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KERSTIN S T R A N D E R

JAG ÄR GLAD ATT 
GICK PÅ

DAGIS
Fyrtio u n g d o m a r  s e r  tillbaka på  sin u ppväx t



Jan
” D e t  v a r  alltid  m am m a so m  
läm n ad e  o ch  pap p a  so m  
h ä m ta d e . D e t  v a r  inget 
sp e c ie llt n ä r  m am m a gick o ch  
d e t  v a r  s k ö n t a t t  a t t  få gå 
hem .
(O m  personalen) ” Fy faan! Jag 
m inns ingen ting  o m  d o m . En 
m inns jag. H an lu ra d e  i alla 
u n g a r en  m assa  g re jer, a t t  d e t  
fanns ha ja r u p p e  på v inden  
o c h  så n 'a  g re jer.”
” D e t  v a r  s trä n g a re  h em m a, 
m en  stä m n in g en  v a r  b ä ttr e . Jag 
t r o r  in te  d e t  v a r  n åg o t jag 
lä rd e  mig av dagis. Jag k ände 
m ig m e r  h em m a i sko lan  t r o r

ja g ”
” D e t  ä r  b ra  a t t  k la ra  sig själv 
så m an in te  b lir m am m ag ris” .

M onika
” D agis låg jä ttn ä ra . Jag ville 
h e ls t gå själv. Man v a r jäm t så 
d ä r  u p p å t o ch  län g tad e  dit.” 
" D e t  v a r  hejsan  så  där! 
D ag is frö k n a rn a  v a r  jä m t så 
glada. H ej då. G å  nu! -  n ä r 
m am m a skulle gå. M en n ä r  
d ag ise t blev tö m t  li te t  vid t r e ,  
då  ville m an a t t  m am m a sku lle  
k o m m a. D e t  v a r  m e s t  leka 
från  m o rg o n  till kväll. D e t  v ar 
ju v issa sa k e r  so m  lunch, 
sam ling o ch  sova. Jag ty c k te  
d e t  v a r  kul."
”Jag m inns Stina (personal).
Man såg upp till h e n n e . H on  
v a r  så  d ä r  jä ttesn ä ll o ch  så  v ar 
d e t  H anna. H o n  v a r så  d ä r  
usch . P e rso n a len  skall v a ra  
so m  Stina: glad. P e rso n a len  
b e ty d d e  m ycket.”
”Jag k än d e  mig m e r  h em m a på 
dagis än i sko lan . Man lä rd e  sig 
v ara  u tan  m am m a o ch  d e t  v ar 
b ra  o ch  k u n n a  leka m ed  a n d ra  
barn .”
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During the 1970s the day care centers expanded in Sweden. Since then a large 
number of children have attended such centers. For the first time in western history 
people grew up in two systems: the family home and the day care center. The aim of the 
present study is to find out how young people look upon growing up in a day care center. 
The children’s perspective is related to the perspective of adults to find out if and in what 
respects they differ. The study is based upon Bronfenbrenner’s ecological theory of 
human development. Stem and Emde are used as complementary authorities.

Forty young people, 16-17 years old, from middle and lower social classes in 
Stockholm, participating in the Family Support and Development (FAST) project from 
approximately four years of age, were interviewed about their memories of their child
hood in day care centers. They were asked about their physical, social and emotional 
environments and their daily schedule. Their narratives are related both to observations 
from the time when they were approximately four years old and to their situation today 
including school results, interests and views of the future. Their memories agree with 
the observations and their school results are good. They have a great belief in their 
future.They memorize according to strong positive or negative emotions. Situations in 
which they are personally involved are most important.

The results show that three young people dislike the day care center mostly because 
of their experience of loss of interest and lack of affection from the pre-schoolteachers. 
The remaining 37 young people see the day care center as a complement to their family 
home. None of the youngsters would like to grow up “only” at home. The childhood is 
looked upon as a whole and not as being part of two systems. Most important are the 
companions and playing together with them. In their own world and in the hidden 
curriculum the children explored the world. In addition there is a demand also for 
learning to read and write. They look upon the pre-school teachers as significant adults—  
not having the same importance as the parents— but serving as models. Adults are 
sorted out according to those who understand children and those who do not. Humor is 
of great importance as well as the adult’s grasping of the child’s wish to perceive reality 
from a child’s perspective. Most important is the grown up’s ability to comprehend the 
child and to let the child be the person he or she feels himself or herself to be.
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FÖRORD

Under de år jag arbetat som förskolepsykolog har jag alltmer funderat över vad 
barn själva tycker om att vara på daghem. Så vaknade idén att skriva denna avhand
ling i början av 1990-talet. Det var mest en ”dröm” i början. Nu är den verklighet. 
Jag väckte tanken för professor Beng-Erik Andersson som entusiasmerades och 
blev min handledare. Utan Bengt-Erik hade denna avhandling aldrig blivit av. Jag 
tackar Dig varmt för uppmuntran, stöd, vägledning och tålamod.

Jag tackar också Socialstyrelsen för ekonomiskt bidrag till att jag i slutskedet 
kunde genomföra hantverket med att skriva själva avhandlingen.

Det tog tid innan jag hittade mitt ämne. Forskning har alltid fascinerat mig och 
utövat en lockelse men det var först i och med min kontakt med Thomas Kuhn och 
”De vetenskapliga revolutionernas struktur” som jag vågade ge mig i kast med ett 
avhandlingsarbete.

Fil.dr Ulla Kihlblom har funnits med ända från arbetets början i såväl konstruk
tionen av intervjuformulär som i själva intervjuarbetet. Ulla har varit min samtals
partner och mitt bollplank. Innerligt tack Ulla för Ditt intresse, engagemang och 
för att Du ”puffat på mig” när jag sviktat. Tack också till alla på Institutionen för 
Barn- och Ungdomsvetenskap som på olika sätt visat intresse och uppmuntrat mig 
under arbetets gång. Jag vill särskilt tacka docent Karin Sandqvist för stödjande 
kommentarer.

Det är så många jag  vill tacka som funnits med runt det arbete som nu är klart. 
Det började i Upplands-Bro kommun 1991 som bistod med projektpengar till vi
deofilmen ”Att växa upp på daghem -  Sju ungdomar minns och berättar. Den gjor
des tillsammans med pedagogkonsulent M arie-Louise Söderberg. Tack Marie- 
Louise för generositet och entusiasm! Och varmt tack till Upplands-Bro kommun 
och all personal som visat intresse.

Utan ungdomarna hade detta arbete aldrig blivit av. Tack till alla som ställt upp 
med minnen, tankar och engagemang! Tack för att ni finns!

Själva hantverket med att skriva avhandlingen har varit omfattande. Varmt tack 
till professor Lars-Göran Nilsson som granskat kapitlet om minnet och bistått med 
värdefulla synpunkter.

Tack också till professorerna Lars-Magnus Engström, Staffan Selander och Per- 
Johan Ödman som bidragit med konstruktiv och värdefull kritik av mitt utkast till 
avhandlingen.

Docent Elisabet Näsman har i slutfasen tagit del av avhandlingen och stöttat mig 
med konstruktiva synpunkter och stöd. Det betydde mycket. Innerligt tack!

Varmt tack likaså till alla mina vänner och arbetskollegor som intresserat sig 
och uppmuntrat mig under arbetets gång, när jag ibland har sviktat. Att skriva en 
avhandling tar lång tid och innebär många påfrestningar. Det hinner hända mycket 
i livet. M itt i avhandlingsarbetet avled mina bägge föräldrar inom loppet av sju 
månader. Kort efter dog också min hund, 14 år gammal. Klockan stannade upp och 
avhandlingsarbetet fick för en tid stå still. Så kom det igång igen och vid mina fot
ter ligger sedan ett år tillbaka åter en ”liten” newfoundlandsvalp.

Bakom allt finns min familj, min man Hans och våra barn Björn och Anna. 
Oändligt tack för all er omsorg. Tack Hans, för våra diskussioner, för Dina frågor,
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Din kritik och Ditt aldrig sinande stöd. Tack för all Din hjälp med översättningen 
till engelska och tack Jeffrey Yachnin för den slutliga granskningen.

Sist men inte minst tack också till Gunilla Tibblin som i inledningen av avhand
lingsarbetet hjälpte mig med utskriften av intervjuerna. Innerligt TACK också till 
Charlotta Nydahl Broady som granskat manuskriptet och varit ett stort stöd i slut
skedet av arbetet med avhandlingen.

Varmt tack likaså till Eva Spångberg och Marianne Nilsson på HLS Förlag för 
hjälp med lay out och olika ”praktiska” göromål.

Solna i april 1997

Kerstin Strander
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INLEDNING

För första gången i västvärldens historia har vi idag en generation ungdomar som 
vuxit upp i ett växelspel mellan familj och daghem, ett fenomen som nutida forska
re ibland kallar modern barndom eller ny barndom (Dahlberg, 1991, Dencik; 
Bäckström & Larsson, 1988; Ehn, 1983; Kristjånsson, 1993). Denna företeelse att 
växa upp i samspel med minst två skilda världar, ofta fler, kommer som jag ser det 
sannolikt att få värderingskonsekvenser för den framtida människan i såväl offent
lig politik som i människors vardagsliv. Daghemmen växte ut närmast explosions
artat under 1970-talet. Alva Myrdal (1935) väckte tanken på storbarnkammare som 
en arena för barn redan på 1930-talet främst utifrån ett omfattande socialt behov, 
men först drygt trettio år senare blev denna idé en realitet i större omfattning.

I nedskärningstider som nu under 1990-talet, står daghemmet åter i blickpunk
ten, men idag som någonting många är rädda att förlora parallellt med att innehåll 
och utformning ifrågasätts. I den nutida diskursen kring daghem och förskola finns 
samtidigt en ambition att slå vakt om daghemmet som en kulturellt, pedagogiskt och 
socialt viktig företeelse för barn. Men hur kommer den framtida barnomsorgen 
att se ut och varifrån hämtas information om vad som är väsentligt och viktigt att 
bevara respektive utveckla?

Det är min uppfattning att det mesta som skrivs och sägs om daghemmet som 
barndomsvärld utförs i ett vuxenperspektiv, det vill säga det är vuxna som utger sig 
för att veta vad som är bra för barn respektive hur barn fungerar. Barnen har 
själva sällan fått delta i den allmänna debatten om förskolan och dess innehåll och 
jag har saknat just deras röster i diskussionen. Jag menar att barn utifrån sina erfa
renheter vet något som vuxna inte vet, då vi saknar barnets upplevelser av den 
vardag som är deras.

1992 fick jag möjlighet att tillsammans med fil.dr Ulla Kihlblom inom projektet 
Familjestöd och Utveckling (FAST-projektet) intervjua fyrtio ungdomar som alla 
ingått i projektet sedan tre års ålder. Det allmänna syftet har från början varit att 
ur ett nutidsperspektiv via retrospektiv metod fånga ungdomarnas version av sin 
barndom på daghemmet och dess betydelse i slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet, en epok då 1968 års barnstugeutredning influerade verksamheten. Ung
domarnas utsagor ställs i studien i relation till styrdokument och gällande praxis i 
avsikt att fånga den skillnad som kan finnas i barns och vuxnas syn på uppväxt på 
daghem för att i sin tur lära av detta. Genom att använda mig av ungdomarnas egna 
uttalanden och se dem som informatörer söker jag i detta barnperspektiv belysa 
deras egen version av vardagen och vad den betytt för deras utveckling.

Jag gör i inledningen en kort sammanfattning av studiens uppläggning och ge
nomförande för att därefter i avhandlingens olika kapitel och avsnitt utveckla en 
mer fördjupad beskrivning.

När jag gick in i detta arbete var det i en ansats och en tilltro till barn och ung
domar som informanter och aktörer i den värld de beskriver. Jag vill i denna av
handling lyfta fram barn och ungdomar som en egen kategori, en vetenskaplig 
hållning som också uppmärksammats av ett flertal andra forskare bl.a. Hardman, 
1973; W artofsky, 1981; Kessen, 1983; Alanen, 1988; Hartman, 1989; James &
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Prout, 1990; Tiller, 1991; Torstenson-Ed 1994; Näsman, 1995. Barndomen handlar 
i den här avhandlingen främst om barndomen på daghemmet och dess betydelse för 
barnen. Definitionen på begreppet barn är barn och ungdom under arton år, vilket 
är en gräns som överensstämmer med FN:s barnkonvention1 om barns rättigheter.
I avhandlingen använder jag begreppen barn och ungdomar parallellt eftersom 
samtliga är under arton år.

Tilltro till barns tankar och argument har ifrågasatts av många, ibland förmodli
gen med rätta, men rent generellt delar jag inte denna uppfattning. Jag menar att 
barn och ungdomar vet, ser igenom och förstår det vuxna ofta inte ser eller vill se. 
Vuxna ifrågasätts inte på det sätt som man ibland ifrågasätter barn, något som ock
så Hartman (1989) lyfter fram, och jag håller före att vi har mycket att lära av 
barn och reflektioner kring vår egen barndom. Att vi tar barndomen med oss ge
nom livet är en omskriven insikt. Tiller (1989) belyser detta specifikt i relation till 
vår vardag, och anser att vi oftare än vi själva kanske vet, gör bedömningar och 
fattar beslut i förhållande till vad vi upplevde i vår tidiga uppväxt. I det samman
hanget kommer daghemmen in. Vad har daghemmen betytt för den generation som 
nu har vuxit upp på daghem och vilka konsekvenser kommer barnens erfarenheter 
att få?

Jag vill i denna inledning markera att min strävan inte handlar om att konfron
tera barn och vuxna mot varandra eller låta barn bestämma över vuxna utan sna
rare att om m öjligt minska det avstånd och den distans, som kan finnas, mellan 
vuxna och barn i syfte att symboliskt skapa ett frirum där generationerna kan 
mötas.

När jag gick in i den här studien var jag inte medveten om mina dolda förutfatta
de meningar om det jag skulle möta. Ungdomarna lärde mig att upptäcka många av 
mina blinda fläckar, bland annat genom att jag inte fick de svar jag mer eller mind
re omedvetet trodde att jag skulle få. Jag förväntade mig kritik och avståndstagan
de när det gällde daghem, influerad av vuxenvärderingar i såväl debatt som i min 
arbetsvardag i förskolan, men jag mötte en betydligt mer nyanserad bild. Ungdo
marna tog mig in i en reflekterande värld, och de satte in uppväxten på daghem i 
ett större sammanhang, en helhet som de minns i relationer och upplevelser. Tank
ar kring existentiella värderingar av barndomen totalt vävs in i vardagen, och dag
hemmet beskrivs som en specifik bamdomsarena, barnen gjorde till sin och som de 
ej vill vara utan, vilket uttrycks långt mer tydligt än jag själv hade räknat med. Jag 
vill lyssna till det budskapet och reducerar inte ungdomarnas inställning till en 
spegling av de diskurser som ligger i tiden kring hur man ska tycka.

För mig speglar barnens inställning främst reflektioner ur deras egna upplevel
ser och erfarenheter förankrade i ett slags nutida medvetande om barns rättigheter. 
Att barn ska åtnjuta rättigheter är ett historiskt sent påfund, förkroppsligat framför 
allt i barnkonventionen och alltmer synliggjort i debatt och media under 1990-ta- 
let. Det är troligt att dagens diskurser om människors rätt till en god barndom av
speglas i ungdomarnas värderingar av vad som är betydelsefullt respektive hur de 
ville bli bemötta. Genom att ta reda på barns egna bilder av sin barndom och verk
lighet och genom att se barn som informanter och aktörer i ett socialt sammanhang 
vill jag synliggöra barns rätt att själva kunna påverka sin uppväxt på daghem.
1 FN:s barnkonvention  artikel 1 (1989)
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Jag vill också lyfta fram vikten av att lära av barnen. Därvid dämpas vuxnas 
tolkningsföreträde när det gäller att avgöra såväl vad som är bra för barn som hur 
barn är eller hur barn tänker, en inställning som jag delar med bland annat Näsman 
(1995).

När jag gick in i det processarbete som denna avhandling inneburit var jag inte 
densamma person som när jag går ur. Jag avsåg från början att studera barnens syn 
främst på daghemmet som avskilt system i växelspelet mellan daghem och hem men 
ungdomarna visade mig att uppväxten i minst två kulturer, daghem och hem, vävs 
ihop till en helhet där samspel och relationer blir centrala.

Studien byggdes från början upp kring Bronfenbrenners systemteoretiska modell, 
som är förankrad i FAST-projektet. Modellen bygger på en helhetssyn och har fo
kus på vad som inverkar positivt eller negativt på människans utveckling. Helheten 
uttrycks som ett samspel mellan systemen, mikro-, meso-, exo-, och makrovärlden. 
Värderingar i barnstugeutredningen, i mycket en vision eller tänkt förskola som 
alltmer kommit att formeras av staten, påverkar i makrosystemet parallellt med 
gällande praxis vad som sker på daghemmet på mikronivå. Familjens värderingar 
och livsstil speglar också på makronivå de mönster som ligger i tiden. Diskurser 
kring barns rätt har utkristalliserats alltmer under 1990-talet men var 1992, när 
ungdomarna intervjuades, inte särskilt framträdande.

I Bronfenbrenners systemteoretiska modell understryks relationens och samspe
lets betydelse för utvecklingen, men inte specifikt vikten av att låta barnen komma 
till tals. Inte heller lyfts känslans och affekternas centrala roll fram.

I tolkningen av barnens berättelser har därför behov av kompletterande teorier 
tillkommit, teorier kring minnesprocesser och teorier kopplade till nutida syn på 
barn, barns behov och barns sätt att tänka.

I den processen har jag blivit medveten om känslans och affekternas betydelse för 
barnens utveckling, en insikt som fått en alltmer framträdande plats under 1990- 
talet, men som inte låg i tiden på samma sätt när barnstugeutredningen skrevs. 
Även humorn är av stor betydelse. I barnens värld, i berättelserna, lyfts vikten av 
det roliga och lustfyllda i vardagen. Så har det kanske alltid varit, ett förhållande 
som dock i vetenskapliga sammanhang generellt sett inte ”börjat tas på allvar” för
rän tämligen sent. Varför vaknar intresset nu?

Tolkningen av intervjuerna sker i relation till uppbyggnaden av studien (se s. 
167). Barnens upplevelser speglar som jag  ser det barnens egen värld och den 
verklighet de mött i praktiken. Ungdomarnas version av vardagslivet på dagis har 
jag sökt fånga i frågeställningar kring fyra dimensioner (se kapitel 4): den fysiska 
miljön, den känslomässiga miljön, den sociala miljön respektive innehållet i verk
samheten. I tolkningen inspirerad också av ”grounded theory” (Glaser & Strauss, 
1967), har jag synliggjort olika teman barnen hade att bearbeta liksom den dolda 
läroplan (Broady, 1987; Jackson, 1968) som ingick i vardagen. Jag har av etiska 
skäl valt att ej utelämna hela intervjuer då detta skulle kunna gå att identifiera med 
dess konsekvenser. Jag väljer således att redovisa delar och avsnitt av intervjuer. 
Ungdomarna kommer samtliga ur arbetar- och medelklass och utvaldes efter strikta 
principer (Andersson & Ryden, 1979; Sandqvist, 1982) redan som treåringar att 
ingå i projektet Familjestöd och utveckling (se kapitlet om FAST-projektet).
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Denna studie har fokus på vardagen och inte på specifika svårigheter. I minne
na polariserar dock ungdomarna: De minns starka upplevelser, det de tyckte illa 
om och det de tyckte om respektive det de själva aktivt deltog i. Det som låg där
emellan har en tendens att sjunka undan. För mitt val av retrospektiv metod som 
arbetsmetod blir som jag ser det kunskap om minnet av central betydelse. Kunskap 
om minnesprocessen styr tolkningen av det minnesscenario ungdomarna iscensätter. 
Kapitel 6 behandlar minnet ur flera aspekter.

I min ansats att fånga just ungdomarnas perspektiv har jag försökt låta ungdo
marna själva tala i texten. Jag har därvid undvikit att korrigera talspråket för att ej 
styra innehållet. Jag berör inte språket i denna studie, men jag vill fästa uppmärk
samhet på begreppet typ som ligger i tiden och ofta ger uttryck för en samman
fattning av eller ett exempel på en situation som i Ulfs fall:

Jag hade en kompis, Janne. Vi har känt varann sen typ dagis.
Dom kom typ hämta mig . . . annars skulle jag stått där hela dan.
Jag gick nästan aldrig ut. Jag gick ut en gång i början på dagen ibland, typ nio
tio så där. Sen var jag  inne.

Ungdomarna är i olika grad verbala. Av den anledningen förekommer vissa 
ungdomar oftare i avhandlingen än andra. De som formerar sina minnen mer om
fattande får större utrymme än de som är mer fåordiga och svarar knapphändigt. 
Pojkar och flickor ger något olika bilder och får därför utgöra separata kategorier.

Som förskolepsykolog i barnomsorgens vardag har jag i min konsultativa håll
ning alltid haft mer av en lyssnande attityd än en styrande. Jag kan se att det av
speglar sig i min forskningsansats. Jag har rent generellt ett pedagogiskt psykolo
giskt intresse av att lyssna till barns sätt att tänka kopplat också till en vilja att se 
barns behov av att få sammanhang i sin tillvaro. Jag har därvid medvetet valt att 
genomgående åskådliggöra ungdomarnas berättelser i form av en indirekt dialog 
med läsaren, där jag låter barnen uttrycka olika teman som utkristalliserats och som 
jag önskar synliggöra. Det är kanske inte alltid jag verbalt lyckas uttrycka vad jag 
hör och ser i den kontext jag  utforskar, men det har varit min avsikt att redan i 
denna inledning ge ramar och inriktning för denna studie.
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Kapitel 1 

BARNPERSPEKTIVET

Denna studie syftar som framgått till att fånga barnens version av sin uppväxt på 
daghem och dess betydelse och den perspektivskillnad (se nedan) jag upplever finns 
i barns och vuxnas sätt att betrakta daghem. Jag sätter fokus på ungdomarna och 
låter dem utifrån sin position som barn beskriva hur de upplevt sin vardag. Jag 
menar att jag därmed har en ansats att låta barnperspektivet styra denna avhandling. 
Begreppet bamperspektiv är i sig en utmaning och vid en närmare eftertanke inte 
så enkelt och tydligt som det kanske först kan förefalla. Idén att låta barnens berät
telser och minnen stå i fokus i barnomsorgen var inte generellt förankrad, när jag i 
början av 1990-talet påbörjade mina studier, men vikten av att lyssna till bam som 
informanter (Tiller, 1988) har under 1990-talet ökat (Johansson, 1995) och tänke
sättet har fått en allt större spridning, mycket till följd av FN:s barnkonvention. 
Därmed har frågor om människors rätt till en god barndom med allt vad däri lig
ger kommit att uppmärksammas: rätten till trygghet och omvårdnad, rätten att få 
vara den man är i personlighet och identitet, rätten att få säga sin åsikt, rätten till 
barnomsorg och skola, rätten till kunskap och utbildning etcetera. Det kan låta som 
självklarheter, men själva det faktum att människor har behövt skapa en barnkon
vention är uttryck för att synen på bam med dess konsekvenser är mycket olika.

