kan ocksa upp-

leva kamratrelationerna mycket olika pa ett och samma daghem. FUr att kunna

kontrollera detta b8r man f8reta en test-retest av matinstrumentet. I de

ovriga fragorna far vi genomgaende mer sneda svarsfordelningar som mindre

talar for en slumpmassighet och mer for att det ror sig om karakteristiska

drag i daghemsmiljon.

Aven da det galler forstaelse av de upplasta berattelserna och handelserna

kan man f8rvanta sig att barnens mognad och koncentrationsformaga kan komma

att spela in. I de fall barnet ej ftirstatt berattelsen eller instruktionen

ar det moiligt att barnet arida velat Ora den vuxne tillags genom att avge

ett svar, ett svar som da kan vara slumpmassigt. Vi har ej kontrollerat det-

ta genom att samtala med barnen kring svaren. I enkater har man ocksa prob-

lem med att veta om den svarande angett vad han Onskar ska ske eller vad
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han upplever verkligen sker i nulaget. Det är ej troligt att denna meto-

diska fallgrop Ar tillAmpbar i barnenkAter, da barn i forskelealdern Ar

mindre benAgna att genomskada eller avlasa vilka svar som undersokaren for-

vantar. Vara svar cyder heller inte pa flagon skonmalning.

Var aysikt med enkAten var som tidigare nAmnts att fAnga upp olika daghems-

klimat som de ayspeglades i barnens upplevelser. Av resultatredovisningen

hamar att nagra sAdana klara skillnader ej farelag mellan daghemmen.

Detta kan naturligtvis tolkas som att metoden Ar for trubbig. Vi ser en

annan forklaring som mer trolig, nAmligen att klimatskillnaderna mellan

daghemmen Ar for sma for att fangas upp enhetligt pa den microniva individu-

ella enkAter utgor. Den metod vi tidigare utnyttjat for att fanga upp skill-

naderna mellan de tolv daghemmen ligger ocksa pa gruppniva snarare an den

individniva vi har sysslar med. Mer allmAnna drag i daghemskulturen tycks

sla igenom i vara resultat och kan farklara att upplevelserna är likartade

hos barnen oaysett vilket daghem de vistas pl. De svarsvariationer vi fin-

ner och som är mest uttalade i berattelserna kring kamratskap - tyder pa

att metoden ocksA Ar lAmpad att fanga upp enskilda barns upplevelser.

Den fungerar till och med bAttre som barnmetod an som klimatindikator.

Sammanfattningsvis anser vi att den enkAtmetodik vi pravat dr lovande men

behaver utsattas for fler pravningar innan vi kan uttala oss om validiteten.

Vid fortsatta undersakningar bar man dArfor ocksa samtala med barnen kring

deras svar
)
for att kunna ha faktorer som forstaelse och tolkning under kon-

troll. Ur reliabilitetshAnseende vore det ocksa av vArde med en upprepad

undersaninpA samma grupp barn, men med ett visst tidsintervall mellan

undersokningarna (test-retest). PA sA satt kan man i viss man fanga upp hur

kAnslig metoden Ar for barnens tillfAlliga sinnesstAmningar.

Vid fOrprovningen av instrumentet bedamdes ca 10 berAttelser vara lagom for

att de flesta barn i denna alder ska medverka koncentrerat. Ett starre an-

tal items yore naturligtvis av vArde .nen detta far da avvAgas mot en even-

tuellt avtagande motivation och koncentration. For att fa en sAkrare upp-

fattning om ett enskilt omrade yore det lAmpligare att koncentrera enkAten

till fArre omraden och pa sa vis fa fler items som speglar samma underlig-

gande omrade.

24



Referenslista

Andersson, B-E. Kamratpdverkan i fOrskoledren ett prsummat forskninge-
omrade. Kapport frAn pedagogiska institutionen, Goteborgs Universi
tet n 103. November 1973.

Beere, C. Development of a group instrument to measure young childrens
attitudes toward school. Ps*:chology in the schools, Vol. X, No 3,
1973, sid 308-315.

Cohen, L. Educational research in classrooms and schools. London: Harper
and Row, 1976.

Ekholm, M & Fransson, A. Praktisk intervjuteknik. Malmo AWE/Gebers, 1984.

Gage, N.L. (Ed.) Handbook of research on teaching. Chicago :Rand Mc Nally
and Company, 1963.

Mussen, P.H., Conger, F.F. & Kagan, J. Child development and personality.
New York :Harper and Row, 1974.



FrAga 1 "NAgra barn pA dagis leker affar. De har mAnga saker som de saljer.