Barn växer idag upp för att möta en värld i ständig förändring i en takt som går 
allt fortare. Samlevnadsformer och livsmönster bryts upp och byter skepnad, och 
familjen som system har blivit alltmer rörlig. För tjugofyra av de fyrtio ungdomar 
som ingår i denna studie har familjestrukturen markant förändrats under en tids
period på omkring tretton år fram till våren 1992 när de intervjuas. Det ger en bild 
av modem tid och de ändrade krav på människan som därmed följer. Det kommer 
som jag ser det att bli nödvändigt att eftersträva ett möte mellan generationerna 
främst i form av en levande dialog mellan barn och vuxna i syfte att minska det 
avstånd som kan uppstå i fråga om synsätt till följd av skillnaden i perspektiv. Den 
åtskillnad eller olikhet som kan finnas mellan bamets och den vuxnes sätt att se kal
lar jag i likhet med Näsman (1995, s. 301) perspektivskillnad.

Bamperspektivet som begrepp kan definieras och uttryckas på många sätt. Det 
finns inte bara ett barnperspektiv utan många (Gullestad, 1991; Oftedal Telhaug, 
1991). Tiller (1991, s. 72) tänker först och främst helt konkret på ”hur världen ser 
ut för barn.”

Barnperspektivet innefattar också i mina ögon viljan och förmågan att leva sig 
in i hur bam tänker och känner i syfte att förstå deras behov och handlingar, det 
vill säga se med barns ögon. Just detta är, enligt min uppfattning, vad barnen sö
ker, vilket de uttrycker i sina uttalanden. Bamens önskan att nå ett möte med vuxna 
löper som en röd tråd genom avhandlingen och tar sig olika former mer eller 
mindre klart formulerade.

Tiller, (1980, 1988, 1989, 1991) uppmärksammad psykolog och barnomsorgs- 
forskare har i en omfattande forskning i Norge lyft fram vikten av att separera ut 
barnperspektivet och lyfta fram barndomens influens i det vi gör. Barndomens 
inflytande på våra liv är i sig knappast en ny insikt. Tiller är en av pionjärerna i
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Norden när det gäller att lyfta fram just bamperspektivet och betona vikten av att i 
vardagen reflektera kring vår barndom för att skapa ett bättre samhälle. Tiller ex
emplifierar sin tro på barnen i sin bok om ”Bameforskning” (1989, s. 8) med ett 
uttalande från en svensk 12-åring:

”När man frågar om något, får man ofta till svar: Nej det där 
förstår Du inte. Du är för liten. Hade världen sett ut som den gör om 
vuxna varit så kloka som de tror att de är?”

Tiller (1988) menar att barn har en mycket god social kompetens, men bilden av 
människan som en självständig varelse leder till att barnet ses som en icke färdig 
individ som skall ”skolas” till socialisering. Tiller anser vidare att var och ens för
hållande till barn är format av den egna uppväxten. Barndom bär man med sig. 
Den lämnar man inte såsom vi alltför ofta tror i vår kultur. Precis som i teorin om 
minnet använder Tiller bilden av trädet och årsringama för att visa att vi bär våra 
erfarenheter kumulativt med oss.

Att söka kunskap om barns uppväxt via barnen själva är dock en tämligen ny 
företeelse eller ett uttryck för ett nytt paradigm inom forskningen. Näsman 
(1995) gör i sin artikel ”Vuxnas intresse av att se med barns ögon” en reflektion 
kring barnet som en speciell kategori med egna rättigheter och lyfter fram FN:s 
konvention som riktmärke när det gäller skyldigheter att ge barn möjlighet att 
själva kontrollera sin situation respektive få möjlighet att på olika sätt påverka den
na. Hon hänvisar också till Alanen (1992) och hennes resonemang kring bamper- 
spektiv i relation till ett vuxenperspektiv, där särskilt kvinnoperspektivet blir en 
del av detta. M ålet ska inte vara att skapa ytterligare spänningar eller att kunna 
kontrollera barns liv bättre utan snarare att minska skillnaderna i makt mellan vux
na och barn. Det handlar om att förbättra mötet mellan generationerna i syfte att 
kunna utveckla dialogen. Att ge barnen aktörstatus och lyssna till vad de har att 
säga handlar inte i första hand om att låta barnen ta över utan kanske lika mycket 
om att vi bör ställas inför ökat ansvar som vuxna: att lyfta fram konsekvenserna 
för ett barn av att inte få barnomsorg eller att omsorgen inte har den form som 
barnen vill ha. Hur ser det ut i samhället i dag? Låter vi dem påverka? I nedskär- 
ningstider som dessa får barn uppleva att de förlorar sin barnomsorgsplats och sin 
vardag på daghemmet när föräldrarna inte har arbete. I det avseendet framstår 
barns rättigheter och möjligheter att själva få ha inflytande över sin vardag som be
gränsade. Det sätter fokus på det faktum att det i praktiken är och har varit vuxna 
som bestämmer åt barn. Den diskurs som ligger i tid och rum avgör vilka utgångs
punkter som är legitima för en bedömning av vad som skall gälla. Attityder och 
argument är inte alltid tydliga men de blir synliga när som i nedskärningstider 
åsikter ställs på sin spets. Synen på barn bestäms som jag ser det av tid och kultur 
och blir i det avseendet en konstruktion i ett vuxenperspektiv.

Att se barn och vuxna som åtskilda kategorier kan vara att förenkla problemet 
parallellt med att det ändå har en viss innebörd. Vad som i ett intellektuellt resone
mang läggs i begreppet vuxen och begreppet barn går utanför den här avhandling
en, men jag väljer ändock att här illustrera mina tankar. Det finns en värderings- 
skillnad i begreppen. Att vara vuxen innebär att ha tillgång till en position som
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barnet ännu inte har. Den vuxne har historiskt sett innehaft positionen att kunna be
trakta barn ur olika perspektiv: som utbytbar arbetskraft, som emotionell tillgång, 
som en nära förtrogen, som en länk in i framtiden, som ett livsprojekt, som någon 
som ska förverkliga det man själv inte har gjort, som statussymbol etcetera. 
Barnens största värde kan ligga i hur de i en framtid kommer att bli såväl i ett för
äldraperspektiv som i ett samhällsperspektiv. De blir i den bemärkelsen ett investe
ringsobjekt. Vad som skall gälla i barndomen har länge varit relaterat till ett ut
vecklingsperspektiv där samhället vid sidan av föräldrarna har ett intresse. Barndo
men skall leda någonstans. För förskolans och daghemmens del har innehållet i 
verksamheten sedan 1968 års bamstugeutredning influerats av målet att skapa en 
fri, stark och handlingskraftig människa som ska löna sig för landet. Barnen blir i 
det perspektivet betraktade som icke färdiga. Vad barnet gör blir i ett utvecklings
perspektiv relaterat till en livsfas och inte till barnet ”självt” .

Historiskt sett har barn under 1900-talet fått ökade rättigheter parallellt med att 
också kvinnorna fått en annan ställning. Kvinnor och barn har fått medborgarsta- 
tus. Staten har genom lagstiftning garanterat barn en viss levnadsnivå oavsett social 
bakgrund. I praktiken faller barn ibland mellan stolarna men visionen har kommit 
att bli att inom välfärdsstatens ram garantera barn en viss livsnivå, ideal som i ned- 
skärningstider blivit alltmer svåra att i praktiken efterleva. Barn betraktas och har 
betraktats också i klasstermer. Vuxna jäm för barn i relation till klass- och familje
bakgrund, där till exempel barn från arbetarhem förväntas bete sig på ett annorlun
da sätt än barn från tjänstemannahem. Att i vetenskapliga sammanhang ställa barn i 
relation till kategori och klass den så kallade sociala adressmodellen -  se kapitlet 
om teoretiska ansatser - ,  istället för att som i denna studie sätta fokus på process  
och samspel har, som jag ser det, varit det gängse inom forskning som rör barn.

I synen på barn ligger också existentiella värderingar som ser olika ut alltefter 
tid, epok och kultur. Barn har betraktats som mer eller mindre kompetenta eller 
”pålitliga” varelser. M ycket vilar på det vuxna ansvaret. I de nordiska länderna har 
FN drivit frågor kring barns rättigheter. Förbud mot aga respektive inrättande av 
barnombudsman har i Sverige fått stor genomslagskraft.

I dessa aspekter har vuxna arbetat för barns bästa. Vad som bör uppmärksammas 
är dock att när vuxna planerar och agerar för barn, det vill säga utifrån vad som 
anses bra för barn, kan det ha en helt annan betydelse för barnen. Det gäller till 
exempel innehållet i daghemmets verksamhet och synen på människan. Barn funde
rar över existentiella värden (Hartman, 1986, 1992) och har ett eget sätt att tänka 
och uttrycka sig (Dewey, 1926/1902), något som ungdomarna i denna avhandling 
kontinuerligt visar och som jag beskriver i resultaten.

Kärrby (1992) påpekar i sin bok om pedagogiskt arbete med barn att kvalitet 
måste relateras till de mål som finns i arbetet. Vuxna kan ha olika perspektiv, poli
tiska, administrativa, pedagogiska, existentiella. Att påta sig ett framtidsansvar, det 
vill säga se till verksamhetens långsiktiga effekter, har inte varit vanligt förekom
mande i traditionell forskning, menar hon. Det kräver uppmärksamhet på relatio
nen mellan barnet och omgivningen. Jag menar att det också kräver att barnen 
tillfrågas.

Jag har i det avseendet valt att låta ungdomarna själva berätta utifrån sina egna 
upplevelser. Torstenson-Ed (1994) som också intervjuat barn om deras upplevelser
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av daghem kalla detta för barnperspektiv inifrån. M etoder där vuxna beskriver 
barn kallar hon barnperspektiv utifrån. Olika former av observationer utgör en 
sådan metod. Uppdelningen är intressant. I den här studien finns bägge perspekti
ven med i form av intervjuerna från 1992 samt observationer från det ungdomarna 
var fyra-fem år (Kihlblom, 1982). Perspektiven relateras i studien till varandra. 
Bägge formerna av barnperspektiv beskriver upplevd verklighet, men i det första 
fallet ligger tyngdpunkten på att barnen själva berättar, medan den vuxne har i hu
vudsak en lyssnande hållning. I det andra fallet har barnet en mer passiv roll. Den 
vuxne är den aktive och observerar vad hon-han ser och väljer att tolka. Jag anser 
att barnet får en större möjlighet att uttrycka en verklighet kring sig själv när det 
intervjuas än när det observeras, men samtidigt utelämnas barnet till den vuxnes 
attityd och intresse för vad som sägs. Attityderna till barn är olika. Historiskt sett 
förefaller inte barn ha haft någon egentlig plats, men under 1900-talet har synen 
på barn och barndom undergått en stor förändring. Barn har blivit viktiga sam
tidigt som vi upplevt två världskrig, ett faktum som i mycket motsäger varandra.

Synen på barn som kvalitativt annorlunda än vuxna, det vill säga att barns be
teenden måste förklaras snarare än förstås, är knutet till tanken att barn ej kan göra 
en riktig bedömning av vad som är viktigt i det som sker. Något tillspetsat menar 
jag att vuxna planerar och ser konsekvenser medan barn mer lever i nuet och det 
korta tidsperspektivet. Jag tänker då på barn i allmänhet och inte på barn som lever 
under extremt svåra och nedbrytande förhållanden. Barnets ibland naiva sätt att 
tänka betraktas av många vuxna som icke sakligt och som varande i behov av tolk
ning. Omvänt påstår jag att barn äger en omedveten insikt om livets hemlighet, att 
leva i nuet, som många vuxna har fjärmat sig ifrån, men behöver komma i 
kontakt med, om inte annat så för att kunna närma sig barnen. -  Nu är det inte 
lek längre. Nu är det allvar -  säger vuxna. För barnen är leken det djupaste allvar. 
I detta ligger kanske något tillspetsat barnets ”överlevnadsstrategi” . Barnet skapar 
sig ett frirum i leken. Att förstå barn borde i sig inte vara annorlunda än att förstå 
vuxna, men så enkelt är det som bekant inte.

Vad som är viktigt för barn sett ur barnens eget perspektiv har inte stått i fokus. 
Barnens vardagsliv, exempelvis på daghem, och de erfarenheter de gör är som jag 
ser det viktig kunskapsinformation om deras position som icke vuxna.

Hartman har i sin forskning (se ovan) på olika sätt lyft fram tyngden i det barn 
säger och som vuxna inte alltid förstår. Han menar att barn har en genuin känsla 
för vad som är rätt och riktigt, för rättvisa och mänskliga värden. I barnkollektivet 
på barnstugan finns i det sammanhanget mycken kunskap att tillvarata.

Kärnan i barnperspektivet är för mig att ta barnens ståndpunkt och låta barnen 
tala, något som är min ansats i denna avhandling och som också uttrycks i barn
konventionens 12:e artikel:

Artikel 12 1. Konventionsstatema skall tillförsäkra det barn som är i stånd
att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor 
som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 
i förhållande till bamets ålder och mognad.
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Parallellt med att jag ser barnet som en konstruktion av sin tid ser jag också barnet 
som kompetent aktör i sitt eget liv. Detta ligger i linje med den syn på barnet som 
råder i modern dynamisk utvecklingspsykologi (Havnesköld & Risholm Mothan- 
der, 1995), och som i viss mån finns också hos Bronfenbrenner i hans hypoteser 
kring betydelsen av att barnet själv får ta alltmer eget ansvar i sina olika miljöer, 
något som jag anknyter till såväl i kapitlet om teoretiska ansatser som i resultaten.

Sammanfattning
Barnperspektivet är både tydligt och diffust. Det handlar både om att ta barnens 
ståndpunkt och lyssna till barnen utifrån deras position som barn och att som vuxen 
leva sig in i hur barn tänker och känner i syfte att om möjligt minska det avstånd 
som kan uppstå mellan generationerna och som kan försvåra kommunikationen. Det 
är i mötet mellan generationerna nuet och framtiden ligger. För att det mötet skall 
komma till stånd krävs ibland att man som vuxen ser med barns ögon. Den skillnad 
som eventuellt kan finnas mellan barnets och den vuxnes sätt att se kallar jag i lik
het med Näsman (1995) perspektivskillnad. Mot bakgrund av barnperspektivet for
muleras syftet som följer:

SYFTE

att ur ett nutidsperspektiv via retrospektiv metod fånga fyrtio ungdomars 
version av sin barndom på daghemmet och dess betydelse i slutet av 
1970-talet och i början av 1980-talet, en epok då 1968 års 
bamstugeutredning influerade verksamheten.

att fånga den perspektivskillnad som eventuellt kan finnas i barns och 
vuxnas syn på uppväxt på daghem för att i sin tur lära av detta.
(Avseende begreppet ”perspektivskillnad” se s. 15.)
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Kapitel 2 

FORSKNING KRING BARNOMSORG, BARNDOM, BARN OCH 
BARNPERSPEKTIV

Forskningen om barnomsorg, barndom, barn och barnperspektiv är omfattande. 
Det är en orealistisk ambition att i denna avhandling ingående redogöra för den 
gigantiska flora av forskning som finns att tillgå, varför jag inskränker mig till att 
lyfta fram det som är av särskilt intresse just för denna studie. I avhandlingens oli
ka kapitel refererar jag dessutom till forskning som är specifikt knuten till den frå
ga jag belyser. I slutet av detta kapitel beskriver jag kortfattat 1970-talet och tiden 
före och efter 1970-talets daghemsutbyggnad.

Olika vågor inom bamomsorgsforskning

Barnomsorgsforskning har historiskt sett gått i vågor både när det gäller vad som 
satts i fokus respektive val av vetenskaplig hållning och metod.
Clarke-Stewart (1987) beskriver forskningen i USA i tre vågor: den första vågen, 
tidigt 1970-tal, ville ge svar på frågan om barnomsorg var bra eller dåligt för 
barn generellt sett. Att få ett tydligt svar visade sig svårt. Den andra vågen avsåg de 
specifika effekterna i form av förbättrad förmåga i olika aspekter, medan den tred
je som vi nu tycks vara inne i ställer mer komplicerade frågor kring samspelet 
mellan barnomsorgens kvalitet och kombinationseffekter av hem och daghemsupp- 
fostran. Min studie ligger, som framgår, i linje med tredje vågens frågor.

Belsky (1984, 1990) talar också om olika utvecklingsvågor men poängterar att 
vågorna inte avlöser varandra distinkt utan snarare överlappar varandra. Han foku
serar på två teman i nutida och framtida bamomsorgsforskning:

* influensen av föräldra-barnrelationens påverkan på bamets utveckling och ef
fekterna av barnomsorgen

* betydelsen av lyhördhet för barnets känslomässiga behov och förmåga att 
kunna möta och förstå bamet i såväl hemmet som i den bamomsorgsform som 
är aktuell för barnet. Något förenklat handlar det om den vuxnes (förälderns 
eller personalens) förmåga att förhålla sig till bam så att bamen kan knyta an 
varaktigt och därmed utveckla trygghet och självkänsla. Framtida forskning 
bör i än högre grad fokusera på vilka betingelser som skapar de för bamen 
bästa känslomässiga utvecklingsförutsättningarna för var och en. Det blir 
viktigt att tillgodose det individuella bamets behov.

Min avhandling omfattar i mycket det senare, vilket jag sammanfattar i resultatre
dovisningen.
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Effekter av barnomsorg

Effekter och kvalitet i barnomsorgen har studerats ur en mängd aspekter. I den in
ternationella forskningen, framför allt den amerikanska, mäts barnens intellektuella 
och språkliga, sociala och emotionella kompetens. Clarke-Stewart (1982, 1987) 
har sammanställt genomförda studier och forskningen visar att daghemmen främ
jar den fysiska och motoriska utvecklingen för bam från fattiga miljöer. Den intel
lektuella utvecklingen befrämjas för alla barn i förskoleåldern men mest för bam 
från sämre bakgrundsförhållanden. Skillnaderna försvinner i skolan. Verklig skill
nad åstadkoms hos barnomsorgsbam när det gäller den sociala kompetensen. Ef
fekten är tydligare för daghem än för familjedaghem och lekskolor. Bam som vis
tats på daghem blir mer utåtriktade och mer oberoende av lärare och föräldrar. 
De har gott självförtroende och törs ha egna åsikter. De är också mer tävlingsin- 
riktade, högljudda och aggressiva. Det är dock inte alldeles enkelt att ge entydiga 
och klara besked när det gäller effekterna. Daghemmets kvalitet liksom det enskilda 
bamets utrustning har inflytande på utfallet.

Amerikanska studier kan inte överföras bokstavligt till svenska förhållanden. 
Sverige har varit känt för hög kvalitet i omsorgen. Enligt Andersson (1994, s. 22) 
bedömdes svensk barnomsorg av professor Sheila Kamermann (1989), vid Colum
bia University i USA hålla den högsta kvaliteten i världen under perioden 1970- 
1980. Hon har fällt följande uttalande:

”We can note that the child care services in Sweden offer the highest quality of
out-of-home care available anywhere.”

Det var under den perioden ungdomarna i FAST-projektet gick på daghem. FAST- 
projektet (se kapitlet om FAST-projektet) redovisar genomgående positiva effekter 
av uppväxt på daghem i Sverige. Man har inte som i amerikanska undersökningar 
funnit högre aggressivitet hos daghemsbarn (Andersson, 1990). Andersson (1989, 
1992, 1994) har visat att tidig placering i högkvalitativ barnomsorg har en positiv 
inverkan på bams utveckling.

Broberg (1989) har i sin avhandling Child Care and Early Development stu
derat 145 barns utveckling i relation till uppväxtform hemma eller i barnomsor
gen. Enligt honom är inte typen av omsorg det avgörande utan kvaliteten i om- 
sorgsformen. I en uppföljningsstudie fem år senare (Broberg; Hwang; Wessels & 
Lamb, 1994) har det emellertid framkommit att bams verbala förmåga ökade posi
tivt i relation till mängden vistelsetid före tre och ett halvt års ålder på daghem.

Bejakande resultat av daghemsplacering har kunnat visas också av Bohlin & Ha
gekull (1994). De har observerat omkring etthundra bam  från sex veckors ålder 
upp till skolåldern och samtidigt intevjuat föräldrar, daghemspersonal och lärare 
och kunnat åskådliggöra att barn som haft daghemsplats från två års ålder uppvisar 
mindre aggressivitet än andra bam. Kvaliteten i uppväxtform påverkar kamratre
lationer och självkänsla.

Att se positiv utveckling hos bam  som ett resultat huvudsakligen av god bamom- 
sorgsform kan dock vara missvisande, menar Andersson (1994). Det bör beaktas
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att barnomsorg ingår som en del av hela det familjestödsystem som finns i Sverige 
vilket innebär att fler aspekter än enbart daghemsplacering förmodligen medverkar 
till de konkreta resultaten.

Daghemsutbyggnaden påbörjades under 1960-talet men växte ut explosionsartat 
under 1970-talet, dock i visst motstånd, när det gällde huruvida det var bra för 
barn eller ej. Psykoanalytiskt inriktad teoribildning har hävdat modems stora bety
delse för barnen när det gäller att utveckla nära och djupa relationer. Det har 
varnats för tidig separation från modem (Bowlby, 1988), något som tyvärr har 
tolkats som att inga andra än föräldrarna bör vårda barnen under de första åren. 
Hårsman (1994) har dock i sin doktorsavhandling ”Dagliga separationer och tidig 
daghemsstart” visat att inga bestående kända negativa effekter går att spåra till ti
dig start respektive uppväxt på daghem. Ovanstående studier, som sträcker sig över 
längre tid stöder också tanken att tidig placering på daghem med hög kvalitet ej är 
hotfull för barns utveckling.

Hwang m.fl. (1984) har i boken Bam ets tidiga relationer beskrivit barns rela
tioner och effekter av olika typer av omsorg. Forskarna avråder från att ge råd när 
det gäller val av omsorgsform och hänvisar till barns individuella situation och 
läggning. I överensstämmelse med modem spädbarnsforskning framhåller förfat
tarna vikten av att som bam  bli bekräftad och sedd, ett tema som återkommer hos 
ungdomarna i mina intervjuer, och som jag tar upp i resultatredovisningen.

Belsky (1984) har i en serie forskningsrapporter vam at för effekterna av låg 
kvalitet i barnomsorgen. Det finns bland svenska forskare ingen känd forskning 
kring stor skillnad i omsorgskvalitet när det gäller hemmavård, daghem eller fa
miljedaghems vård (Andersson, 1990), men i ett dagsperspektiv bör uppmärksam
het riktas på följderna av den utveckling som för närvarande äger mm.

FAST-projektet har i en serie studier visat hur det gått för bamen i projektet. 
Barnomsorgens kvalitet och kombinationseffekter av hem- och daghemsuppfostran 
har därvid stått i fokus. För en översikt av de olika forskningsområdema se An
dersson & Gunnarsson (1990).

Effekter av att inte få växa upp på daghem

Att tala om barnomsorg innebär parallellt att också beröra modersmyter och fa- 
dersmyter respektive hur ”bra barndom” bör se ut. Syftet med den här avhand
lingen är inte att i detalj gå in på detta men mytema finns direkt och indirekt med 
som parallella spår i ungdomarnas berättelser. Kihlblom (1995) har i sin bok om 
kvinnor, arbete och bam  uppmärksammat kvinnliga forskare i USA och deras kri
tik mot den forskning som fokuserar på negativa konsekvenser av mödrars för
värvsarbete respektive anlitande av barnomsorg. Forskarna menar att studier kring 
barnomsorgens positiva konsekvenser respektive fädernas stora betydelse bör upp
märksammas mer. Att byta perspektiv och istället se till effekterna av att inte få 
tillgång till barnomsorg har belysts av bland annat Kristjånsson (1993), som i sin 
forskning understryker stark tilltro till bamets anpassningsförmåga respektive be
hov av att ”ligga rätt i tiden” det vill säga få tillgång till det stöd och den stimu
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lans, som behövs just i denna tid. Kristjånsson (a.a. s. 19) ger exempel på ameri
kansk forskning (Silverstein, 1991), som fokuserar på

”vad det betyder för barns utveckling att inte få vistas i utomfamiljär barnom
sorg av god kvalitet” .

ett tema som ofta och spontant tas upp av ungdomarna i denna studie. Två exempel 
tagna ur dialoger kring att växa upp hemma respektive på daghem:
Kerstin i dialog med Stefan, som började på daghem vid ett års ålder (s. 13):

Kerstin: Om Du vuxit upp hemma . . . hur tror Du det hade varit?
Stefan: Det hade nog varit bra tror jag. Det är bättre å va på dagis och så där.
Kerstin: På vilket sätt? Vad är det för fördelar med dagis?
Stefan: Man lär känna fo lk  bättre så man inte är hemma och blir fö r  sig själv.
Litet senare i intervjun (s. 14):
Stefan: Man utvecklas ju  mer också.
Kerstin: Man utvecklas . . . vad är det man lär sig?
Stefan: Man lär sig prata bättre och förstå bättre och allting än å sitta hemma.

Det går inte.

Den sociala träningen ut i världen återkommer som tema i Stefans intervju. Famil
jen står för trygghet och bas men också för instängdhet. Nätverket utanför, barn
gruppen och andra viktiga vuxna, det vill säga daghemmet, står för utåtriktning 
och utgör ett slags komplement till familjen.

Ytterligare ett exempel ur en intervju med Petronella kring samma tema. Petro
nella började på daghem vid fem års ålder och upplevde tillgången till att få vara i 
barngrupp respektive träffa andra vuxna som ett stort språng i utvecklingen, 
(s. 19):
Petronella: Jag lärde mig att vara i grupp med andra och så lärde jag

mig att ta vara på mig själv.
Litet senare (s. 23)
Petronella: Jag har alltid tyckt det vart skönt å slippa (skratt), nej,

men man känner mer att man få r  göra vad man vill liksom 
och inte bara mamma och pappa står och tittar på vad man 
gör fö r  n å t . . .

Kerstin: Har Du velat haft mer tid på dagis då?
Petronella: Ja, det skulle jag  nog ha velat.
Kerstin: Ja, på vilket sätt?
Petronella: Jag skulle vilja va barn så länge som möjligt. Jag skulle gärna

vilja va barn ett tag om det gick.

Petronella ser daghemmet som den miljö där hon var fri och där hon kunde leka. 
Mellan raderna skymtar att hon gärna börjat tidigare på dagis.
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Studier kring uppväxt på daghem ur barn- och ungdomsperspektiv

När jag påbörjade mina studier fann jag i mina sökningar kring unga människors 
minnen och värderingar av sin uppväxt på daghem ingen liknande forskning doku
menterad. Jag kom därför i början att få pröva mig fram på egen hand. Under stu
diens gång har intresset för bam - och ungdomsperspektiv efter hand ökat markant. 
Debatten i samhället har tagit fart och vikten av att ta med barn- och ungdomsper
spektiv har lyfts fram av en lång rad forskare (för en översikt se Alanen, 1992; 
Näsman, 1995).

Ett år efter det jag påbörjat min studie fick jag i min hand en studie av Jacobs
son & Paulsson (1991) om fyrtio ungdomars uppfattning av sin daghemstid i Möln
dal respektive sin fritidshemstid i Halmstad. Studien är genomförd på ungdomar i 
18-19 årsåldern (20 på daghem och 20 på fritids) under handledning av Ingrid 
Pramling, och syftet har varit att ta reda på hur ungdomar har uppfattat sin tid på 
respektive institution när det gäller innehållet i verksamheten, relationer mellan 
barn och personal, ungdomars syn på vad de lärt sig och hur de eventuellt vill att 
deras egna barn skall växa upp. Författarna har valt sitt ämne utifrån det faktum att 
allt fler ungdomar kommer i kontakt med offentlig barnomsorg. De anser också 
att det är viktigt att ta reda på vad vistelsen inneburit för barnen. Att intervjua 
ungdomar när de fått en viss distans till sin uppväxt kan vara värdefullt ur såväl ett 
samhällsperspektiv som ett utbildningsperspektiv, menar författarna.

Uppläggning och resultat samstämmer i mycket med min studie. Jacobsson & 
Paulsson har valt en strukturerad intervjuform och analyserat materialet utifrån en 
fenomenografisk ansats med svarsindelning i kategorier.

Ungdomarna har spontant visat uppskattning till att forskarna vänt sig till dem 
och inte till personal eller föräldrar, då ungdomarna menar att just deras erfaren
het är värdefull.Tonåringamas inställning till vad de trodde sig kunna komma ihåg 
samstämmer med mina erfarenheter. Minnena rann till efter hand under samtalets 
gång. Trettiofyra av fyrtio ungdomar var nöjda eller mycket nöjda med sin tid på 
daghem och fritids. Leken och kamraterna var det dominerande minnet. Beskriv
ningarna är glada och livfulla. Den lek barnen själva tog initiativ till respektive den 
de lekte med sina kamrater är den de minns bäst. Den självinitierade verksamheten 
skiljer sig klart från de vuxenledda aktiviteterna som barnen inte alltid förstod. 
Detta menar Paulsson visar på att barn och vuxna har olika syn på vad som är vik
tigt. Barn måste förstå syftet med en aktivitet för att kunna tillgodogöra sig den. 
Samlingen är ett sådant moment som många inte förstod. De flesta av ungdomarna 
vill ha daghem som omsorgsform för sina egna bam och de ser daghemmet som ett 
frirum för lek och umgänge med kamraterna. Leken i sin tur är inte vilket tidsför
driv som helst utan en verksamhet med ett för dem viktigt innehåll.

”Den långa dagen”, ett tema som ofta har en negativ klang i ett vuxenperspektiv, 
förekommer också i Paulssons intervjuer, men inställningen bland ungdomarna är 
den motsatta. De ungdomar, vilka som bam hade lång vistelsetid på dagis är de som 
är mest positiva till daghem, en attityd som återfinns också i min studie.

Parallellt med denna studie bedriver Torstenson-Ed (1994) vid Linköpings uni
versitet en studie om daghemsvistelse i retrospektivt perspektiv där barn och ung
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dom i olika åldrar intervjuas parallellt med förskollärarna. Resultaten antyder stor 
likhet med mina så tillvida att ungdomarna för ett slags metaminnesresonemang 
kring sina svar. De är mycket positiva till daghemsvistelsen och svaren är starkt 
kamratrelaterade.

Inspirerade av min studie har Rajajärvi Ruhanen & Siikasmaa (1995), under 
handledning av U lla Kihlblom intervjuat åtta ungdomar i FAST-projektet med 
samma typ av frågor som i avhandlingen kring deras minnen av sin uppväxt på 
daghem. Nästan samtliga ungdomar kommer från medelklassfamilj och bor i vil
laområden söder om Stockholm.

När det gäller minnesprocessen är författarnas erfarenheter samstämmiga med 
mina: Ungdomarna var rädda att inte komma ihåg men gör upptäckten att de minns 
mer än de tror. Tonåringarna polariserar också svaren kring roliga respektive obe
hagliga minnen (s. 19). Ungdomarna minns bäst de aktiviteter de själva styrde eller 
påverkade (s. 19). Sju av åtta ungdomar har positiva minnesbilder av daghemstiden 
och sätter fram för allt den kamratrelaterade vistelsen i centrum (s. 19). Att vara 
enbart hemma hade varit tråkigt. M ajoriteten av ungdomarna tyckte det var liv
fullare stämning på daghemmet. Några enstaka tyckte det var lugnare och bättre 
hemma. De lyfter fram den sociala kompetensen de fick på daghemmet och sju av 
åtta vill ha sina egna barn på daghem. Den åttonde vill först ta reda på hur dag
hemmet kommer att se ut, en tendens som kanske kommer att gälla den framtida 
föräldern?

Det har gått mycket bra i skolan för samtliga intervjuade ungdomar. Alla går i 
gymnasiet och linjevalen är gjorda med omsorg. Resultaten i denna studie är sam
stämmiga med resultaten i min egen studie. Ungdomarna ger en något annorlunda 
bild av vad de upplever som väsentligt än vuxna vanligtvis ger. Jag återkommer till 
det i resultatredovisningen.

När det gäller tillförlitligheten i svaren och tilliten till ungdomarnas berättelser 
har samtliga retrospektiva studier samma grundläggande hållning: Ungdomarna 
ses som kom petenta att ge tillförlitliga beskrivningar. Torstenson-Ed menar att 
det är viktigt att låta (s. 9):

”informanter rekonstruera sin egen barndom och på så sätt ge ett bamperspektiv.”

Hon anser också att denna forskningsansats är en fråga om människosyn och for
mulerar sig på detta sätt (s. 9):

”Att låta människor själva beskriva och analysera sin tillvaro är uttryck för en be
stämd människosyn som bör tydliggöras som en del av den förförståelse som styr 
en forskningsansats. Jag ser alltså människor som aktörer med egna intentioner och 
med möjlighet till egna val. Jag menar också att människan styrs av sin livshistoria 
och av strukturer i samhället men inte på ett determinerat sätt.”

Som framgår i inledningskapitlet delar jag denna syn.
Jag har nu beskrivit tre studier av daghemsvistelser, de enda jag lyckats finna, 

där ungdomar ingår i intervjuerna. När det gäller mindre barn och deras upple
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velse av daghemstiden har Pramling (1983) utarbetat ett sätt att intervjua barn i 
syfte att kunna åskådliggöra barns upplevelser via intervjuer , eller det Torstenson- 
Ed kallar barnperspektiv inifrån (se även Doverborg & Pramling (1992). Ekholm 
& Hedin (1984) har likaså gjort ett test bestående av olika situationer och ansikts
uttryck, där barnens uppgift blir att välja den bild som stämmer med deras egen 
upplevelse av en daghemssituation. 145 barn (78 pojkar och 67 flickor) på tolv 
daghem ingick i studien och resultaten visar att barnen över lag var positiva till sin 
daghemsvistelse. Hälften av barnen upplevde kamratskapet positivt.

Kärrby (1990) har gjort en studie på barn från två förskolor i syfte att ta reda 
på hur barnen uppfattar och beskriver sitt sätt att leka och lära. Observationer 
och efterföljande intervjuer har använts och resultaten visar att barnen har lättare 
att beskriva den lek och aktivitet som de själva initierar. Leken har sin egen inre 
logik och styrs av barnens egna motiv respektive egna mentala principer. Bamen 
hade svårt att förstå vuxeninitierad verksamhet och vuxna mål. Kärrby drar slut
satsen att barn minns leken bättre än inlämingsaktiviteter. I leken, menar Kärrby, 
utvecklar barnen en egen struktur och kunskaperna för leken framåt. I samlingen 
däremot handlar det för bamen mer om verksamhetens sociala innebörd än om att 
inhämta kunskaper.

Jag anknyter till dessa slutsatser i resultatkapitlet men lägger i detta samman
hang också till två utbildningsrapporter. Den första studien gjord vid förskollä- 
rarutbildningen i Norrköping (Johansson, 1990) bygger på intervjuer med tretton 
barn i sexårsåldem kring deras daghemsvistelse. Intervjuerna visar att de flesta av 
barnen anser att lek tillsammans med kamraterna var det roligaste på daghemmet. 
Fröknarna brukade inte delta i leken och många ville helst leka själva.

W allén (1991) har vid för skollärarn tbildningen i Norrköping likaså skrivit en 
utbildningsrapport grundad på intervjuer med tretton sjuåringar om deras avsluta
de daghemstid. Hon har själv arbetat som barnskötare på barnens daghem och kän
ner därför de flesta. Alla utom ett barn tyckte att daghemstiden varit rolig, främst 
på grund av kamraterna och leken. Likaså har de flesta upplevt personalen positivt. 
Man tyckte att det var personalen som bestämde i de flesta verksamheter utom i le
ken. Reglerna på daghemmet accepterades av nästan alla.

Stämningar och atmosfärer beskrivs återkommande av ungdomarna i min studie. 
Ekholm & Hedin (1991) har skrivit en doktorsavhandling med titeln Sitter det i 
väggarna ? En beskrivning av daghemsklimat och barns beteende. Avhandlingen har 
i många avseenden en utvecklingsekologisk inriktning och utgår i mycket från 
Bronfenbrenners systemteoretiska modell. Resultaten visar att barnens beteenden är 
relaterade till det klimat som råder på daghemmet. För att kunna studera ett så 
sammansatt fenomen som ett daghems klimat behövs enligt forskarna en inkörs
port. För det ändamålet utvaldes personalens uppfostringsattityder och arbetssätt. 
Vuxna uttrycker i sitt arbete olikheter i synen på barn, vilket enligt författarna le
der till olika uppfostringsklimat: nuinriktat, framtidsinriktat och genomsnittligt kli
mat. Upplevelserna har mätts med ett bildtest. Studien har fokuserats på barnens 
relationer till varandra, deras allmänna känsla för daghemmet samt graden av in
flytande. I fokus kommer också vuxnas kommunikation och samspel med varandra 
jäm te deras reaktioner på barnens olydnad. Nuinriktat klimat domineras av tjat
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och tillsägelser. Vuxna kommunicerar mer med varandra än med barnen och stäm
ningen är dyster. Barnen är mycket för sig själva och har fler konflikter. I ett 
framtidsinriktat klimat däremot är atmosfären hjärtlig och vuxna umgås mer med 
barnen, även i leken. Barnen har färre konflikter och deltar aktivt i verksamheten.
I det genomsnittliga klimatet slutligen, som omfattade de flesta barnstugor råder 
god samverkan med barnen men dessa är inte inbegripna lika mycket i ansvar och 
beslut som den föregående gruppen. I anslutning till uppfostringsklimat fokuserar 
forskarna också på arbetsklimat. Barnen studeras därvid i avspända och mindre av
spända miljöer. Barnen reagerar på spända klimat och drar sig undan.

Forskarna menar att det är lättare vara framtidsinriktad i sitt arbetssätt i en av
spänd atmosfär. Vad som orsakar det ena och det andra är svårt att avgöra men 
Ekholm & Hedin drar slutsatsen att arbetsklimaten är relaterade till lednings- och 
organisationsfunktioner medan uppfostringsklimaten hänför sig till faktorer av 
mer personlig karaktär, en slutsats som jag har i åtanke när ungdomarna beskriver 
olika atmosfärer.

Henckel (1990) har i sin avhandling Förskollärare i tanke och handling. En stu
die kring begreppen arbete, lek och inlärning studerat personalens syn på sitt ar
bete. Hon har intervjuat förskollärare och delat in deras uppfattningar i kategori
erna: mer eller mindre ”pedagogiserat” eller ”psykologiserat” synsätt respektive 
”vuxencentrerat” eller ”bamcentrerat” synsätt. Förskollärarna har observerats i sin 
barngrupp och observationerna visar att de inte helt agerar i enlighet med den syn 
de ger uttryck för i intervjuerna. De har agerat mer lika i praktiken än vad som 
skulle kunna förväntas. De flesta förskollärare menar, att förskolan är en institu
tion för ”anpassning” . Tänkande kring utveckling och kompensation förekommer 
nästan inte alls. Förskollärarna ser arbete som en förelagd uppgift, lek som en te
rapeutisk nödvändighet och inlärning som en social träning. Resultaten sätts i rela
tion till förskolans utveckling under 1970-talet och tidigt 1980-tal. Jag återkom
mer till denna studie i resultatredovisningen.

Kärrby (1992) har i sin bok Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn sammanfat
tat aktuell forskning kring barns utveckling och pedagogiska miljö i ett antal fakto
rer:

* personalens arbets-och förhållningssätt
* mål och planering för verksamheten
* samarbetet med föräldrarna
* närmiljön, som utrymme och kost samt
* personalens kvalifikationer och utbildningsmöjligheter.

Det viktigaste, menar Kärrby, är den varma relationen till barnet som i sin tur 
gör det möjligt för barnen att utveckla självkänsla och växande. Att kunna lyssna, 
ge kroppskontakt, vänlighet och stor frihet parallellt med tydliga gränser är avgö
rande för barnens utveckling. Relationen bör spegla föräldrarelationen men vara 
mer professionell, säger Kärrby.

Ett antal forskare betonar personalens förhållningssätt. Ainslie & Andersson 
(1984) v isara tt barn knyter an till personal på daghem på ett personligt plan.
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Anknytningen är inte lika djup som till föräldrarna men den kan vara mer omfat
tande än till en närstående person utanför familjen, något som bekräftas av ungdo
mar i min studie. Janina uttrycker det så här (s. 21):

Kerstin: Vad betydde personalen för Dig?
Janina: Det var liksom inte föräldrar och inte kompisar, men det var liksom

ändå skillnad mellan dom och andra vuxna.
Kerstin: Jaa.
Janina: Det var nåt speciellt. Det var liksom . . . Jag har ingen benämning på det.
Kerstin: Det hörde liksom ihop kanske?
Gerd: Ja det var liksom ett med dagis . . . hemmatrygg famn.

En viktig aspekt i detta avseende tror jag är den tysta kunskap som finns hos den 
personal som barnen säger att de känner sig trygga med. Den finns i övrigt beskri
ven av W ächter & Åkerlund (1990) och handlar mycket om att vara observant på 
den kommunikation som pågår mellan barnen. Författarna menar att den insikten 
är lika betydelsefull om inte mer relevant än den pedagogiska planeringen.

Daghemmets betydelse ses främst i relation till kamraterna enligt Torstenson- 
Ed (1994), något som bekräftas i denna avhandling. Individuella faktorer hos barn, 
personal, kamrater och familj påverkar sannolikt mycket, menar Cummings & 
Beagles-Ross (1984). De anser att vänskap är en faktor, i stora delar outforskad i 
daghemsmiljön, som kan påverka kvalitén i upplevelsen. Vänskap nämndes ofta av 
ungdomarna i min studie. Vänskaper påbörjades på daghemmet och har varat ge
nom hela skoltiden. Tiller (1989 ) har i en artikel om ”Barns sosiale landskap” i 
boken Hverandre redovisat 237 åtta-åringars vänskapskontakter och funnit att barn 
behöver både ” mangfold og kompleksitet” (a.a. s. 131) i sina relationer.

Frasbo-projektet är ett projekt med antropologiskt perspektiv. Det beskrivs i 
Barnens två världar (Dencik; Bäckström & Larsson, 1988) och omfattar såväl ob
servationer av barn och personal på två daghemsavdelningar som intervjuer med 
föräldrar och personal. Författarna lyfter fram den aktiva självsocialiseringen som 
central i daghemsmiljön. Det är viktigt för barnen att vara lika varandra. Konflik
ter är sällsynta. Egna initiativ ”nedmuntras” , ett uttryck som återfinns i Ekholm 
& Hedins forskning (se ovan) och livet på daghem går ut på att tillägna sig en 
självdisciplin som handlar om att göra det man förväntas göra. Personalen be
skrivs som passiv och icke engagerad men när de ibland lämnar den attityden in
träffar något Dencik; Bäckström & Larsson kallar Jabbadabbado-ejfekten. Alla 
släpper loss och glädje uppstår i huset. Men daghemmet är och förblir en miljö där 
Matteus-effekten råder, det vill säga åt dem som har skall bliva givet. I praktiken 
innebär det bland annat att där hem och daghem samverkar blir det bra och vice 
versa. Forskarna talar också om den dubbelsocialisering som nutida barn lever i, 
det vill säga pendlingen mellan hem och daghem. Mycket stämmer med mina in
tryck men inte allt. I min studie framkommer en långt mera positiv inställning till 
daghemsmiljön än som framgår i nämnda studie, vilket jag belyser i resultaten.

Ehn (1983) har studerat daghemskulturen ur kulturell synvinkel. Han har arbetat 
med deltagande observation och illustrerar sina tankar med olika begreppspar där
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ordning-kaos utgör ett. Han lyfter fram det opersonliga i daghemskulturen och 
planeringens och kontrollens centrala roll vilket jag anknyter till i resultatredovis
ningen.