De har lAtsaspengar. NAgra shljer. NAgra konuner och handlar. De skrattar och

har valdigt roligt. DA kommer nAgra andra barn och vill vara med. Hur blir

det dA 0 ditt dagis".

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur mAnga barn som valt bild A respektive bild B

i procent av totala antalet barn per enhet.

Bild A Bild B

Daghem 1

It

2

It
3

It
4

II
5

I'
6

II
7

II
8

9

10

11

12

56

57

43

40

50

44

72

39

50

47

50

43

44

43

57

58

50

56

28

62

50

53

50

57

18

7

7

30

8

9

18

13

8

15

4

7

Totalt 50 50 145

flickor

pojkar

55

45

45

54

67

78

48-60 mAnader

61-72 "

Over 73 "

59

31

64

41

69

36

47

52

46
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Bilaga 1 (2)

Fraga 2 "Barnen pa dagis är ute. Det Ar manga som cyklar och leker brand-

bil. Ingen cykel Ur ledig. Ett barn kommer pa en cykel med flak. Ett annat

barn vill aka med. Hur blir det da 0 digg dagis?

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels fOr gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur anga barn som valt bild A respektive bild

B i procent av n.

Bild A Bild B

n

Daghem 1 47 53 19
il

2 71 29 7
II

3 57 43 7

4 33 67 30
It

5 50 50 8
AI

6 44 56 9

7
. 78 22 18

8 42 58 13
ill

9 63 38 8

10 13 87 15
n

11 75 25 4

12 71 29 7

Totalt 49 50 145

Flickor 52 47 67

Pojkar 46 54 78

48 - 60 manader 51 49 47

61 72 " 48 52 52

Over 73 II

49 51 /5

27



Bilaga 1(3)

Fraga 3 "En dag ska syskonavdelningen gora en utflykt. Ni ska bestamma vad

ni ska ha for matsack med er. Barnen vill ha pannkakor men frOknarna vill

ha smorgasar. Vad troy ni att ni har med er pa utflykten?"

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur manga barn som valt bild A, bild B respektive

bild C i procent av n.

Bild A Bild B Bild C

n

Daghem 1 11 22 67 18

It
2 0 43 57 7

It

3 0 29 71 7

11
4 20 50 30 30

It

5 13 38 50 8

It

6 22 33 44 9

It
7 11 50 39 18

It

8 0 46 54 13

It

9 13 38 50 8

It
10 13 40 47 15

It

11 0 50 50 4

It
12 14 43 43 7

Totalt 10 41 48 145

Flickor 10 39 51 67

Pojkar 10 44 45 78

48-60 manader 15 26 60 47

61-72 " 6 43 51 52

over 73 " 11 57 33 46
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Bilaga 1 (4)

Fraga 4 "Det Ar barnprogram pa TV. Manga barn vill titta. Alla vill sitta i

soffan. Det dr trangt. Da kommer ett barn och sager: jag vill ocksa sitta

liar. Hur blir det da pa ditt dagis?"

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur manga barn som valt bild A respektive bild B

i procent av n.

Bild A BildB

*Orr. MeV
(40111011111010

Daghem 1 58 42 19

2 71 29 7

3 29 71 7

4 47 53 30

5 38 63 8

6 44 56 9

7 78 22 18

8 54 46 13

9 75 25 8

10 68 33 15

11 50 50 4

12 57 43 7

Totalt 57 43 145

Fl ickor 58 42 67

Pojkar 55 45 78

48 60 manader 49 51 47

61 - 62 " 56 44 52

over 73 58 31 46
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Bilaga 1 (5)

Fraga 5. "Barnen ska ga ut. Det är trangt. De rivar och sliter efter sina

grejor. De har brattom ut. Nagon skriker "det lit mina vantar" "nej det är

mina" skriker nagon annan. Hur blir det da pa ditt dagis?

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur anga barn somfvalt bild A respektive bild B

i procent av n.

Bild A Bild B

Daghem 1 53 47 19

2 29 71 7

3 57 43 7

4 60 40 30

5 63 38 8

6 67 33 9

7 72 28 18

8 54 46 13

9 50 50 8

10 79 21 14

11 50 50 4

12 71 29 7

Totalt 60 40 145

Flickor 61 38 67

Pojkar 59 41 78

48 - 60 anader 61 39 47

61 - 72 " 63 37 52

over 73 II

57 43 46
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Bilaga 1 (6)

Frage 6 "Ett barn har ramlat pa garden. Det bidder pa kngt. Barnet skriker.