Att reflektera kring barn och barndom

Barn och barndom som begrepp kom i fokus med Ariés (1982) och hans analys av 
barndomens historia. Betraktas begreppen som en konstruktion av tid och rum får 
vi många olika barn och barndomar. Hardman, 1973; W artofsky, 1981; Kessen, 
1983; Alanen 1988; Hartman, 1986, 1989, 1992; James & Prout, 1990 har samtli
ga betonat vikten av att se bamen som aktörer i sina egna liv. De har också oppo
nerat sig mot term en barn som ett generellt begrepp och menar att barn alltid 
först och främst är många olika slags bam. Häri ligger också kritik mot tidigare 
utvecklingspsykologi och dess låsande effekter kring myter och förväntningar på 
att utveckling måste se ut på ett visst sätt under vissa omständigheter. Får dessa 
diskurser dessutom styra utvecklingen av institutioner och handlingsmönster i ett 
samhälle kan det få olyckliga följder, anser forskarna. Filosofen Marx Wartofsky 
(a.a) menar att det går att tala om individuell barndom men aldrig om allmän 
barndom.

Tiller (1989, s. 32) argumenterar kring Ariés (1982) och Postmans (1982) reso
nemang om upptäckten av barndomen och understryker att på samma sätt som 
Amerika fanns även innan denna kontinent upptäcktes, så har barndomen natur
ligtvis funnits även före ”uppfinningen” av själva begreppet, men föraktet för bam 
och gamla i vår kultur går långt tillbaka i historien och kan spåras ända till de is
ländska gamla sagorna där bam  och gamla offrats för att tillfredsställa gudarna. 
Som forskare har Tiller ägnat sig åt att lyfta fram barndomens betydelse i ett sam
hällsperspektiv (se också kapitlet om bamperspektivet). Han skiljer därvid på bar
net som objekt och barnet som subjekt, där det senare står för en syn på barnet som 
en aktiv, kompetent individ redan från födseln.

Dahlberg (1991) beskriver i antologin Familj, arbete och barnomsorg hur 
det är att vara barn i en vardag i modem tid till skillnad mot förr. I BASUN-pro- 
jektet (Barndom, Samhälle och Utveckling i Norden) har man försökt kartlägga 
små barns vardagsliv i Norden. Dahlberg tar upp förändringarna över tid, alma
nackans och klockans betydelse och den moderna förälderns ambition att vara en 
bra förälder med de slitningar det kan innebära om barnets liv ”projekteras” för 
mycket. Hon hänvisar (s. 48) till den norske samhällsforskaren Ivar Frpnes och 
hans sätt att synliggöra gamla och nya mönster, (något som jag knyter an till i re
sultatdiskussionen om barngruppens betydelse för bamens utveckling):

”1 det enkla traditionsbundna samhället kunde människor tro att världen var driven 
av andra krafter än dem själva. De sociala institutionerna var tunga och orörliga, 
och reglerade livets mönster likaväl som dess mening. I det modema öppna sam
hället är människan beroende av egen skaparkraft synlig för alla, antingen det gäl
ler den gemensamma framtiden eller den individuella.
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Ju starkare kravet på skaparkraft och tankeförmåga är, desto viktigare är kvalite
ten i socialiseringsprocessen, som utrustar barn med inte bara förmåga att känna 
och tänka, utan också till att handla.”

Den moderna människan står och kommer att stå inför en serie nya valsituationer 
där gamla m önster inte gäller. För barnen handlar det om att förvärva en 
”fram tidskompetens” och den utforskar de framför allt tillsammans med andra 
barn.

Sandin (1994) fokuserar i sin resumé kring utvecklingen av barndomsbegreppet 
över tid på den nutida barndomen, den schemalagda barndomen, institutionalise- 
ringen av de yngre barnens liv, framväxten av barnomsorgsexpertis och synen på 
barnet som ett livsprojekt, och en ny typ av förälder, den pedagogiskt medvetne, 
ansvarsfulle och planerande. Han jäm för därvid över tid den romantiska barndo
men i slutet av 1800-talet och den nya moderligheten med dagens utvecklingsdis- 
kurs formad över tid av filosofer, pedagoger och psykologer och skriver (s. 25):

”Att vara barn är inte bara att finnas till, att vara. Att vara barn blir istället det 
stora livsprojektet.”

I mina ögon speglar detta ett vuxenperspektiv. Påståendet stäms inte av mot barns 
egna utsagor och i det perspektivet saknar analysen en viktig infallsvinkel. I min 
studie ger ungdomarna uttryck för en helt annan syn på sin barndom, en syn som 
vuxit fram ur deras egen erfarenhet och har sitt ursprung ur barnens vilja att hitta 
den vardag i vardagen som de själva vill ha, ett perspektiv som lyfts fram i modem 
forskning och i insikten om det aktiva kompetenta barnet som söker stimulans och 
kommunikation. Att gå på daghem är för ungdomarna att leka och leken den styr
de de själva. Barnen fokuserar på frihet och glädje, skoj och trams, ett behov och 
en hållning som lyfts fram som centralt viktig för barn också av andra forskare 
som Aronsson m. fl. (1984), Pramling (1991) och Schwartzman (1982). Detta 
återkommer jag till i resultatdelen.

Om barndomen ses som den tid när människan är på väg att växa upp eller som 
den tid som föregår det vuxna livet, så har barndomen sammanfattningsvis sett 
mycket olika ut över tid. Så lång som den är nu, i den västerländska kulturen, har 
den aldrig varit. I debatt och media hörs dock alltmer den motsatta inställningen, 
att barn inte längre får vara barn respektive att puberteten går ner i åldrarna. Sy
nen på barndomen följer många linjer både allmänna och individuella. Ekonomi 
och samhällstryck har stort inflytande.

James (1993), engelsk antropolog, har i sin forskning fokuserat på skillnaden 
mellan barns och vuxnas sätt att definera begrepp och beskriva barndom. Hon me
nar att vuxna ofta definierar åt barnen hur de är och hur de skall vara, något som 
barnen känner och hela tiden måste ta ställning till. Denna realitet utgör i min stu
die ett levande tema i ungdomarnas berättelser och märks i deras kommentarer 
kring vad som var roligt eller viktigt såväl på dagis som hemma. Jag exemplifierar 
detta i resultatdiskussionen.

Att förstå barns perspektiv och anpassa arbetet och verksamheten såväl i försko-
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la som i skola till barnens sätt att tänka har studerats ingående av Doverborg & 
Pramling (1992). Jag diskuterar detta tema mer utförligt i kapitel 8 och exempli
fierar det i ett avsnitt om samlingen.

Liksom synen på barndomen har förändrats har också synen på barnet föränd
rats. Hultqvist (1990), gör i sin avhandling en analys av förskolebarnet som feno
men och relaterar begreppet till nutidens diskurser. Det väcker frågor kring dagens 
syn på barn. Som jag ser det är den färgad av en pedagogisk-psykologisk vilja att 
se barn som självständiga individer med en kompetens redan från början. Den läg
ger tonvikt på det egna ansvaret, de egna möjligheterna liksom rätten till att få ut
veckla dessa.

Att i likhet med min ansats ta barnens ståndpunkt och studera ”normal barn
dom” med hjälp av retrospektiv metod förespråkas också av Aronsson m.fl. 
(1984). Hon lyfter fram möjligheterna att via intervjuerna få syn på det unika som 
kan ligga i just barnets berättelser. Styrkan i att lyfta fram bamperspektivet ligger 
för mig i att därigenom kunna förbättra dialogen mellan vuxna och barn och när
ma generationerna till varandra. Faran kan ligga i att utvecklingen tar en motsatt 
inriktning.

Sammanfattning
Ambitionen att göra en komplett redovisning av all forskning kring barnomsorg, 
barndom, barn och barnperspektiv går vida utanför denna avhandling. Av specifikt 
intresse blir de studier som anknyter till avhandlingen.

Barnomsorgsforskning har genomgått olika vågor där synen på daghemmets be
tydelse för barnen varierat alltifrån mycket negativ till dagens något mer nyansera
de bild. I de fåtal mindre studier som gjorts kring barns upplevelser av daghem går 
resultaten i samma riktning som mina både när det gäller upplevelsen av daghem
met mer allmänt som i dess mer specifika innehåll. Synen på barn och barndom har 
likaså varierat över tid. Idag synliggörs det redan från början aktiva, kompetenta 
barnet.

Barnomsorgen i nutidshistoriskt perspektiv

Historiska perspektiv på förskolepedagogik och barnom sorg ligger i tiden 
(Tallberg-Broman, 1991; Johansson, 1992; Hatje, 1993). Ungdomarnas minnen och 
reflektioner är utslag av en specifik historisk tid, slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet, med sin unika förhistoria. Barnomsorgen i Sverige har vuxit fram un
der 1900-talet, men är ett resultat av idéströmningar och traditioner långt tidigare 
(Hultqvist, 1990). Den har en drygt hundraårig historia (Johansson, 1983) och 
speglar det svenska samhällets idéutveckling. Men barnomsorgen i sig, det vill säga 
själva innehållet i verksamheten, har också en alldeles egen utveckling, som 
handlar om vardagslivet, såsom det kommit att gestalta sig mellan förskoleperso- 
nalen och barnen genom generationer, och det är just vardagen som står i fokus i 
denna avhandling.

Utvecklingen av barnomsorgen i Sverige kan som jag ser det betraktas som en
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konstruktion av sin tid, där dominerande tidstypiska diskurser (för en definition se 
s. 40) bildat regim och förkroppsligats i det institutionsbygge som kommit att för
verkligas. Det har handlat om att lyfta Sverige ur fattigdom och misär, frigöra och 
utveckla kvinnorna mot ett eget yrkesansvar samt ompröva och förändra de attri
but som kopplats till kön, familj, föräldraskap och det enskilda bamet (Ohrlander, 
1992 a, 1992 b). Det rör sig ytterst om politiska och ekonomiska synsätt där rådan
de värderingar pendlat mellan vad som ansetts rätt och fel. De diskurser som fått 
inträde på den samhällspolitiska arenan, där barnomsorgen fått en alltmer central 
roll, har polariserats kring begreppen frihet -  kontroll -  autonomi -  beroende -  
makt -  objekt fö r  maktutövning, begrepp som numera används flitigt, men som 
utvecklats av den franske sociologen Jaques Donzelot (1979) i hans studier kring 
det sociala territoriet runt föräldrar och barn och familj i Frankrike. Insikten om 
värderingsförskjutningar i diskurserna över tid finns tydligt också hos ungdo
marna och visar sig mellan raderna i tankar kring föräldrarnas liv, den egna upp
växten och framtiden.

Diskurser skapas i det sammanhang de kommer till respektive tar form i de in
stitutioner, som förkroppsligar idéerna. Detta tänkesätt belyses av Dahlberg & 
Lenz Taguchi (1994) i deras arbete om förskola och skola som sociala konstruktio
ner och visionen om en mötesplats. Författarna fokuserar på hemmet, folkhemmet, 
daghemmet och förskolan  och tydliggör hur betoningen över tid varierat i rela
tion till de diskursregimer som dominerat respektive tid. Fröbel (Johansson, 1983, 
1992), Ellen Key (1927) och Alva Myrdal (1935) är centrala aktörer på den histo
riska arenan. Fröbel och filantropin har sina rötter i nyliberala idéer på 1800-ta- 
let, idéer som under 1900-talet kom att utsättas för kritik framför allt av Alva 
Myrdal. Med sina tankar om storbarnkammaren lade hon under 1930-talet grun
den till det nutida daghemmet.

Ellen Key betonade barnets frihet, men relaterade barnet främst till hemmet och 
en upplyst mor. Fröbels kindergarten blev i Keys regim främst ett komplement. 
Alva Myrdal i sin tur såg daghemsinstitutionen som ett sätt att knyta samman indi
vid hem och samhälle. Med henne utvecklades gemenskapstanken och visionen om 
det framtida lyckliga bam et och samhället.

Det historiska perspektivet med fokusering på livskvalitet träder i denna studie 
fram i ungdomarnas spontana utsagor. De flesta tyckte, våren 1992 när intervjuer
na gjordes, att de fått det bättre än deras föräldrar trots yttre oro avseende framtid 
och arbetsmarknadssituation. Monika är ett exempel. Hon har vuxit upp med mam
ma och en yngre bror (pappan dog när Monika var tre år) och haft daghemsplats 
sedan hon var ett år endast några stenkast från sitt hem. Hon berättar inför tankar 
på mammans uppväxt, sin egen framtid och eventuella egna familj (ss. 28-29):

Kerstin: . . . tror Du att ni kommer att träffas, hålla kontakten?
Monika: Jo ganska ofta i alla fa ll eller så ofta man hinner.
Kerstin: Så ofta man hinner . . .  om Du jämför Din framtid idag som

ung tjej med hur det var för Din mamma när hon 
växte upp i Din ålder, på vilket sätt var det olika?

Monika: Jag tror det var mycket strängare då. Dom hade inte så
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mycket att välja på, när dom gick i skolan och sånt där.
Vi har högre utbildning nu. Jag kan välja flygvapnet.
Hon kunde bli lotta. Hon kunde inte . . .
(Monika planerar ett kvalificerat yrke inom flyget.)

Kerstin: Hon hade inte samma yrkesvalsmöjligheter . . .

Monika: Ja, det var väl mycket strängare på den tiden. Man fick  ju
tjäna ihop sitt själv. Nu få r  man barnbidrag och studiebidrag och . . . 

Kerstin: Massa hjälp . . .
Monika: Hon har nog få tt kämpa mer än jag  kommer att få

göra . . . Skolan är som en lek.
Kerstin: Du känner det inte alls så tungt egentligen?
Monika: Nej egentligen är det inte . . . man tänker så här: Oh Gud vi har

prov! Usch . . . jag vill inte till plugget, men ändå det är inte mycket 
alls mot vad dom fick  ha det. Det var ju  mycket strängare då.

Dialogen med Monika ger en inblick i generationsskillnader, samhällsförändring 
och kvinnosyn. M onika är barn ur arbetarklass och dotter till en ensamstående mor 
i låglöneyrke, attribut som nästan omöjliggjort utbildningsmöjligheter före barn
omsorgens utbyggnad. Men i Monikas generation blev det möjligt. I ett framtids
perspektiv finns det som jag ser det skäl till oro men det är ingenting som Monika 
uttrycker. Hon är full av tillförsikt.

Enligt Johansson (1983) växte svenska förskolan fram ur ett behov att stötta just 
ensamstående mödrar. Den första småbarnsskolan inrättades 1836 som heldags- 
verksam het efter engelskt mönster och övergick efter hand i barnkrubbor och 
folkbarnträdgårdar. Krubborna vände sig främst till heldagsarbetande kvinnor i 
arbetarklassen medan bamträdgården var en halvdagsverksamhet, som introduce
rades 1896 i Stockholm under benämningen ”kindergarten”, och riktade sig främst 
till medelklassen. 1944 bytte den namn till lekskola och 1975 blev det deltidsgrupp. 
I början av 1990-talet övergick verksamheten till sexårsverksamhet och förlädes i 
de flesta kommuner successivt till skolan. 1854 öppnades i Stockholm den första 
barnkrubban för barn mellan ett och sex år. Barnen hade långa dagar, upp till tio 
tolv timmar som på nutida daghem. 1944 försvann barnkrubban som begrepp och 
ersattes med daghem, men samhället bjöd starkt motstånd mot utbyggnad. Sverige 
har historiskt sett inte haft en utbyggd pedagogisk verksamhet för barn. De 
tidigaste institutionerna var tänkta för en begränsad skara barn. De flesta barn 
växte upp hemma i familjen hos sina mödrar, och Sverige var ett utpräglat 
klassamhälle.

Familjedaghemsverksamheten och skolbarnsomsorgen belyser jag ej då de inte 
står i centrum för detta arbete.
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1970-tal och tidigt 1980-tal

1970-talet väcker många tankar. Jag inleder med definition av vad kommunal barn
omsorg innebar under denna tid och åskådliggör samtidigt det som var specifikt för 
epoken: den explosionsartade utbyggnaden av daghem Min ambition är inte att 
göra en detaljerad 1970-talsanalys utan mera att ge illustrerande glimtar. För en 
mer ingående redovisning avseende den tidstypiska politiska diskussionen hänvisas 
till propositioner, motioner respektive socialutskottens protokoll. Barnomsorg er
bjöds i ett antal olika former (SOU 1981:25, s. 5):

Barnomsorg var det samlande begreppet för olika former av kommunal verk
samhet för barn och föräldrar i förskola och skola från och med 1970-talet och 
framåt.

Förskola var gemensamt begrepp för både daghem och deltidsgrupp.

Daghem  var en heltidsomsorg för barn mellan ett halvt till sex år under den tid 
föräldrarna arbetade eller studerade.

Deltidsgrupp handlade om förskoleverksamhet under tre timmar, förmiddag el
ler eftermiddag, för alla sexåringar och vissa yngre barn. Tidigare benämndes det
ta lekskola.

Fritidshem  tog emot barn från sju till tolv år när inte barnet var i skolan under 
den tid föräldern arbetade eller studerade.

Familjedaghem  innebar kommunal barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem för 
barn från ett halvt år till tolv år under den tid föräldern arbetade eller studerade.

Barnvårdare tog hand om sjuka barn i barnets eget hem under den tid föräldern 
på grund av arbete eller studier ej hade möjlighet att ta hand om barnet.

Öppen förskola  vände sig tillhemmavarande vuxna med barn samt till dagbarnvår- 
darna i upptagningsområdet. Barn och vuxna deltog tillsammans i verksamheten. 
Ungdomarna minns samtliga barnomsorgsformer utom öppna förskolan.

1970-talet blev den epok när daghemsutbyggnaden tog fart som aldrig förr (se ta
bell 1, s. 35). I början av 1970-talet hade 90 000 förskolebarn (6 %) plats i dag
hem eller familjedaghem och drygt tjugo år senare 410 000 vilket utgör ungefär 
hälften (51%) av alla förskolebarn. Utbyggnaden kulminerade 1995 i en lag om 
krav på barnom sorgs-och fritidshemsplatser till och med tolv års ålder för alla 
barn.
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Tabell 1 U tb yggnad en  av daghem

Deltidsgrupper, daghem och familjedaghem under perioden 1950-1989. 
Antal platser eller antal bam avrundat till närmaste hundratal.

Ar Deltidsgrupp Daghem Familjedaghem
0-6 år

Fritidshem 
7-12 år

1950 18 700 9700 * * 2 400
1960 38 400 10 300 * * 2 500
1965 52 100 11 900 * * 3 000

1970 72 000 33 800 (37400) (9500) 5 900
1975 112 000 66 000 49 800 17 800 20 700
1980 104 70 0 129100 90 200 35300 48 800
1985 78 000 184 000 112100 48900 62500
1989 66 900 231 500 117300 51400 97 200

För perioden 1950-1960 anges antalet platser, från 1965 antalet inskrivna bam. 
*Uppgifter om antalet bam  i familjedaghem finns inte före 1971.

Källa: Johansson, J-E, 1994

I det observationsmaterial som finns på ungdomarna i slutet av 1970-talet och i 
början av 1980-talet omfattade barngrupperna i praktiken mellan nio till femton 
barn. Lokalerna var rymliga och personaltätheten låg på mellan två till tre vuxna 
per grupp. Det var en epok när det förekom småbarnsgrupp för barn mellan sex 
månader och tre år respektive syskongrupp från tre års ålder och uppåt. Ungdo
marnas minnen är främst från syskongruppen. Då fanns också deltidsförskolan för 
sexåringar. Barnomsorgen hade tillgång till bamvårdare, ofta knutna till ett visst 
daghem, som hade till uppgift att vårda barnen i deras eget hem när de på grund 
av sjukdom inte kunde vistas på dagis. Barnvårdarna förekommer ibland i ungdo
marnas minnen. Personalomsättningen på daghemmen kunde i praktiken vara stor 
och vikarier var ofta förekommande, vilket i debatten återkommande framställdes 
som skadligt för barnen. I FAST-materialet berättar ungdomarna spontant om vi
karierna, men i deras perspektiv blir vikarierna ofta någonting positivt, en person 
som engagerar sig på barnens nivå och en gestalt de minns. Det generella minnet av 
vikarien är någon barnet hade roligt tillsammans med.

Styrdokumenten i barnomsorgen med fokus på daghemmen

År 1968 tillsattes barnstugeutredningen och 1972 låg den klar i två betänkanden: 
SOU 1972:26, 27. Med den inleddes en ny epok i barnomsorgen som skulle komma 
att bli mycket omdiskuterad. Utbyggnaden tog vid, likaså en ny inriktning på 
arbetssättet: ändrad gruppindelning för barnen, arbetslag för personalen, dialog
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pedagogik och arbetsmetoder som skulle bygga på utvecklingspsykologiska och 
kognitiva teorier, främst Erikson och Piaget.
1975 kom ”Arbetsplan för förskolan” , en plan som därefter reviderats ett antal 
gånger. Från och med 1980-talet har nya pedagogiska program tillkommit vilket i 
praktiken i många avseenden har lett till en återgång till den arbetsmetodik som 
fanns i förskolan före barnstugeutredningen.

Barnstugeutredningen byggdes upp kring en framtidsvision med tydliga mål. Be
grepp som jämlikhet, solidaritet, samarbete och medinflytande genomsyrade texter
na. Det handlade ytterst om viljan att skapa en framtida, ”fri” människa i relation 
både till sig själv och andra.

Förskolans övergripande mål är formulerade i tre punkter (se kapitel 10), alla 
tre relaterade till varandra (SOU 1972:26):
Den första punkten bygger på samarbete mellan hem och förskola och utgår från 
barnets hela utveckling.

Den andra punkten avser själva synen på människan. Visionen om den framtida, 
”riktiga” människan styr målen. I det mellanmänskliga mötet mellan personal och 
barn läggs grunden till ett förverkligande av visionen. Personalen betraktas som 
förebilder och förväntas skapa öppenhet, engagemang och medmänsklighet.

Den tredje punkten är formulerad mot ett framtidsperspektiv. Den handlar yt
terst om att fostra människor till medansvar för varandra och till en ambition att 
förbättra samhället.

Men förskolans mål bygger på förmåga till möte mellan människor, vilket i sin 
tur ställer, som jag ser det, stora krav på förmågan att kunna kommunicera och 
lyssna både inåt och utåt.

Arbetslaget förordas som arbetsform, där personalen sida vid sida förväntas 
lösa problem och konflikter i vardagen tillsammans med barnen. Personalen blir 
tillsammans med föräldrarna viktiga modeller för barnen. Barnstugeutredningen 
framhåller vikten av personalens förhållningssätt gentemot varandra, barnen och 
föräldrarna, vilket i praktiken blir något av kärnan i såväl verksamheten som ar
betssättet.