Det gor ont. Hur blir det da pa ditt dagis?"

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hei-

het. Siffrorna uttrycker hur mange barn som valt bild A, bild B tespektive

bild C i procent av n.

Bild A Bild B Bild C

Daghem 1 79 11 11 19

2 86 0 14 7

3 71 29 0 7

4 57 27 17 30

5 88 13 0 8

6 44 33 22 9

7 72 22 6 18

8 46 46 8 13

9 88 13 0 8

10 60 20 20 15

11 50 50 0 4

12 71 0 29 7

Totalt 67 23 10 145

Flickor 69 21 10 67

Pojkar 65 24 10 78

48 60 manader 57 21 21 47

61 72 " 65 29 6 52

Over 73 11
78 17 4 46
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Bilaga 1(7)

Fraga 7 "Idag Ar det lardag. Du hAlsar pa hos mormor och morfar. De fragar

hur du har det pa dagis. Da berAttar du for dom om dagis. Hur ser du ut da.

resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur manga barn som valt bild A, bild B respektive

bild C i procent av n.

Bild A Bild B Bild C

Daghem 1 5 5 90 19

2 0 0 100 7

3 29 14 57 7

4 7 17 77 30

5 0 25 75 8

6 0 33 67 9

7 6 22 72 18

8 15 0 85 13

9 0 13 88 8

10 20 13 68 15

11 0 0 100 4

12 0 0 100 7

Totalt 8 17 76 145

Flickor 10 13 76 67

Pojkar 5 19 76 78

48 60 manader 11 23 66 47

61 72 11

10 13 77 52

over 73 II
2 13 85 46
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Bilaga 1 (8)

Fraga 8. "Du har varit snuvig ett par dar. Da har du varit hemma fran dagis.

Nu är du bra. Idag ska du fa ga till dagis igen. Hur ser du ut dar

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur manga barn som valt bild A, bild B respektive

bild C i procent av n.

Bild A Bild B Bild C

n
Daghem 1 26 42 32 19

2 14 29 57 7

3 14 14 71 7

4 37 23 40 30

5 43 0 57 8

6 22 44 33 9

7 22 50 28 18

8 15 46 39 13

9 25 50 25 8

10 20 33 47 15

11 50 50 0 4

12 29 29 43 7

Totalt 26 35 39 145

Flickor 19 34 46 67

Pojkar 31 35 33 78

48 60 manader 26 40 34 47

61 - 72 11

33 35 31 52

Over 73 11

17 28 54 45
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Bilaga 1(9)

FrAga 9 "Det ar sno ute. Fraken vill att alla barnen bygger snolyktor. Dom

ska tanda lyktorna aar det blir markt. Men ett barn bygger en snogubbe i-

stallet. Hur ser froken ut nar hon ser snagubben?".

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur slangs earn som valt bild A, bild B respektive

bild C i procent av n.

Bild A BOA B Bild C

Daghem 1 .53 -26 21 19

2 57 29 14 7

3 57 0 43 7

4 60 20 20 30

5 88 0 13 8

6 78 11 11 9

7 61 11 28 18

8 77 S 15 13

9 25 50 25 8

10 60 20 20 15

11 75 25 0 4

12 43 29 29 7

Totalt 62 15 23 145

Flickor 60 15 25 67

Pojkar 64 14 21 78

48 60 mAnader 60 15 26 47

61 72 " 65 17 17 52

over 73 11

61 11 28 45
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Bilaga 1 (10)

Fraga 10 "Barnen 13,1 dagis har samling. Froken s-ger "idag ska vi leka Bjor-

nen sover". "NAA" sager agra barn. "Vi vill inte vara med". Alla barnen

ropar, "vi vill inte, vi vill inte". Hur ser froken ut da?"

Resultaten visas dels for varje enskilt daghem, dels for gruppen som hel-

het. Siffrorna uttrycker hur minga barn som valt bild A, bild B respektive

bild C i procent av n.

Bild A Bild B Bild C

n

Daghem 1 63 32 5 19

2 57 29 14 7

3 71 29 0 7

4 63 27 10 30

5 100 0 0 8

6 44 56 0- 9

7 '61 33
,

6 18

8 62 39 0 13

9 75 25 0 8

10 53 47 0 15

11 100 0 0 4

12 71 29 0 7

Totalt 65 31 4 145

Flickor 67 30 3 0
Pojkar 63 32 5 78

48 - 60 manader 66 26 9 47

61 - 72 63 35 2 52

over 73 65 33 2 46
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