Barnen blir i sin tur förebilder för varandra. Att utveckla samarbetsförmåga, 
hänsyn och ansvar respektive få uppleva samspel och vänskap är centralt i utred
ningen. Relationens betydelse för barnets utveckling sätts i fokus.

Barnstugeutredningen förespråkar en helhetssyn vilket innebär att hem och för
skola ej får bli alltför åtskilda världar. Det blir därför viktigt att ha en aktiv kon
takt med föräldrarna och att dessa har ett inflytande i verksamheten.

Arbetssättet förväntas bygga på naturliga situationer, de vardagliga, barnens 
lek, de vuxnas arbete och närmiljöns rika möjligheter.

Medveten planering av verksamheten anses viktig men inte en tillrättalagd pla
nering, som hämmar barnens egen fantasi. Planeringen ska istället stimulera till 
nyfikenhet och fördjupning samt utveckla talanger och intressen.

Den kreativa lekens centrala betydelse för människans utveckling får stort 
utrymme. Vikten av vardagsarbetet och de praktiska sysslorna, diskning, städning 
etcetera understrykes också. Att rikta förskolan utåt mot samhället genom besök 
och kontakter med världen utanför betraktas likaså som viktigt.
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I ett historiskt perspektiv framstår 1968 års bamstugeutredning i mycket som en 
vetenskaplig konstruktion styrd av ett visionärt tänkande. Den belyses ytterligare i 
resultatdelen och ställs i relation till ungdomarnas upplevelser.

Ungdomarna berättar om den vardag och den pedagogik de mötte i barnom
sorgen. Dagens pedagogiska synsätt har enligt Johansson (1983) influerats av Frö- 
bels föreställningar om den fria leken, samlingen, utevistelsen och betydelsen av 
ett dagsprogram. Innehållet i verksamheten bygger Fröbel på barnens upplevelser 
av verkligheten. Leken är central och är barnets sätt att uttolka världen medan 
gruppen blir ett medel för barnens utveckling. Leken ses som ”en själ v verksamhet 
fri från vuxnas direkta påverkan och krav” (a.a. s. 9).

Önskemål om föräldrautbildning och betoning av föräldrarnas stora betydelse 
har historiskt sett varit viktiga teman. Fröbel traditionen har med tiden förändrats. 
I dagens pedagogik talas det om tema istället för om arbetsmedelpunkt och in
tressecentrum i syfte att poängtera vikten av att barnet verkligen förstår innehål
let i en verksamhet. Johansson ser, som tidigare framgått, förskolan som en insti
tution med egen historisk utveckling vid sidan av reformpedagogiska och utveck
lingspsykologiska diskurser. Han menar att (a.a. s. 20)

”Det är i förskollärarens egen vardag, i arbetet med barnen, som den fria leken, 
samlingen, gruppmetodiken, självverksamheten och de skapande aktiviteterna har 
levt kvar tillsammans med många nya inslag.”

Faktum kvarstår dock, som jag ser det, att barnomsorgen idag har en unik betydel
se också som samhällsinstitution. I dagens kärvare tider med minskade ekonomiska 
resurser, större barngrupper och mindre personaltäthet ställs dock det pedagogiska 
konkreta handlaget åter i förgrunden, där förmåga att kunna hantera stora grupper 
blir mycket viktigt. Alternativa pedagogiker har kommit i förgrunden, vilket i sin 
tur bidragit till en vitalisering av debatten kring det pedagogiska innehållet i verk
samheten. Föräldrarnas krav på service och ”innehållsprofilering” är också nya in
slag. Dagens tidstypiska strömningar har omsatts i socialtjänstlagen 1995, 12 §, som 
anger kommunernas ansvar:

”Kommunerna skall verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlig- 
hetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.” (ur Allmänna råd från 
Socialstyrelsen 1995:2, s. 15)

Verksamheten är inte längre detalj styrd till sitt innehåll, men den blir styrd såtillvi
da att kommunerna från och med 1995 är skyldiga att tillhandahålla bamomsorgs- 
och skolbarnsomsorgsplats för alla barn upp till tolv års ålder, en rättighet som 
nutidens föräldrar har laglig rätt att kunna kräva. Därmed har förskolan som jag 
ser det förutom sin pedagogiska uppgift också fått en annan rol. Dialogen med för
äldrarna kring innehåll, förväntningar och mål kommer att ställas mot vardags- 
verklighet och realistiska möjligheter. Det väcker en mångfald av tankar inför 
framtiden.
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Sammanfattning
Förskolan har en drygt hundraårig historia i Sverige. Daghem som begrepp kom 
1944. Under 1970-talet växte daghemmen ut tämligen explosionsartat. 1968 års 
bamstugeutredning kom att för lång tid influera daghemmens innehåll och utveck
ling men har kritiserats för sin detaljstyrning. Rymliga lokaler, barngrupper på nio 
till femton barn med en personaltäthet på två till tre personal per grupp jäm te till
gång till barnvårdare och vikarier utgjorde de yttre ramarna för verksamheten, 
under 1970-talet. Personalomsättningen bedömdes som stor men i ungdomarnas 
minnen är inte detta dominerande. Internationellt sett ansågs svensk barnomsorg 
av många hålla den högsta kvaliteten i världen under denna epok.

Förskolans innehåll har efter hand omprövats. Verksamheten är inte längre de
taljstyrd och föräldrarna har under 1990-talet fått ett större inflytande i verksam
heten samtidigt som nedskärningar pågår till följd av ekonomiskt sämre tider.
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Kapitel 3

TEORETISKA ANSATSER OCH PERSPEKTIV

Bronfenbrenners system teoretiska modell (Bronfenbrenner, 1979, 1989) är väl 
förankrad i FAST-projektet (för en presentation av projektet se rubricerade kapi
tel). Teorin har utvecklats dels ur Bronfenbrenners egna konkreta livserfarenheter, 
dels som en reaktion mot traditionell utvecklingspsykologi (Andersson, 1980). Jag 
har valt att bygga avhandlingen huvudsakligen på denna teori, då den i kraft av sin 
mångsidighet och sin övergripande karaktär med tonvikt på upplevelse, samspel 
och process i den totala livssituationen ger mångfasetterade möjligheter både när 
det gäller att beskriva och tolka upplevd verklighet och minne. Jag redogör inled
ningsvis i det här kapitlet för uppbyggnaden av modellen och lyfter samtidigt 
fram de aspekter av teorin som fått genomslagskraft just i den här studien. Jag ex
emplifierar med utsagor från ungdomarnas berättelser i syfte att konkretisera och 
tydliggöra texten.

Bronfenbrenner har under senare år kritiserat respektive utvecklat sin egen sys
temteoretiska modell samtidigt som väsentliga delar av teorin är intakta. I hans se
nare resonemang lägger han tyngdpunkten på process och tidsfaktorer respektive 
samhällets och kulturens absoluta inflytande över människans utveckling. I det av
seendet har han förstärkt och anpassat sin tidigare teori till nutida tänkande.

Samtidigt som Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, med fokus på 
mikro-, meso-, exo- och makro- nivåerna (se s. 43), ger utrymme för tolkning av 
ungdomarnas minnen och erfarenheter, har jag dock känt behov av även andra 
teorier och perspektiv som på ytterligare sätt kan belysa och medvetandegöra 
specifika aspekter kring olika teman och frågeställningar. Detta har föranlett mig 
att söka kompletterande teorier och perspektiv i nutida tänkande. Jag lyfter i av
handlingen fram barnperspektivet, det vill säga betonar vikten av att lyssna till barn 
respektive se med barns ögon (Hartman, 1986, 1989, 1992; Alanen, 1992; Näsman, 
1995; Tiller, 1988, 1991) i ett separat kapitel.

I tolkningarna av intervjumaterialet uppmärksammar jag  nutida pedagogiska 
synsätt. Det kan i det sammanhanget vara av värde att göra en distinktion mellan 
”teori” , ”synsätt” , ”perspektiv” och ”ansats”, då begreppen dels förekommer på 
olika ställen i texten dels har litet olika innebörd i den vetenskapliga litteraturen. I 
denna avhandling används de i nedanstående betydelse:

En ”teori” är ett försök att förklara, ett slags karta, men ingen sanning. Den kan 
aldrig bli en sanning. Teorier har vanligtvis ett bruksvärde endast så länge de kan 
förklara och deras status är starkt tidsbundna. Begreppet ”synsätt” är vagare och 
vidare än begreppet teori (Asplund, 1987). En teori förutsätter alltid ett synsätt 
men ett synsätt behöver inte implicera någon teori (a.a. s. 11). ”Perspektiv” hand
lar, som jag ser det, om överblick och en form av djupseende, vilket i forsknings
världen innebär att man hänvisar sitt resonemang till en bestämd källa eller ett visst 
sammanhang exempelvis enligt Bronfenbrenner, i ett barnperspektiv, i ett könsper
spektiv och så vidare. ”Ansats” inbegriper mer en vilja att tänka i en viss rikt
ning.

Att som i den här avhandlingen försöka tolka ungdomarnas tankar och minnesbil
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der i ljuset av olika teorier och synsätt blir ett arbete på makronivå, vilket följakt
ligen inbegriper en medvetenhet om att utsagor måste ses i ljuset av sin tid, sin 
kontext och sitt sammanhang.

I denna kvalitativa studie som bygger på ungdomars känslor, minnen och tankar 
kan det finnas skäl att kritiskt granska huruvida deras uttalanden står för vad de 
egentligen menar. I det scenario av m innesbilder som ungdomarna iscensätter 
skulle man teoretiskt kunna säga att de minnen och värderingar som lyfts fram är 
till större delen kontextberoende respektive spegelbilder av eller reaktioner mot de 
idéer och ”diskurser” som ligger i tiden.

I mina sökningar kring begreppet ”diskurs” har jag funnit ett antal definitioner. 
För Alvesson och Sköldberg, (1994, s. 281) innebär det:

”alla slags användande av språk i muntliga och skriftliga sociala sammanhang, det 
vill säga utsagor och skriftliga dokument. En diskurs är en social text.”

Jag vill med detta inlägg visa min medvetenhet om giltigheten i det här sättet att 
tänka parallellt med, att jag vill manifistera mitt eget synsätt som innebär en strä
van efter att förena betydelsen av att synliggöra diskurser i tiden med lyhördhet 
för spontanitet och det som går ”bortom diskurserna”. Med det menar jag, att jag 
tror att människor, framför allt yngre människor, i mycket stor utsträckning for
merar sina värderingar efter känsloupplevelser och möten med människor (se 
nedan). Erfarenheterna slipas mot den kultur i vilken varje individ lever. Att be
trakta människors känsloliv som kunskapskälla om verkligheten ligger i linje med 
modern dynamisk utvecklingspsykologi och spädbarnsforskning (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 1995) där betoning läggs på att människan har en väl utveck
lad förmåga att redan när hon föds, vilja anpassa sig till det sammanhang i vilket 
hon-han skall ingå.

De personliga mötenas betydelse liksom kulturens respektive den aktuella tids
epokens totala inflytande över varje människas liv behandlas som framgått också av 
Bronfenbrenner, framför allt i hans senare version av teorin (1989) men inte speci
ficerat. Den antar mer formen av en ramteori. Något förenklat menar han att för
utsättningen för att kunna bedriva kreativ forskning kring mikro- och mesosyste- 
men är ett väl utvecklat medvetande om exo- och makrosystemens kontinuerliga 
inflytande på människors liv. Jag går därmed in på en beskrivning av teorin och fo
kuserar främst på den senare versionen. Kompletterande teorier beskrivs i slutet av 
kapitlet för att sedan på nytt återkomma i sammanställningen av resultaten. Minnes- 
teorier däremot åskådliggöres i kapitlet om minnet.

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell

Begreppet ”ekologi” härstamm ar från de grekiska orden ”oikos” (hus, hem, bo
ning) respektive ”logos” (läran om). Från att först ha kopplats samman med biolo
gin kom termen senare att lånas in till socialvetenskapema och studierna av sociala 
beteendens spridning i rummet för att senare också föras över till olika psykolo
giska skolor. En av dem blev Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Utvecklingsbe- 
greppet och själva kärnan i teorin går att utläsa i definition 1 (Bronfenbrenner, 
1989):
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”The ecology of human development is the scientific study of the progressive, 
mutual accommodation, throughout the life course, between an active, growing 
human being, and the changing properties of the immediate settings in which the 
developing person lives, as this process is affected by the relations between these 
settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded.” (a.a. s. 2 f

Bronfenbrenner lyfter ut begreppen ”tid” och ”process” och menar att:

”The primary concern of science is not with effects, but with the processes that 
produce them.” (a.a. s. 8)

Något förenklat betonar han de betingelser i ett samspel som utvecklar respektive 
låser en människa. Viktiga frågor blir då till exempel: Hur ser det ut respektive vad 
är det som händer när samspelet i en situation eller en miljö blir positivt utvecklan
de respektive motsatsen, frågeställningar som inbjuder till nya vägar och konstruk
tiva lösningar i olika situationer. Dessa ”öppningar i miljön” kallar Bronfenbren
ner ”ekologiska nischer” . Hans egen definition är som följer:

”These are particular regions in the environment that are especially favorable or 
unfavorable to the development of individuals with particular personal characteris
tics. Operationally, occupational niches are defined by the intersection between one 
or more social addresses and one or more personal attributes of individuals who 
live at these addresses.” (a.a. s. 14)

Att bli observant på nischerna ingår i det som Bronfenbrenner kallar ”Person-con- 
text model” (a.a. s. 14), vilken inbegriper den process som skapas i mötet mellan 
en person med sina specifika karakteristika och respektive miljö. Någonting sätts i 
gång. Med det synsättet blir det som jag ser det lättare att komma åt utvecklingsbe- 
främjande aspekter och motsatsen än om den ”sociala adressmodellen” (a.a s. 13) 
tillämpas. I det senare fallet relateras resultat till exempelvis kategori- och klass- 
tänkande såsom samhällsklass, enföräldersfamilj, daghemsbam, skilsmässobam, bo
stadsområde etcetera istället för att studera vad som faktiskt sker.

Ungdomarna ger i sina berättelser otaliga exempel på ekologiska nischer i form 
av att de exempelvis i aktiviteter och lek sökte och fann arenor i vilka barnen 
kunde hitta spelrum för det de ville göra. I barnens mer eller mindre egna värld, 
utvecklade de strategier i syfte att tillfredsställa närliggande behov. De lyckades 
inte alltid men de försökte (byggde kojor på undanskymda ställen, smet från sam
lingen eller kom inte i tid, rymde etcetera). Hur detta i sin tur bemöttes kom att på
verka den värdering och den inställning barnen fick till verksamheten och miljön. 
Det går således inte att bara slå fast att en miljö rakt igenom är enbart positiv eller 
negativ. Istället bör fokus vara på i vilka situationer och under vilka betingelser 
ungdomarna minns sin miljö som positiv respektive negativ, det vill säga samspelet 
bör stå i centrum, vilket jag har försökt vara lyhörd för. Sammanfattningsvis ger 
dock många gynnsamma respektive ogynnsamma erfarenheter en mer eller mindre 
positiv eller negativ bild av den situation och miljö ungdomarna beskriver (se också 
2 Sam tliga s idhänv isn ingar till c ita ten  p å  d e n n a  s id a  hänför sig till kapitlet i m anusform  (B ronfenbrenner,1988).
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kapitlet om minnet), vilket de också uttrycker när de som Karin säger: Och det 
minns jag  att ja g  inte tyckte om!! eller motsatsen som i Kristinas fall: Det var 
roligt när pappa kom!

När ungdomarna berättar om sina minnen så berättar de också om viktiga delar 
av sina liv. De är engagerade och blir i intervjusituationen föremål för ett stort in
tresse. Allt de säger spelas in på band. De berättar om sina mikromiljöer, sina dag
hem och sina hem och något litet om kontakterna däremellan och deras minnes- 
vandringar går i tiden både framåt och bakåt: vad de hoppas på att kunna göra, vill 
komma ihåg att göra respektive hur det är just nu och hur det varit. Det blir 
tankar kring existentiella värden, vad de tror på i livet, hur de drömmer om att få 
det och så vidare. M ycket kommer spontant, men flickor och pojkar berättar på 
litet olika sätt. Grovt sett är flickorna mer verbala. Deras intervjuer är längre men 
det finns stora individuella variationer.

Den här processen, att vandra i livet längs olika linjer går i ungdomarnas minne 
väldigt snabbt. De vandrar in och ut mellan olika mikromiljöer, främst hemmet och 
daghemmet och föräldrarnas arbetsplatser. Tillsammans bildar dessa miljöer ett 
mesosystem i vilket barnet ingår. Exonivån utgör ramfaktor och träder fram i 
form av effekter på miljön till följd av olika regelsystem och resurstillgångar. 
Makrosystemet slutligen omspänner hela systemet och styr respektive färgar av sig 
i värderingar och kulturmönster över tid. I allt detta är likväl upplevelse och sam
spel centralt.

Mikrosystemet berör den lilla mycket personliga världen. Dit räknas bland annat 
familjen, daghemmet och skolan. Viktiga element i mikrosystemet är de aktiviteter, 
roller och relationer som barnet ingår i. Tillsammans utgör dessa element de fak
torer som ligger till grund för barnets upplevelser och konstruktioner av verklig
heten.

Aktiviteterna handlar om i vilken utsträckning barn får uppleva olika former 
av aktiviteter, dess innehåll och komplexitetsgrad respektive i vilken mån barnen 
själva bidrar, löser problem, skapar och styr sina lekar och sysselsättningar.

Roller innefattar hur barnet upplever sin roll i sina olika världar, i vilken grad 
bamet får ta initiativ respektive ansvar. Utvecklingen gynnas starkt där barnen får 
pröva många roller.

Relationer inbegriper hur barn och vuxna förhåller sig till varandra. Gynn
samt för utvecklingen är självklart ett positivt klimat där det råder engagemang och 
intresse.

För samtliga tre element gäller antagandet att utvecklingen gynnas om barnet 
gradvis får eget inflytande över de situationer och beslut som rör bamet.

I Bronfenbrenners senare tillägg till teorin framhåller han betydelsen av signifi
kanta andra respektive konsekvenserna av temperament, personlighet och tros-, 
norm- eller värderingssystem  hos varje individ och i dess miljö. Dessa aspekter 
styr såväl bamets beteende som dess utvecklingsmöjligheter.

I avhandlingen ställs många frågor kring samtliga begrepp, och ungdomarna är 
observanta på såväl sig själva som på förväntningar i miljön kring hur de får och 
bör vara, respektive vad de får och bör göra. Daghemmet och hemmet är också, 
vilket exemplifieras genom hela avhandlingen, i många avseenden två olika mikro
världar, som dock på något sätt ”knyts ihop” till en helhet och blir bamets vardag.
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För barnen gäller det att parera olika värderingar, handlingsmönster och synsätt 
vilka i sin tur speglar olika värderingssystem på exo- och makronivå omsatta på 
mikronivå.

De olika systemen, (för en översikt se s.167) ingår i varandra som kinesiska box
ar eller ryska dockor och kan beskrivas endast i relation till varandra. Genom sys
temen löper en tidsaxel där utvecklingen är tänkt som en process över tid. I ”den 
verkliga världen” går denna process i en riktning. I minnenas värld däremot går 
processen i olika riktningar och ”på en gång” (se kapitlet om minnet). Ungdomar
na förflyttar sig mellan nivåerna och tidsaxeln går mellan ”ett nu, ett då och ett 
sen” . I evalueringsprocessen i sin tur sker tolkningen ofta parallellt mellan de olika 
nivåerna. M esosystemet inbegriper samspelet och processerna mellan de olika 
mikrovärldar i vilka barnet ingår. Det leder i studien till frågor om föräldrarnas 
och personalens kontakter, om kamratskap och samspel mellan hem och daghem re
spektive likheter och olikheter i de bägge regelsystemen. Barnet blir den primära 
länken mellan de olika världarna. Till mesosystemet hör också närliggande miljöer 
knutna till hemmet, släktingar och vänner som barnen spontant nämner i anslutning 
till minnena från daghemmet. Far- och morföräldrar hämtar och lämnar till exem
pel ibland. Familjebildema förändras och antar nya former. Nya gestalter kommer 
till. Det händer också att vissa barn inte vill gå till dagis och får då följa med till 
mammas arbete och arbetskamrater. Dessa personer och miljöer blir stödjande 
länkar mellan och i systemen och bidrar positivt till barnets hela uppväxtmiljö 
och utveckling. Exosystemet handlar mer om bakomliggande faktorer där barnet 
självt inte behöver inta en aktiv roll. Det rör sig i den här studien om kommunala 
riktlinjer för barnomsorg: storlek på barngrupper, personaltäthet och personalom
sättning, personalens utbildning, föräldrarnas arbetssituation, barnens vistelsetider 
på daghemmet, familjebildning, kommunala lagar och bestämmelser för det område 
där familjerna bor etcetera, det vill säga faktorer som indirekt påverkar genom att 
de styr kvaliteten på miljön kring barnet.

Barngrupperna var i min studie genomgående tämligen små jäm fört med 1990- 
talets barngrupper. I de observationer som finns på barnen när de var fyra-fem år 
låg gruppstorlekarna på nio-tretton barn. Personaltätheten var två-fyra vuxna per 
avdelning och lokalerna var tämligen stora, med vissa enstaka undantag.

En stor del av barnen gick på daghem i anslutning till bostaden vilket gjorde att 
de ofta fortsatte samvaron även på fritiden.

Föräldrarnas arbeten och arbetsplatser hade inget direkt medvetet inflytande på 
ungdomarnas berättelser men fanns bakom i form av direkta och indirekta reflek- 
tioner kring föräldrarna och daghemsvistelsen, livet och den egna framtiden. I in
tervjuerna belyses de ofta spontant eller mellan raderna.

M akrosystemet belyser kulturella, politiska och religiösa värderingar i ett sam
hälle under en viss epok. Barnomsorgens styrdokument såväl som allmän praxis 
respektive värderingar och synsätt kring barn och barnuppfostran såväl hos per
sonal som hos föräldrar genomsyrar som framgått uppbyggnad och tolkning i den
na studie.

I Bronfenbrenners senare version av sin teori lägger han tonvikten på människors 
personliga karakteristika, som han menar både finns och kommer till i den utveck
lingsprocess som tar form mellan varje individ och hennes kultur eller subkultur i
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en viss epok eller tidsperiod. Det blir följaktligen nödvändigt att synliggöra den 
kultur eller subkultur i vilken varje människa lever för att kunna uttala sig om en 
egenskap. I en kultur under en bestämd tid och i en viss tidsanda, kan det till ex
empel vara nödvändigt att utveckla vissa egenskaper, i en annan gäller inte detta 
längre. Under innevarande epok, 1990-talet och famåt med snabba och omvälvande 
förändringar kommer det i mina ögon att bli av vikt att ”behärska” makronivån i 
samspelet med omvärlden. Det handlar om att utveckla lyhördhet och intresse för 
olika värderingar, livsstilar och synsätt. Att inta motsatt hållning kan som jag ser 
det leda till kommunikativa svårigheter. Att kunna hitta ekologiska nischer blir i 
den meningen en stor tillgång. I det senare avseendet har vi, som jag ser det, 
mycket att lära av barnen. Just därför blir det bland annat så viktigt att lämna 
tolkningsföreträde åt barn och ungdomar. Makrokulturens och de ekologiska 
nischernas framtida allt större betydelse markeras av Bronfenbrenner. Vikten av 
signifikanta andra respektive betydelsen av att låta barnen själva få komma till tals, 
och påverka i sin livsmiljö bör i mitt tycke lyftas fram i större utsträckning än som 
nu är fallet såväl i forskning som i praxis. I den här studien ger ungdomarna många 
exempel på att de delar den uppfattningen.

I Bronfenbrenners ursprungliga version av sin teori har han formulerat en upp
sättning arbetshypoteser. Han skriver att det främsta syftet inte varit att testa dessa 
utan att skapa nya med fokus på individ och makromiljö. I åtta propositioner ut
trycker han idéer kring hur betingelserna ser ut när utveckling blir positiv. Det 
innebär bland annat tankar kring i vilka situationer olika miljöer kan bli komple
mentära för varandra. I fokus kommer betydelsen av signifikanta andra, liksom 
specifika egenskapers påverkan såväl på enskild individ som på grupper. Medve
tenhet om graden av den egna viljan att agera markeras likså.

Som framgått ingår de fyra systemen i varandra. I nedanstående exempel som är 
hämtat ur en intervju med Anna belyses samtliga system. I Annas mikrovärldar, 
hemmet och daghemmet upplever hon spänningar i samspelet. Hemmet och dag
hemmet har olika regelsystem och signalerar olika budskap. Mesosystemet uttrycks 
i samspelet mellan pappa och daghem, och mamma och daghem. Exosystemet finns 
indirekt bakom och styr pappas arbetstider och daghemsdagens längd. Klimatet på 
barnstugan färgas av barngruppernas storlek och riktlinjerna för daghemsorganisa- 
tion överhuvudtaget. Föräldrainflytandet i verksamheten skymtar i form av mam
mas aktiva engagemang i aktiviteterna med barnen, etcetera. Annas värderingar 
speglar både de upplevelser och möten hon haft i sina mikro- och mesosystem och 
den kultur, det vill säga makrosystemet, hon vuxit upp i. Hennes utsagor avspeglar 
också de behov som hon upplevt både hos sig själv och hos sina kamrater, behov 
som i Bronfenbrenners teori är knutna till personliga karakteristika och följaktligen 
hör hemma på mikronivå. Intervjun avslutas med en reflektion kring värderingar
på makronivå. Vi kommer in i en dialog mellan Ulla och Anna kring hämtningen
på eftermiddagen. Anna har i mycket en distanserad hållning till daghemmet och 
svarar fåordigt (s. 4):

Ulla: Var det alltid sena dagar?
Anna: För det mesta.
Ulla: Vad gjorde Du när Du kom hem?
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Anna: Det vet jag  faktiskt inte, åt väl middag, lekte en stund och sen gå och
lägga sig.

Ulla: Längtade Du hem ibland under dagen?
Anna: Ibland kanske . . . (vagt)
Ulla: Brukade mamma och pappa prata med dagispersonalen när de lämnade

och hämtade?
Anna: Ja ibland.
Ulla: Vad brukade de prata om?
Anna: (Inget svar)
Ulla: Tyckte mamma och pappa om dagis?
Anna: Nja, det vet jag  inte . . .  De talade med mamma och pappa om Kalle

(brodern) och mig.
Ulla: Var mamma och pappa med på dagis ibland?
Anna: Mamma var väl med ibland.
Ulla: Vad gjorde hon då?
Anna: Hon hade teater tror jag.
Ulla: Gjorde dagis besök på föräldrarnas arbete nån gång?
Anna: Inte vad jag  kommer ihåg.
Ulla: Vad minns Du av kamraterna?
Anna: Vilda, brutala, ganska knäppa, (skrattar)

Pappa hade långa arbetsdagar och personalen var irriterad när han var försenad. 
Anna minns inte mycket av kontakterna mellan föräldrar och personal och stäm
ningen på daghemmet var ganska tuff. Mesomiljön i form av goda relationer mel
lan hem och daghem var bristfällig och i Annas mikrovärldar var det också ganska 
ansträngt. Förhållanden i exosystemet influerade förmodligen i bakgrunden vad 
som utspelade sig på mikro- och mesonivå. I makrosystemet ligger frågeställningar 
kring de värderingar som lyser igenom i hela intervjun.

Kamraterna bodde i närheten, vilket betyder att exosystemet gav utrymme för att 
bygga daghem i Annas bostadsområde. Numera när hon ibland besöker sin mamma 
(föräldrarna är idag skilda och Anna har valt att bo hos pappa) stöter hon på sina 
gamla kamrater och konstaterar trots allt att (s. 5):

Anna: det var en ganska stark tid egentligen, mycket minnen eller
känsloupplevelser eller vad man ska säga . . . Det är ganska roligt.

När hon tänker på sina mikromiljöer, hemma och dagis, i anslutning till hur det 
brukade vara och vad som gällde säger hon (s. 8):

Anna: Kommer inte ihåg faktiskt. Vi har aldrig haft regler hemma. Det var
självklara grejer. Jag tror mamma var ganska noga med att det skulle 
vara likadant så det inte skulle bli fö r  besvärligt.

Ulla: Om Du försöker jäm föra stämningen och atmosfären hemma och på
dagis?

Anna: Det var friare på dagis. Det var ganska tryckt hemma emellan mamma
och pappa.
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Och längre fram när hon jäm för skola och daghem säger hon (s. 9):

Jag vet inte. Det är svårt att tänka tillbaka på dagis. Man få r  inte tag på  
något konkret så där men jag vet att jag tyckte om å gå i skolan. Vi 
hade en jättemysig lärare. Hon var snäll och rättvis. Jag hade väl bättre 
kompisar på dagis. Det var många starka viljor i min klass. Det var 
jobbigt. . .

Och på frågan om hennes inställning till daghem idag (på makronivå) understryker
hon (ss. 9-10):

Anna: Jag tycker det är bäst med små dagis, där det inte är så många barn.
Ulla: Gick Du på ett stort dagis?
Anna: Ja jag gick på ett s to r t. Det var tre avdelningar och det var allt mellan

1-6. Det är ganska jobbigt. Så . .  . små dagis och mera personliga 
dagis . . . det här var inget personligt. Man var bara saker. . .Om jag  ser 
på min lillebrors dagis, min halvbror. . . Han är fyra år och går på ett 
kooperativt dagis. Dom är tolv barn på fyra  personal och när 
man kommer dit och hälsar på . .  . Det verkar så mysigt. Det blir en 
mer intim stämning. Så gör dom saker tillsammans. Personalen är 
mer engagerad.

Ulla: Om Du tänker tillbaka på Din bror Kalle, hur tror Du det påverkade D in
trivsel att han fanns där, betydde det nåt för Dig?

Anna: Ja det tror jag, mycket, det var någon från  hemma . . . tryggt fö r  honom
att ha en äldre syster.

Ulla: Hur tror Du det hade varit om Du endast vuxit upp hemma?
Anna: Det hade nog varit tråkigt det tror jag.

På frågan om vad som är viktigt att få stöd i som barn inför ett framtida samhälle
blir svaret:
Anna: Vet inte, fram för allt ta hänsyn till andra och inte vara självisk och sen

kunna samarbeta i grupp. Det är viktigt att fungera med andra och 
framhäva sina åsikter. Hade inte blivit mycket om man var hemma.

Ulla: Hur kan man bäst få det stödet under de första sex åren i livet?
Anna: Jag tror det är viktigt med små dagis. Det är viktigt att man har

kamrater. Man lär sig mycket på att se på varandra att iaktta. Jag var 
hos dagmamma först och det var inte alls bra. Hon tog inte alls 
hand om oss. Vi kunde röja hur mycket vi ville. . . Jag tror inte det är 
bra med stora dagis.

Ulla: Varför?
Anna: Det blir ingen. . . Man känner sig inte omhändertagen. Man blir osäker

när man är så liten. Man blir skrämd av så många barn. . . Man behöver 
liv stryggheten när man är liten. Man få r  inte det bland många barn 
och några få  personal.
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Som jag nämnt speglar Annas senare uttalanden hennes erfarenhet av såväl resur
ser och regelsystem (det vill säga exosystemet) i kommunen som värderingar i vår 
kultur (makrosystemet) parallellt med egna erfarenheter och inifrån kommande be
hov (mikrosystemet). Anna är:

barn av sin tid

det vill säga formad av den tidsepok och den kultur som rådde i slutet av 1970-talet 
och i början av 1980-talet. Familjen har splittrats. Nya har uppstått och Anna har 
valt att bo hos sin pappa. Hon har vuxit upp i en brytningstid när gängse myter 
kring faders- och modersroller ställts på kant som aldrig förr. Anna började sitt 
barnomsorgsliv hos dagmamma, men den formen blev familjen inte nöjd med, så 
man bytte till daghem när Anna var drygt fyra år. Trots att hon började senare har 
hon många tydliga bilder och trots kritiken en känslomässig bindning. Dagis finns 
kvar i hennes liv, nuförtiden också i annan form genom halvbrodern. Det går 
mycket bra för henne i skolan. Hon har kommit in på en krävande gymnasielinje 
och hon gläder sig åt att ha blivit antagen. Hon har ett ansträngt förhållande till sin 
mamma. Pappa däremot är hennes förebild (s. 12):

Anna: Pappa är min förebild, fö r  jag  har inte växt upp med honom. Han kan
mycket. Jag har jäm t sett upp till honom.

Anna tycker hon fått klara sig mycket själv. Hon har haft ett kompisförhållande 
med mamma. Nu på senare år har mamma ”försökt bli mamma” men det har blivit 
fel och de har tappat kontakten. Anna uttrycker det så här (s. 13):

Anna: Ibland behöver man en stark hand när man är mindre, en mamma man
kan luta sig mot och det har man inte alltid haft. Uppfostran det var att 
stå på egna ben och ta hand om sig själv.

Ulla: Du har fått stå mycket på egna ben.
Anna: Jaa.

Men trots detta har Anna en mycket stark självkänsla och säger (s. 15):
Anna: Man bestämmer själv hur det skall gå.

Jag associerar till Lewins begrepp ”life space” (Lewin, 1951), ett livsrum skapat 
av en aktiv individ med förmåga att forma sin egen värld. Men det är inte alltid så 
lätt och det här att bilda familj känner Anna sig osäker inför. Hon vill inte ha det 
som sina föräldrar, vill inte skilja sig (s. 14):

Anna: Om jag få r  barn vill jag  att dom få r  en trygg uppväxt och inte som jag
fått. Om jag inte är säker att jag  kan ge det, vet jag  inte om jag vill skaffa 
barn.

När intervjun görs har Anna som nämnts flyttat hem till pappa och när hon jämför 
sin egen framtid med föräldrarnas uppväxt konstaterar hon (s. 15):
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Anna: Dom fick  en strängare uppväxt tror jag  . . . Min mamma hade inga
syskon. Pappa och jag är mer lika. Det är därför vi förstår varann. Han 
har syskon och är skilsmässobarn själv.

Anna har numera flera mikromiljöer: den hos pappa och hos mamma respektive i 
skolan och även hos flera andra: hos farmor och farfar, hos bästa kompisen. Till
sammans utgör de Annas mesovärld, vilken i sin tur influeras av exovärlden runt
om: alla de yttre faktorer som påverkar: arbete, ekonomi, bostad etcetera.

Relationen eller ”dyaden” mellan mamma och Anna har varit ganska otrygg, 
men Anna har styrkan att kunna uttrycka detta. Hon har ett starkt själv och en 
distans till det hon berättar. Pappa har funnits på avstånd men Anna vet att pappa 
alltid har brytt sig om barnen och hon utvecklar det tydligt. Han har påverkat hen
ne positivt ”i sin frånvaro” . Det förhållandet har synliggjorts av bland annat Tiller 
(1989) och Sandqvist (1993).

Bronfenbrenner talar förutom om dyadens betydelse också om indirekta respek
tive andragradseffekter det vill säga samspelsmönster som förändras eller växer 
fram när ekologin kring ett barn förändras: man får syskon, en förälder flyttar och 
så vidare. Pappa har i Annas fall haft stor betydelse under hela uppväxten trots att 
han i tid och rum inte konkret fanns på plats. Pappa är den som förstår och Anna 
tycker att mamma inte alltid har varit som mammor bör vara. För sin egen del 
placerar Anna in sig själv i kategorin skilsmässobarn. Hon har sina drömmar om 
hur hon vill att det skall vara, vad barn behöver och hur hon själv vill kunna vara 
som förälder.

Förhärskande perspektiv i Bronfenbrenners teori

De olika nivåerna blir sammantaget uttryck för ett systemperspektiv och ett slags 
miljöbegrepp. De bildar tillsammans en helhet det vill säga de omspänner hela den 
värld som är barnets. Den upplevda subjektiva miljön och samspelet inom och mel
lan miljörna är centrala i teorin och uttrycks i det fenomenologiska och interak- 
tionistiska perspektivet.

Det fenomenologiska perspektivet är utvecklat ur Lewins begrepp ”life space” 
(Lewin, 1951). Det psykologiskt intressanta är hur en människa upplever en miljö, 
inte den objektiva miljön i sig. Det är en uppfattning som delas av många forskare 
och Bronfenbrenner själv referar ofta till Meads (1934) rollteori och till Dewey 
(1926/1902) och hans inställning att läroplanerna bör utgå ifrån barnets vardagser- 
farenheter. Det så kallade Thomasteoremet (Thomas & Thomas, 1928, s. 572) cite
ras återkommande:

”Om människor definierar situationer som verkliga, 
så blir också konsekvenserna verkliga.”

Andersson (1986, s. 18) uttrycker det så här:
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”Relevant vid studiet av en miljö är inte endast de objektiva förhållandena eller 
egenskaperna utan också hur dessa upplevs av individerna i miljön. Utgångspunkten 
är att de aspekter av miljön som mest kraftfullt medverkar och bidrar till det psy
kologiska tillväxtförloppet är de som samtidigt har en betydelse eller mening för 
individen.”

Det interaktionistiska perspektivet i sin tur har sin betoning på processer och sam
spel där öm sesidigheten i samspelet är en mycket viktig utgångspunkt. Miljön 
verkar inte bara på individen utan individen kan också påverka sin egen miljö.

I den tidigare traditionella utvecklingspsykologin betonas mest individuella egen
skaper hos individen och olika fenomen förklaras med grova faktorer som hem
bakgrund, miljöaspekter och så vidare.

Hypoteserna

Bronfenbrenner har i sin teori utvecklat ett stort antal hypoteser som främst är 
tänkta som arbetshypoteser (Bronfenbrenner 1979, 1989). Jag kommer inte i detta 
arbete att gå in på varje hypotes utan väljer ut de som fokuserar på aktiviteter, rol
ler och relationer, det vill säga mikro- och mesosystemen och de processer som 
därvid äger rum. Makrosystemets avgörande inflytande är också representerat.

Sammantaget blir följande hypoteser aktuella (exakt utformning se bilaga 1):

* Hypoteserna kring huruvida barn och vuxna gör något tillsammans i en 
atmosfär av ömsesidighet och positiva känslor respektive i vilken utsträckning 
vuxna stimulerar barn till uppgiftsorienterade aktiviteter (5, 6, 13, 14, 21).

* Hypoteserna kring i vilken utsträckning barn deltar i komplexa 
aktivitetsmönster i vilka vuxna medverkar (7, 19).

* Hypoteserna kring förväntningar avseende olika sociala roller (9, 12 ,13, 14).

* Hypoteserna kring effekterna av vad som händer om maktbalansen gradvis 
förskjuts åt barnet. Det handlar om i vilken grad barn får inflytande över sina 
dagliga aktiviteter, roller och relationer (7, 26).

* Hypoteserna som avser makrosystemet och aktiviteterna utanför hemmet 
(46, 47, 49, 50).

Dynamisk utvecklingsteori över tid

Som framgått har jag efter hand känt behov av kompletterande teorier till Bron
fenbrenner. Ungdomarnas berättelser omspänner så många dimensioner. Framför 
allt uttrycker de känslor, drömmar, existentiella värderingar etcetera. Ungdomarna 
visar att deras liv styrs starkt av deras förnimmelser och upplevelser. Jag har där
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för sökt mig mot tänkare som är observanta på just detta.
När barnstugeutredningen skrevs var Erikson och Piaget dominerande teoretiker. 

Sedan dess har utvecklingsteorin förändrats. Sett i ett historiskt perspektiv kan dy
namisk utvecklingsteori (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995) beskrivas över 
tid i fem vågor:

* Den första vågen: driftteori
I början av 1900-talet såg man människans utveckling till största delen 
som styrd av instinkter, drifter och omedvetna konflikter. Freud 
synliggjorde människans omedvetna psykiska konflikter under 
barndomen och har kommit att dominera större delen av 1900-talets 
psykologi.

* Den andra vågen: jagpsykologisk teori
Med tiden räckte inte driftpsykologi som förklaringsmodell varför 
Freud införde jaget som centralt begrepp. Till jagpsykologema räknas 
också Erik Homburger Erikson vars teori genomsyrar barnstuge
utredningen.

* Den tredje vågen: objektrelationsteori
Objektrelationsteorin ha vuxit fram som en reaktion mot drifttänkande. 
Främst betonas den tidiga samspelsutvecklingens och den sociala 
miljöns betydelse. John Bowlby (1988), verksam i England, har mycket 
gemensamt med objektrelationsteori samtidigt som han skapat en egen 
tradition. Han har med sin anknytningsteori stimulerat intresset för 
spädbarnsforskning och har också öppnat upp för systemteoretiska 
perspektiv inom psykoanalysen. Med utgångspunkt från 
anknytningsteorin har han influerat både biologisk och social vetenskap. 
Han har haft ett stort inflytande när det gäller placering av barn på 
institution och även daghem. Jag poängterar medvetet distinktionen 
mellan institution och daghem, då de tyvärr i debatt och media ofta 
sammanblandas.

* Den fjärde vågen: självpsykologi
Självpsykologin tog form främst under 1970-talet. Jung utvecklade redan 
på 1920-talet idéer kring självet och kom att bilda egen skola som skiljer 
sig från den självpsykologi som utvecklades på 1970-talet främst av Heinz 
Kohut (Kohut, 1977). Kohut betonar empati och intersubjektivitet och 
har kommit att influera 1980- och 90-talets ledande spädbarnsforskare, 
Daniel Stem och Robert Emde, vars teorier beskrivs nedan.

* Den femte vågen: affektteori
Ännu har ingen lyckats skapa en utvecklingsteori som kan accepteras av 
alla skolor. Likväl riktar sig numera intresset mot nya sätt att tänka, där 
den centrala idén i denna femte våg är känslorna och den information 
de ger människan i ett livsloppsperspektiv. Vi går mot en 
psykobiologisk helhetssyn där subjektiva faktorer får ökad betydelse. Vi 
närmar oss också en integration av känslolivets och tänkandets utveckling 
där affekter istället för drifter ses som länken mellan psyke och soma.
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Detta är också ett synsätt som jag som forskare och psykolog kan identifiera mig 
bättre med än de tidigare skolorna.

Barnobservationer som källa för kunskap om utvecklingen av ”normala” psy
kiska processer är nu föremål för ökat intresse och kommer kanhända i en framtid 
att ligga till grund för en allmänpsykologisk utvecklingsteori. Parallellt med barn- 
observationerna anser jag personligen att ännu ett perspektiv bör läggas till: barns 
egna beskrivningar av hur de känner och tänker.

Känslor och känslotillstånd betraktas inom modem affektteori som psykets pri
mära motivationssystem. Det är allmänt känt att kropp och själ hör ihop. Vår 
språkflora och hela vår kultur finns förankrad i samspelet mellan kropp och själ.

Vi vitnar av ilska, faller ihop av sorg, sjuder av glädje, skakar av skräck, en hel 
nation sörjer och så vidare. Sätten att visa känslor varierar med den kultur vi lever 
i, men det går aldrig att skala bort känslan som informationssignal och informa
tionskälla. Spädbarnsforskningen har här haft stort inflytande.

Hur vi visar våra känslor och utvecklas som personer är beroende såväl av den 
egna genetiska käman som av den kultur i vilken vi växer upp. I avhandlingen visar 
ungdomarna (som framgår i de olika dialogerna) både direkt och indirekt en med
vetenhet om vem och hur de var och vem och hur de blev parallellt med att de för 
en form av metapsykologiskt resonemang kring hur det egentligen var. Det handlar 
som framgår om självef.

Självet det vill säga uppfattningen om sig själv respektive det berättande självet 
(Stern, 1991) har en dominerande roll i ungdomarnas berättelser. De beskriver oli
ka självbilder över tid såväl hemma som på daghemmet och de var tidigt medvetna 
om att de både kunde vara samma person och en annan beroende på situation och 
miljö. Något förenklat var de på ett sätt tillsammans med kamraterna på daghem
met, och på ett annat vis hemma. I nutida forskning om självet nämns ”många del- 
själv” . I det sammanhanget förekommer begreppen ”schema” och ”skript” som 
kan definieras på många sätt. I stora drag är schema uttryck för inneboende möj
ligheter hos en människa skapat i det samspel som uppstår i en given sitution. Att 
använda sig av ”självschema” kastar visst ljus över det samspelsmönster som kom
mer till stånd mellan en individ och hennes omvärld. Enligt Horowitz (1991) kom
mer människan att utveckla olika självscheman beroende på de roller hon upplever 
i sin miljö. Jag översätter till daghemsmiljön:

* Att vara - själv - på - dagis - och - leka - i - klätterställningen - med - 
kompisarna

* att vara - på - dagis - och - ha - samling
* att vara - på - dagis -och - bygga - med - kuddarna etcetera,

blir så småningom ett övergripande självschema:
* att vara - på - dagis.

Stern (1991) menar att ur dessa återkommande situationer av själv och andra ska
pas så småningom en genomsnittsversion, ett schema. Barnet upptäcker efterhand 
att vissa situationer återkommer med viss regelbundenhet. Saker och ting brukar gå 
till på ett särskilt sätt till exem pel i m atsituationerna, vid vilan eller i 
”daghemslunken” över lag såväl som i samspelmönstren. Detta leder till att bamen
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så småningom förväntar sig att det kommer att bli på ett visst sätt. Detta kallar 
Stern ”skript”. Begreppen är intressanta framför allt i anslutning till den generella 
minnesbild av sig själva och daghemmet som ungdomarna lämnar.

Själ vet såsom Stern beskriver det står för ett nytt sätt att se på utveckling där 
barnets upplevelser av sina relationer, känsla av själv (och andra), står i fokus. 
Stern har med utgångspunkt i den moderna spädbarnsforskningen i stora delar för
ändrat det utvecklingspsykologiska tänkandet. Hans teori om parallella själv (se 
fig. 1) har fått en revolutionerande genomslagskraft. Han menar något förenklat 
att vi föds med en känsla av ett begynnande eller uppvaknande själv som sedan 
löper parallellt med tillägg för ett kärnsjälv, ett subjektivt själv, ett verbalt själv 
och slutligen ett berättande själv. Han har i olika sammanhang också antytt att han 
kanske tillägger ännu flera själv. Det intressanta med Stems teori är att han lämnat 
ett fastänkande och ersatt det med parallella influenser. Han talar om de olika själv
en som domäner som ligger kvar hela livet samtidigt som nya skapas. Alla domä
nerna kan i olika sammanhang aktiveras livet igenom.

Fig. 1

Känsior
av
själv

2 - 3  7 - 9  15 (Ålder i månader)

Källa: Stern, D. (1991)

Känsla av berättande-själv * 

Känsla av verbalt själ v ^  

KänslaavsubjektivtsjaTv 

Känsla av kärnsjälv 

Känsla av begynnande sjäTv^

Människan föds med sina anlag, sin genes och utvecklas i relation till omvärlden 
där upplevelsen och känslan är central. Bronfenbrenner har ett analogt tänkande 
när han poängterar att människan är en biologisk varelse med dess ramar och be
gränsningar samtidigt som miljön har ett starkt inflytande över hennes utveckling. 
Han poängterar också vikten av att individen i sin uppväxt får möjlighet och makt 
att påverka sin miljö, men håller inte före på samma sätt som Stern och den moder
na utvecklingspsykologin att man redan från början har en väl utvecklad förmåga 
och kompetens att möta sin omvärld.

Sterns teori kretsar mycket kring det empatiska samspelet-intersubjektiviteten, 
vilket innebär att barnet skapar sina föreställningar, sina värderingar och sitt språk 
ur möten längs ett kontinuum av positiva och negativa upplevelser. Att bli sedd och 
bekräftad, bli räknad med, få bli någon, känna tillhörighet i en grupp och hitta 
strategier för det är centrala teman som regelbundet återkommer i form av ett slags
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utvecklingstema i ungdomarnas berättelser. Att kunna klara sig själv respektive bli 
förstådd är av största vikt för Anna i hennes intervju ovan.

Enligt Bronfenbrenners teori sker utvecklingen fram förallt via de aktiviteter, 
roller och relationer som barnet försätts eller försätter sig i. Denna process sker 
över tid och individen påverkas och förändras i relation till vad han eller hon mö
ter respektive har förmåga att bemöta. Detta kan ses som uttryck för ett själv eller 
olika former av själv, men Bronfenbrenner går inte in på begreppet själv på det 
sätt som beskrivits ovan.

Utvecklingslinjer och livsteman

I anslutning till ovanstående återknyter jag så till affektteori och modem dynamisk 
utvecklingsteori inspirerad också av de teman jag upptäckt i samtliga ungdomars 
berättelser.

Centrala begrepp i dynamisk utvecklingspsykologi av idag är ”utvecklingslinjer” 
och ”livstem an”. Havnesköld & Risholm M othander (1995, ss .11-12) beskriver 
livslinjer som att de

”bygger på processer där individens medfödda krafter initierar och påverkar den 
psykiska utvecklingen. Ett bam  föds med sin egen alldeles unika kompetens att 
handskas med sig själv och sin omvärld. Den utvecklingslinje som barnet ska följa 
är både dess egen unika historia och en generell historia som barnet delar med alla 
andra bam. Bamet kan dock inte utveckla sin medfödda kompetens på egen hand -  
endast inom ramen för de nära relaltionem a och med stöd från omgivningen kan 
bam et växa. Utvecklingslinjerna består av livsteman som i någon form finns från 
livets början. De följer individen, byter skepnad men finns kvar som underliggande 
dimensioner genom hela livet. Inom de livsteman som intar central plats i indivi
dens liv pendlar utvecklingen oupphörligt mellan polariserande krafter. Barnet väl
jer t.ex. att stanna inom ramen för välbekanta upplevelser för att konsolidera sina 
erfarenheter och tillfredsställa sitt behov av trygghet, men söker samtidigt det obe
kanta för att utmanas och få möjlighet till utveckling och tillväxt. Man kan säga att 
barnet samtidigt söker både kontinuitet och uppbrott, det vill säga bruten kontinui
tet. Differentiering och integrering är andra motstridiga men samtidiga processer 
som leder utvecklingen framåt. I sina upplevelser försöker bam et att använda sig 
av både sin förmåga till flexibilitet och sin förmåga till rigiditet. På liknande sätt 
strävar barnet i sina relationer efter att samtidigt uppnå autonomi och tillhörighet/ 
beroende.”

Författarna beskriver som redan framgått de förändringar i tidsandan som inne
bär att känslorna, affekterna sätts i centrum för psykets tillväxt i ett livsloppsper- 
spektiv.

Bronfenbrenner har ett angränsande resonemang i sitt framhållande av vikten 
att studera individen i dennes vardag och sätta samspelet mellan individen och om
världen i centrum. I Bronfenbrenners senare tillägg fokuserar han på följderna av 
personliga karakteristika och temperament hos varje individ i mötet med specifika 
drag hos såväl en hel kultur som i de mindre subkulturer en människa ingår i. Han 
ser också som framgått utvecklingen som en process över ett helt liv, men han ta
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lar inte renodlat om utvecklingslinjer eller livsteman. I det sammanhanget har jag 
uppmärksammat Robert Emde.

Emde (1988, 1992) har formulerat en modell som utgår från funktion 
istället för behov. Han talar om fem ”utvecklingskrafter” :

1. Aktivitet vilket innebär att barnet är aktivt redan från början och
söker kontakt med omvärlden för att överleva.

2. Själv- 
reglering

3. Förmåga att 
passa in i sociala 
relationer

4. Förmåga att 
avläsa affekter

5. Kognitiv 
assimilering

inbegriper förmåga att hantera sig själv och sitt beteende i 
syfte att nå fysiologisk balans.

innebär att barnet redan när det föds är inriktat på 
och har förmåga till socialt samspel med andra 
individer.

betyder att barnet föds med utrustning att använda sina 
affekter för att styra sina upplevelser. Emde talar i det 
sammanhanget om positiva och negativa affektsystem och 
anser att uttrycken för dessa finns nedärvda i det centala 
nervsystemet.
I beteendet går de att avläsa i form av närmande eller 
undvikandebeteende. Affekterna blir signaler både inåt och 
utåt.
Positiva signaler signalerar ”fortsätt” medan negativa signaler 
signalerar ”stopp”.

Denna term har Emde hämtat från Piaget och dennes tankar om 
den assimilerande kraften, det vill säga barnets behov och 
förmåga att skapa mönster av sina erfarenheter.

Av särskilt stort intresse är, som jag ser det, tankegångarna om de ”positiva och ne
gativa affektsystemen” . Emde uppmärksammar framför allt vikten av positiva 
emotioner i den psykodynamiska teoribildningen. Han ser positiva och negativa 
emotionssystem som fenomenologiskt skilda delar i affektsystemet, och menar att 
de bör uppfattas som system med egen psykisk motivationskraft. Synpunkterna ba
seras på aktuell spädbarnsforskning, neurofysiologiska rön och djurstudier.

Jag kommer i tolkningen av intervjumaterialet att använda mig av denna teori, 
stimulerad av ungdomarnas genomgående tendens att polarisera sina upplevelser i 
positiva och negativa termer, vilket jag exemplifierar i dialogerna.

Emdes teori kan betraktas som en motivationsteori (1989 a, 1989 b, 1991, 1992). 
Havnesköld & Risholm Mothander uppmärksammar nödvändigheten av någon form 
av motivationsteori i syfte att sammanlänka biologiska drivkrafter med psyko
logiska behov. Begreppet ”motivation” menar de har synliggjorts än mer genom 
spädbarnsforskningen och den kraft som finns i det nyfödda barnet.
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Sammanfattning
Urie Bronfenbrenners utvecklingekologiska teori utgör ramteori i denna avhand
ling. Den har sin styrka i att den genom de fyra systemen mikro-, meso-, exo och 
makro ser till helheten i en människas utveckling. I denna avhandling får makro- 
systemet stor betydelse i studiens belysning av effekterna av uppväxt i två komplet
terande system: hemmet och daghemmet.

Förutom Bronfenbrenners teori belyser jag också Stems teori kring självet och 
självscheman där att vara på dagis kan vara ett sådant självschema och inbegriper 
allt barnen brukade göra respektive den roll de fick. Robert Emdes betoning av af
fekternas betydelse och de positiva och negativa affektsystemen i modern dynamisk 
utvecklingsteori får också stort utrymme i avhandlingen.

Frågeställningar i anslutning till syfte 

Detta arbete har två syften:

Svfte 1:
att ur ett nutidsperspektiv via retrospektiv metod fånga fyrtio ungdomars 
version av sin bamdom på daghemmet och dess betydelse i slutet av 
1970-talet och i början av 1980-talet, en epok då 1968 års 
bamstugeutredning influerade verksamheten.

I anslutning till detta syfte ställs följande frågor:

1. Hur ser pojkarnas och flickornas version av daghemmet ut sett i ett 
nutidsperspektiv och med fokus på de fyra dimensionerna: 

a/  den fysiska miljön, 
b/ den sociala miljön,
c/ den känslomässiga miljön och (För en beskrivning av dimen-
d/ innehållet i verksamheten? sionema se nästa kapitel)

Syfte 2:
att fånga den perspektivskillnad som eventuellt kan finnas i barns och 
vuxnas syn på uppväxt på daghem för att i sin tur lära av detta.
(Avseende begreppet ”perspektivskillnad” se s. 15.)

I anslutning till detta syfte ställs följande fråga:

2. Hur ser innehållet ut i den perspektivskillnad som eventuellt finns 
med avseende på såväl allmänna företällningar, gällande praxis som 
visionen i 1968 års bamstugeutredning och det ungdomarna lyfter fram 
i sina minnen av daghemmet med fokus på de fyra dimensionerna?
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Kapitel 4

METOD OCH GENOMFÖRANDE

När jag började mina studier hittade jag som framgått inga likartade undersök
ningar i mina sökningar (se kapitlet om forskning kring barnomsorg, barndom, 
barn och barnperspektiv), varför jag själv fått söka mig fram till lämpliga metoder. 
En viktig fråga blev från början om det överhuvudtaget gick att bygga en studie på 
minnen och tankar. Är minnen vetenskapligt tillförlitliga och går det att få ungdo
mar att minnas och berätta?

Min yrkesmässiga erfarenhet som psykolog har gjort mig extra uppmärksam på 
information via minnet. Några år efter det att jag påbörjat min studie hade vägle
dande litteratur kring tillförlitligheten hos minnet fått en allt större spridning och 
därmed också ett utökat gehör (se kapitlet om minnet). Ramsoys (1977) omfattande 
studie om social mobilitet i Norge, byggd på människors minnen, kom att få psy
kologisk betydelse för mig särskilt i inledningsskedet av denna studie. Ramsoy (ss. 
54-55) är en ofta citerad föregångare när det gäller retrospektiv metod. Han menar 
att:

”retrospektiv informasjon gir for alle praktiske formål et tillfredsstillende 
resultat.”

För mig har det varit viktigt att utveckla en så tillförlitlig metod som möjligt, det 
vill säga ett tydligt verktyg som dels går att beskriva dels går att upprepa. Det har 
därvid handlat om att gå igenom en process. Den processen har haft följande unge
färliga innehåll:

* teoretiskt och innehållsmässigt närma mig respektive avgränsa mitt ämne, 
förstudier

* val av teori och innehåll, etik och metod
* definiera frågeställningar utifrån FAST-projektet och Bronfenbrenners 

teoretiska perspektiv respektive vision och praxis i förskolans 
verksamhet

* konkret utveckla intervjuinstrument
* ringa in aktuella intervjupersoner i FAST-projektet i Stockholm,

genomföra intervjuerna
* avlyssna intervjuerna ett flertal gånger
* renskriva materialet samt avlyssna ytterligare
* analysera, tematisera och sammanställa i anslutning till aktuell forskning

och kompletterande teori
* dra slutsatser och ställa frågor, pröva tillförlitligheten i resultaten.

Hans Ruin^ betonade i en föreläsning om hermeneutik hösten 1992 vikten av att 
klargöra för sig själv hur man ser på det ämne man studerar utifrån sin nutid. Han 
ställde också frågan:
”Varför väljer jag att se det jag ser?” samtidigt som han menade att ”man är en 
när man träder in i en process och man är en annan när man går ur den. Riskerar 
3 H an s Ruin, H L S-B lom m ensberg , fö re läsn ing  1992 11 04.
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man inte sig själv händer ingenting. I tolkningen av sitt ämne måste fingertopps- 
känslan för vad varje situation kräver få avgöra hur man hanterar ämnet. Jag tror 
inte man kan komma längre.”

Ruin uttrycker det jag själv upplevt i arbetet med denna avhandling. I drygt tjugo 
år har de pedagogisk-psykologiska mötena med personalen inom barnomsorgen 
varit min arbetsvardag, en vardag i tankar kring såväl barnen på förskolan som 
kring innehåll och målsättning med verksamheten överhuvudtaget. Mötena och 
samtalen har alltid skett i ett vuxenperspektiv och behovet att få belysa upplevelsen 
av daghemmet ur ett barn- och ungdomsperspektiv har vuxit sig allt starkare. Det 
handlar med andra ord om en önskan att låta barn och ungdomar själva få komma 
till tals i den vardag som blivit deras.

Den definitiva utformningen av intervjuerna med ungdomarna föregicks av ett 
antal förstudier, som gav mig tillfälle att pröva ungdomars vilja och intresse av att 
reflektera kring sin uppväxt på daghem. Hösten 1991 genomförde jag ett lokalt 
projekt i Upplands-Bro kommun där jag intervjuade en grupp frivilligt utvalda 
ungdomar på gymnasiet om deras minnen och upplevelser av att växa upp på dag
hem i samma kommun. Projektet mynnade ut i en videofilm: A tt växa upp på dag
hem. -  Sju ungdomar minns och berättar. Filmen används i förskolans verksamhet 
och speglar hur unga människor reflekterar kring sin uppväxt just på daghem.

Intresset att få deltaga i projektet var stort men urvalskriteriet, att gå i gymnasiet 
i samma kommun där man vistats på daghem, gjorde att urvalet kom att begränsas 
till en mindre grupp. M ånga ungdomar uttryckte spontant sin tilltro till ansatsen 
att intervjua ungdomar som själva vuxit upp på daghem. De ansåg att de ägde en 
kunskap som endast den kan få som upplever ett system inifrån. Debatten i samhäl
let drivs för mycket av vuxna som själva inte gått på daghem, ansåg de, ett tema 
som också lyfts fram i filmen om barns uppväxt på daghem och som ligger i linje 
med den inställning som ett flertal forskare idag har (Näsman, 1995). Projektet gav 
mig i övrigt möjlighet att konkret utforska förfaringssätt och metod i syfte att 
hitta förhållningssätt och innehåll för kommande intervjuer.

Efter genomgång av olika intervjumetoder och tekniker relaterat till val av ve
tenskaplig hållning (Andersson, 1985, 1986; Egidius, 1986; Larsson, 1986; Mish- 
ler, 1991; Polkinghorn, 1988; Repstad, 1987, 1993; Starrin; Larsson; Dahlgren & 
Styrborn, 1991; Odman, 1979) kom jag att i samarbete med fil. dr Ulla Kihlblom 
på Lärarhögskolan i Stockholm att utveckla en strukturerad intervju utifrån Bron- 
fenbrenners teori på drygt ett hundra frågor, vilka utprövades på ett tjugotal ung
domar. Formuläret (se bilaga 4) omspänner barns vardag i en dubbelsocialise- 
ringsprocess (Dencik; Bäckström & Larsson, 1988) mellan daghem och hem från 
morgon till kväll.

Förstudierna gav mig tilltron till att det går att intervjua ungdom ar om deras 
minnen och inställningar till uppväxt på daghem. Men jag upptäckte också att det 
inte räckte att bara prata fritt utan att jag också måste skaffa mig något slags ga
ranti för att den kontext jag ville belysa gick att fånga. Lösningen blev således en 
strukturerad intervju.

Etik i vetenskapligt arbete är numera ett ofta återkomm ande begrepp. För
studierna och dialogerna med Ulla Kihlblom gav mig insikt i att det finns etiska
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begränsningar i själva intervjuandet. Jag kommer att anknyta ytterligare till det i 
slutdiskussionen. Jette Fog, forskare på psykologiska institutet i Århus, har i sin 
artikel ”Den moraliske grund i det kvalitative forskningsinterview” (1992) utveck
lat de här tankarna. Hon menar att även om det blir motsägelsefulla svar i inter
vjuerna så finns det gränser för hur mycket det går att pressa den intervjuade. Det 
är den verklighet vi har att arbeta i som forskare och det måste vi acceptera. Jag 
delar den inställningen varför jag undvikit att hårdra frågeställningar för mycket i 
syfte att undvika en hotfull atmosfär som i sin tur skulle kunna försämra resultatet. 
Repstad (1993, s. 68), sociolog och lärare i kvalitativa metoder, uttrycker en lik
artad tanke:
”Det är tämligen vanligt att människor är ambivalenta, att de har motstridiga käns
lor och åsikter om en företeelse. Detta får man acceptera och inte pressa svarsper
sonen till att i intervjun bli mer entydig än han är i verkligheten. Man kan tvärt
om ställa frågor om samma ämne i från något olika synvinklar, just för att få fram 
en eventuell ambivalens.”

I själva intervjusituationen har de etiska aspekterna varit vägledande i flera av
seenden: I tio fall önskade ungdomarna av olika anledningar att Ulla Kihlblom 
fortsatte en tidigare i FAST-projektet etablerad intervjukontakt. Hon genomförde 
alltså av etiska skäl dessa tio intervjuer, medan jag utförde resterande trettio. Samt
liga ungdomar var nya kontakter för mig.

Under intervjuernas gång förde ungdomarna återkommande ett slags metareso- 
nemang kring sitt sätt att minnas och reflektera. Vissa ungdomar kunde uttrycka att 
de ibland var motsägelsefulla i sina tankar och känslor som till exempel Ulf i dia
logen med mig kring att det var svårt vid avskedet från mamma på morgonen 
(s. 2):

Ulf: Jag satt och saknade min mamma. Jag grät. Hon gick på bron, så kolla
jag  till hon gick och sen började jag gråta.

(s. 11):
Det var så här dubbelmoral, fö r  när jag  kom så grät jag  ju, men sen 
under dan vande jag  mig och sen ville jag inte gå hem.
Och när jag  var hemma ville jag gå till dagis. Det var någon sorts sorg 
när hon lämnade mig, just det att jag såg henne . . . mitt sätt att hålla 
mig till verkligheten.

(s. 3): Jag kommer ihåg min mamma mycket mer än min pappa dom åren. Hon
fanns där hela tiden. Han fanns där mycket mindre.

Relationen pappa-mamma återkommer vid upprepade tillfällen spontant i intervjun 
med Ulf, men intervjuaren går avsiktligt inte in i de diskussionerna. Avhand
lingens syfte är främst att belysa upplevelserna av daghemmet, dock i relation till 
barnens hela liv. Relationerna till familjen kommer ibland ohämmat in i bilden 
men policyn hos intervjuarna har varit att huvudsakligen lyssna för att sedan var
samt återknyta till frågor kring daghemmet.

Den etiska hållningen hos intervjuarna blev tidigt att inte pressa eller tränga sig 
på utan att iakttaga en stor lyhördhet och fingertoppskänslighet.
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När det gäller val av teori i denna studie rör det sig om val i olika skeden: val 
för uppbyggnaden och utformandet av studien respektive mer specifikt i tolknings- 
skedena. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är som framgått djupt 
förankrad i FAST-projektet och används genomgående i denna studie dock med 
tillägg för andra teorier, bland annat modem dynamisk utvecklingspsykologi och 
minnesteori (se kapitlet om teoretiska ansatser och perspektiv respektive kapitlet 
om minne). I tolkningsfaserna har jag också använt mig av en grounded theory- 
inspirerad (Glaser & Strauss, 1967) metod respektive enklare former av kvan- 
tifieringsmetoder, influerad av fenomenografiska ansatser (Larsson, 1986). Se i öv
rigt föregående kapitel om teoretiska ansatser.

I forskningslitteraturen (Alvesson & Sköldberg, 1994; Ejvegård, 1993; Ely m. 
fl. 1993; Larsson, 1993; Repstad, 1993; Trost, 1993) definierar man återkomman
de kvalitativ som försök att komma så nära den intervjuades upplevelser och 
tankar som möjligt. Kvantitativa metoder associeras till mätningar men i kvalitati
va studier ingår ofta någon form av mätning. I denna studie förekommer ett mind
re antal mätningar. Kvalitativa metoder passar menar Repstad (1993, s. 4):

”Om man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss mil
jö, inte minst hur något konkret har utvecklats över tid utan att bry sig om hur 
ofta det förekommer eller hur vanligt det är måste man använda sig av observation 
och kvalitativa intervjuer.
Kvalitativa approximativa mått beskriver på ett nyanserat sätt ”det som finns” och 
bryr sig mindre om hur ofta det finns.”

I detta material finns både observationer och kvalitativa intervjuer att tillgå, något 
som man i modernt vetenskapligt sammanhang kallar ”metodtriangulering” , vilket 
innebär att man använder sig av ett bredare dataunderlag för tolkningen (a.a. s. 
19). Eftersom det ganska tidigt stod klart att en strukturerad intervjuform var att 
föredra blev nästa steg att ringa in områden som var av avgörande intresse. Bron
fenbrenners modell fungerade som vägvisare i valet av frågor.

Förstudierna hade visat att det var viktigt att göra själva intervjusituationen 
enkel och så lättsam som möjligt. Att utgå från allmänna svepande frågor av ty
pen: vad minns Du av dagistiden? var i förstudierna inte konstruktivt utan ledde till 
att ungdomarna svarade att de inte kom ihåg någonting. Andersson (1985) har när 
det gäller intervjumetod använt ordstävet ”som man frågar får man svar”, vilket i 
sammanhanget betyder att krav ställs på intervjuaren. Det handlar mycket om att 
väcka frågor som både lockar till svar och som upplevs som intressanta och stimu
lerande. Att intervjua ungdomar på gymnasiet kräver känsla för integritet och 
humor.

Formuläret byggdes i inledningen upp med enkla konkreta frågor: Hur såg da
gisgården ut? Hur såg det ut när man kom in? Vad hade ni för leksaker? i syfte 
att hjälpa ungdomarna att minnas. Det ledde till att de flesta i minnet befann sig 
”på platsen, det vill säga daghemmet”. Minnesbilder och associationer dök upp ef
ter hand. Frågorna har således byggts upp efter en speciell teknik där vi medvetet 
utgått från det konkreta för att sedan komma åt mer känsliga och subtila områden. 
Denna teknik bekräftas av bl. a. Trost (1993) men också av Repstad (1993).
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Förstudierna visade att det var viktigt att noggrant strukturera och bestämma 
frågorna i syfte att få kontroll på att vi fick med all den information vi var intres
serade av att få in. Utan nedtecknade frågor fanns det risk att vissa områden för
svann i den allmänna diskussionen. Det var inte tänkt att slaviskt följa frågorna 
utan mera se dem som en minneslista för de avsnitt som skulle täckas.

Mallen för intervjun är uppbyggd i syfte att få överblick och är tänkt att kunna 
spegla mötet mellan olika miljöer. Det gäller att inte bara se daghemsmiljön som 
en isolerad miljö skild från andra miljöer utan integrerad i ett sammanhang. Här 
kommer frågor kring lämning och hämtning, frågor om skillnader i daghemsmiljö 
och hemmiljö respektive förskola och skola.

I linje med att sätta upplevelsen i fokus var det också viktigt att skapa frågor 
som knyter an till egna individuella attityder och erfarenheter: Kunde Du somna på 
vilan? Vad hade Du för roll i lekarna? och så vidare i syfte att undvika svar som 
mera speglade en allmän opinion. Det gällde genomgående att förankra ungdomar
nas svar i en egen erfarenhet.

Som en röd tråd genom frågorna knöts likaså de intentioner för förskolan som 
var formulerade under den tid ungdomarna som barn vistades där och som finns 
uttryckt framför allt i barnstugeutredningen.

Bronfenbrenners ekologiska teori med frågor kring mikro-, meso-, exo- och 
makronivåerna och samspelet däremellan utgör den yttre ramen:

* mikronivån utgörs av frågeställningar kring hur ungdomarna upplevde
själva daghemsmiljön respektive hemmiljön.

* mesonivån rör samspelet mellan miljöerna.

* exonivån berörs inte uttryckligen men finns naturligtvis indirekt bakom i
form av den lokala utformningen av barngrupper, deras 
storlek, personaltäthet, personalomsättning, föräldrarnas 
arbetsförhållanden etcetera.

* makronivån belyses av tidens värderingar, styrdokument i barnomsorgen
etcetera.

Den primära länken mellan nivåerna blir barnet självt varför frågorna utgår från 
hur ungdomarna själva upplevde sin vardag. Bronfenbrenners hypoteser om vikten 
av det goda samspelet mellan miljöerna respektive motsatsen styr avsiktligt inrikt
ningen på frågorna. Aktiviteter, roller och relationer är styrande inslag och utgör 
likaså ett slags stomme i intervjuerna. Viktiga dimensioner att få med blev:

* Den fysiska  Geografi, material och leksaker. En stor del av
miljön denna information finns redan i FAST-materialet. I

övrigt fungerade frågorna som neutrala fakta, som intervjun 
hakades upp kring i syfte att få igång intervjuprocessen.

* Innehållet i Här skissas en dag från morgon till kväll: lämning
verksamheten och hämtning, frukost, lunch, vila, mellanmål och alla
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aktiviteter och sysselsättningar, fri lek etcetera däremellan. 
Häri ingår också frågor kring i vilken utsträckning verksam
heten organiserades utifrån barnen själva eller vuxna, vad 
barnen var intresserade av och vad de lärde sig, förberedelser 
för skolan med mera.

* Den sociala 
miljön

* Den känslo
mässiga miljön

Delaktighet:

* Rättvisa:

Trygghet:

H är ingår frågor om de andra barnen, den egna rollen 
och vad ungdomarna minns av personalen på det dagis 
de vistades. Frågor kring omsättning på personal respektive 
barngruppers sammansättning, skillnader mellan hem och 
daghem, föräldrarnas uppfattningar, bestående socialt värde 
ingick också.

H är ingår begreppen delaktighet och rättvisa respektive 
trygghet (definition se nedan). Det handlar mycket om 
atmosfärer och stämningar.

Hur mycket kunde barnen påverka? Kände de sig som en 
del i barngruppen eller upplevde de sig utanför 
ibland? Längtade de hem?

Blev barnen rättvist behandlade?
Här ingår också frågor kring individen kontra kollektivet: Blev 
jag  sedd som individ, det vill säga tog personalen extra hänsyn 
till just mig om jag önskade det ibland?

Fanns det vuxna till hands om jag behövde det? Var jag rädd 
för någon? Saknade jag någon personal som slutat?

Det gäller att spegla de villkor och krav som ställdes på barnen i mötet mellan 
daghem och olika miljöer. Frågemallen, återigen är uppbyggd kring ett antal bas
frågor som är tänkta som riktmärke och ett slags kontroll i syfte att få med den in
formation som är viktig att fånga upp. Underförstått ligger dock insikten i att det i 
intervjusammanhang inte går att mekaniskt upprepa ett antal frågor. Om ungdo
marna spontant berör ett område eller besvarar frågor innan de ställts framställer 
man dem naturligtvis inte på nytt då intervjun därigenom skulle bli väldigt konst
lad. För de ungdom ar som har svårare att formulera sig är frågorna däremot av 
stor hjälp då intervjun därigenom lättare flyter vidare. Ungdomar är olika verbala 
och frågemallen är tänkt att fungera både som stimulator och återkopplare om 
intervjun får en tendens att stanna upp respektive flyta ut. I praktiken hamnar frå
gorna i litet olika skeden av intervjun alltefter vad situationen medger.

Intervjuernas genomförande samstämmer metodiskt med Repstads (1993) re
kommendationer: intervjun bör vara grundligt planerad, helhetsorienterad och 
målinriktad. Intervjuarens ansats skall också vara att skapa en ledig, flexibel och 
lättsam stämning.

I urvalet av intervjupersoner tillskrevs (se bilaga 2 och 3) fyrtio ungdomar i
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Stockholmstrakten som alla ingick i FAST-projektet. Projektet löper både i Stock
holm och Göteborg men vi valde Stockholm av rent praktiska skäl. Därefter kon
taktades samliga över telefon i syfte att informera något om innehållet respektive 
bestämma var intervjun skulle äga rum. Alla var intresserade av att deltaga i inter
vjun. Ingen avböjde och intervjuerna genomfördes i de flesta fall i hemmet. Ett få
tal av ungdomarna valde själva att få bli intervjuade på Lärarhögskolan i Stock
holm.

Samtliga intervjuer spelades in på band och genomfördes på mellan sextio och 
nittio minuter, vilket blev en ungefärlig nivå för vad ungdomarna orkade med.

Studien är uppbyggd på ett intervjutillfälle och viss återkoppling till tidigare ob
servationer när ungdomarna var drygt fyra åriga barn. Att utveckla upprepade in
tervjuer medför som jag ser det risk för minneseffekter som fördunklar innehållet.

De flesta var mycket intresserade och angelägna att svara på frågorna. Ungdo
marna var spontant positiva till att studien utgick från dem själva, då de dittills 
saknat det perspektivet i samhällsdebatten och samtidigt menade att de hade många 
aspekter att tillföra. Ungdomarna upplevde inte intervjusituationen som svår men 
det förekom att de oroat sig för att inte kunna minnas. Intervjuerna inleddes med 
litet resonemang om att ”man bara kunde göra så gott man kunde” och att det var 
bättre att inte komma ihåg en situation än att låtsas för att kanske tillfredsställa in
tervjuaren då värdet av studien då skulle gå om intet. Ungdomarna förde genom
gående ett slags metaresonemang kring sitt sätt att minnas (se kapitlet om minnet) 
och undvek svar de ej kunde ge.

Samtliga intervjuer har renskrivits och utskrifterna har genomlästs upprepade 
gånger. Vid första genomläsningen var målet att få en känsla för utsagor och inne
håll i syfte att sedan kunna strukturera upp och hitta varierande teman. Metodiken 
är grounded theoryinspirerad (Glaser & Strauss, 1967) och framväxten av olika te
man har kopplats till ytterligare teorier av värde för tolkningen. Bronfenbrenners 
hypoteser har i sin tur fungerat som ett slags kompass eller vägledare i reflektio- 
nen kring materialet. Det har handlat om att dels hitta dominerande tydliga teman, 
dels vara lyhörd för specifika, något avvikande uppfattningar och minnen.

Vid tolkningen av materialet har jag genomgående låtit könen utgöra två kate
gorier (Andersson & Gunnarsson, 1990; Annerblom 1976, 1983; Kärrby, 1987), 
då jag ganska tidigt uppmärksammat att pojkar och flickor har en tendens att be
skriva, minnas och verbalisera sina känslor något olika. Flickorna minns detaljer 
och situationer, så kallat specifikt episodminne, medan pojkarna minns i stora drag, 
så kallat generaliserat minne. Flickorna är också något mer verbala än pojkarna. 
Intervjuerna med flickorna är genomgående längre intervjuer men det finns stora 
individuella variationer. Avgångsbetyg i svenska åk 9 var för flickorna 3,5 i ge
nomsnitt mot 2,7 för pojkarna. Aven här finns stora individuella variationer.

Forskningseffekter

Vilken roll spelar intervjuaren själv när det gäller forskningsresultaten? Frågan är 
viktig men inte helt lätt att besvara. Repstad (1993, s. 50) definierar forsknings- 
effekt som
”all den påverkan på aktörerna och deras samspel som suppstår utifrån det för
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hållandet att de utforskas och att de vet om detta.”

Som intervjuare går det att mildra effekterna genom att uppträda medvetet och 
tillitsfullt och inte alltför dominant (a.a.). Det är min uppfattning att det naturligt
vis inte går att bortse ifrån att utsagorna influerats av den kontext som uppstår i 
intervjusituationen. Jag har fört en dialog med Ulla Kihlblom kring tillförlitlighe
ten i resultaten, det vill säga i vilken utsträckning svaren har anpassats till intervju
situationen och intervjuarna. Det är som redan framgått, vårt intryck att ungdo
marna genomgående uttrycker sina egna uppfattningar och erfarenheter på ett 
mycket spontant och öppet sätt, vilket bland annat märks i deras metaresonemang 
kring hur de minns och tänker (se kapitlet om minnet). Ingen har heller pressats till 
svar eller engagemang utan svaren tas emot som de kommer. Tillförlitligheten i ut
sagorna stämmer också med intrycken från andra bamomsorgsforskare (Jacobsson 
& Paulsson, 1991; Torstenson-Ed, 1994; Rajajärvi Ruhanen & Siikasmaa, 1995).

Vi har som intervjuare själva i någon mån förändrat intervjustrategi under stu
diens gång så tillvida att de erfarenheter som uppstått i intervjusituationerna lett till 
att flexibiliteten ökat över tid. Vi har båda psykologisk bakgrund. Ulla Kihlblom är 
barn- och ungdomsforskare (1982, 1991, 1995) och jag är förskolepsykolog. Vi 
har båda förankring till bamomsorgsvärlden såväl i föräldraskap som i arbete, vil
ket torde innebära att vi besitter en viss förförståelse, såtillvida att vi känner igen 
mycket av den värld som ungdomarna beskriver, vilket teoretiskt skulle kunna in
nebära både fördelar och nackdelar. Vi har dock medvetet försökt bortse från det
ta i syfte att försöka förhålla oss neutrala till de situationer som uppkommit.

Retrospektiv metod handlar om att minnas tillbaka i sitt liv. Metoden röner allt 
större upmärksamhet och anses av många som den metod som bäst lämpar sig i in
tervjusam m anhang (A ronsson m .fl. 1984; Torstenson-Ed, 1994; C hristian
son, 1994). Se ytterligare kapitlen om bamomsorgsforskning, minne och teori. Av 
kompletterande värde är tillgång till tidigare observationer (Repstad, 1993; Chris
tianson, 1994) som kan kasta ljus över innehållet i utsagorna. I denna studie finns 
observationer gjorda vid tre tillfällen på samtliga ungdomar då de var fyra- fem år 
gamla (Kihlblom, 1982). Därtill kommer frågor till föräldrar och personal kring 
allmängiltigheten i de situationer som observerats. I nästkommande kapitel gör jag 
en översikt av modem minnesforskning i syfte att ge en bakgrund till synen på hur 
minnet arbetar. I kapitlet därpå beskriver jag fakta kring observationerna på bar
nen och jag belyser den tendens till samstämmighet som finns mellan observatio
nerna och ungdomarnas minnen.

Sammanfattning
Avhandlingen bygger på retrospektiv metod det vill säga på strukturerade inter
vjuer uppbyggda utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och med 
ett innehåll som speglar vision och praxis i slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet. Ungdomarna intervjuas kring fyra dimensioner: Den fysiska miljön, in
nehållet i verksamheten, den sociala miljön och den känslomässiga miljön. Intervju
formuläret har föregåtts av en serie förstudier.
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Kapitel 5 

FAST-PROJEKTET

FAST-projektet (Familjestöd och utveckling) startade 1976 (Andersson & Gun- 
narsson, 1990) och hade från början en internationell inriktning. Fem länder, Is
rael, Storbritannien, Sverige, Västtyskland och USA samarbetade kring frågeställ
ningar med fokus på familjestöd och utveckling. Initiativtagare var professor Urie 
Bronfenbrenner, Cornell University, USA.

I USA bedrevs vid den tiden studier kring effekterna av kompensatorisk un
dervisning för barn i förskole- och skolåldern. Myndigheterna gjorde stora ekono
miska satsningar på utsatta grupper, men var tveksamma till resultaten. Bronfen
brenner drog konklusionen att där föräldrarna drogs in i utvecklingsprogrammen 
tillsammans med barnen blev effekterna mer bestående. Detta i sin tur ledde till ett 
ökat intresse hos Bronfenbrenner kring vad som var viktigt för barns positiva ut
veckling. Forskarkolleger i ovanstående fem länder kontaktades och planering av 
ett internationellt forskningsprojekt påbörjades hösten 1975.

Detta blev också en gryende början till det svenska FAST-projektet, som påbör
jade sin första datainsamling hösten 1978. Själv deltog jag under ett kort inled
ningsskede i projektet, men kom av olika skäl att under lång tid vara aktiv som 
förskolepsykolog och först senare återknyta kontakten för att inom FAST-projek
tet studera ungdomarnas upplevelser och minnen av sin uppväxt på daghem.

Projektet var från början tänkt att främst studera förskoleåren men har efter 
hand kommit att förlängas. Barnen har följts genom uppväxtåren och in i skolan. 
En unik mängd material finns insamlat (Andersson & Gunnarsson, 1990). När jag 
påbörjade min studie hade ungdomarna kommit upp i gymnasiet.

Projektet har sin teoretiska bas i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
(Bronfenbrenner, 1979). Det främsta syftet har ända från början varit att studera 
barns utveckling i relation till miljö och uppväxtförhållanden. I FAST-projektet 
har två grundläggande arbetshypoteser formulerats, vilka löper genom de rappor
ter som utgivits inom projektet. Hypoteserna ger uttryck för det utvecklingsekolo
giska synsätt som styr projektet.

”1. Barn utvecklas genom samspel med sin omgivning. Dess förmåga att kun
na fungera i olika situationer utanför hemmet beror till stor del på i vilken ut
sträckning föräldrar och andra vuxna deltar tillsammans med barnet i gemen
samma aktiviteter som exempelvis kräver kompetens, samarbete och uthållighet 
fö r  att uppnå ett mål ( t  ex konstruera eller laga något, ta hand om någon, lösa 
ett problem, musicera, sporta, planera fö r  en aktivitet, argumentera, osv).
2. Föräldrars förutsättningar att utvecklas i sina olika roller, inklusive 

föräldrarollen, och att ha möjligheter att engagera sig i gemensamma aktiviteter 
med sina barn, är till stor del beroende av i vilken utsträckning det existerar 
yttre stödsystem som hjälper föräldrarna. Sådana stödsystem inkluderar både 
institutionaliserade program och service (t ex ekonomisk hjälp, hälsovård, 
föräldrautbildning, förskolor) och informell hjälp, uppmuntran och råd från  
vänner, grannar och andra utanför hemmet ” , (Andersson, 1982 s. 19)
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I syfte att belysa de två huvudhypoteserna har 128 storstadsfamiljer, hälften i 
Stockholm och hälften i Göteborg, följts från det barnen var tre och ett halvt år 
(Sandqvist, 1982). Min studie fokuserar av praktiska skäl på familjerna i Stock
holm. I urvalet av de familjer som kom att ingå i projektet gick man från början 
efter följande urvalskriterier (Andersson & Rydén, 1979):

* Barnets ålder * Familjetyp * Områdestyp * Barnets kön
* Vilja och förmåga att deltaga * Inga konkreta flyttplaner
* Barnet kan antas komma att gå i den vanliga skolan
* Inte markerad särställning

Invandrare togs inte med då de utgjorde en mycket heterogen grupp och var 
ojämnt fördelade över bostadsområdena. Däremot ingick ett antal biandfamiljer. 
Genomsnittsåldern för FAST-barnen vid första intervjutillfället var tre år och sju 
månader (Sandqvist, 1982). Åtta bostadsområden, fyra i Stockholm och fyra i Gö
teborg, valdes ut, varav hälften var medelresursområde och hälften lågresursom
råde (Andersson & Rydén, 1979). Med resurser avsågs den tillgång familjerna 
hade i form av utbildning, arbete, inkomst, hälsa och liknande. Familjer med en 
respektive två föräldrar ansågs ha olika krav på stöd och insatser. En tredjedel av 
totala antalet familjer utgjordes från början av familjer med en förälder (se ne
dan, tabell 2). Detta fick till följd att radhus- och villaområden uteslöts ur studien, 
då enföräldersfamiljer sällan har råd att bo i villaområden. I ett senare skede har 
studien kompletterats med två villaområden, vilka dock ej ingår i de flesta resultat
redovisningar. I min studie knyter jag emellertid an till resultat från dessa områ
den (Rajajärvi Ruhanen & Siikasmaa, 1995).

Ungdomarna i min undersökning har alla vuxit upp och gått på daghem i någon 
av de fyra bostadsområdena:

Bagarfruvägen, Hagsätra, Norra Bagarmossen, och Norra Skärholmen. 
Familjerna i FAST-projektet fördelade sig enligt nedanstående tabell 2:

Tabell 2 Antalet deltagande familjer fördelade på ort, områdestyp 
och familjetyp

Familjetyp Stockholm Göteborg

Låg Medel- Låg- Medel- Totalt
resurs- resurs resurs- resurs
område område område

Enförälders-
familj 10 11 14 10 45
Tvåförälders-
familj 22 22 18 22 84

Totalt 32 33 32 32 129

Källa: Sandqvist, K. 1982, tabell 8.
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Efter att ha gjort en lista på samtliga enföräldersfamiljer och tvåföräldersfamil- 
jer med barn i aktuell ålder, det vill säga tre år, bestämdes i en slumpmässig ord
ning för varje grupp i vilken följd familjerna skulle kontaktas tills dess ett tillräck
ligt antal tackat ja. I tvåföräldersfamiljen är två barn vanligast, medan ett barn är 
vanligast i enföräldersfamiljen. Familjerna i Stockholm är något mindre än famil
jerna i Göteborg (se nedan, tabell 3):

Tabell 3 FAST-familjer fördelade efter antalet barn, familjetyp och ort ( i procent t.

Antalet barn i 
familjen

Tvåförälders- 
familjer 
N = 84

Enförälders
familjer 
N = 45

Stockholm 

N = 65

Göteborg 

N = 64

Totalt 

N = 129

1 barn 31 53 43 34 39
2 ” 58 31 46 52 49
3 ” 10 9 6 12 9
4 ” 1 7 5 1 3

Totalt 100% 100% 100% 99%
Avrundningsfel

100%

Källa: Sandqvist, K. 1982, tabell 15.

När det gäller föräldrarnas yrkesbakgrund ser fördelningen på yrkesklassema ut 
som framgår (tabell 4):

Tabell 4 Föräldrarnas fördelning på yrkesklassema. Procent

Yrkesklassificering Mammor Pappor
N =  128 N = 85

Oklassificerade (hemma-
arbetande, studenter) 20 10
1-2 (arbetare med kort

utbildning) 34 24
3-4 (facklärda arbetare) 9 24
5-7 (lägre tjänstemän) 24 6
8-9 (akademiker) 13 34

13-15 (egna företagare) 2

Totalt 100% 100%

Källa: Sandqvist, K. 1982, tabell 29.

Något fler har arbetaryrken än tjänstemannayrken och kvinnorna har ofta lägre ut
bildning än männen.
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När det gäller familjestorleken är tvåbarnsfamiljen vanligast i FAST-materialet. 
Jämfört med hela landet finns i FAST-projektet i genomsnitt fler tvåbamsfamiljer 
än i Sverige i övrigt. En- och flerbarnsfamiljer är något mer sällsynta. Som fram
går av resultaten i avhandlingen har en viss omflyttning skett inom Stockholm när 
ungdomarna 1992 intervjuades.

I FAST-projektet finns en mycket omfattande mängd data insamlat om dessa fa
miljer. I enlighet med hypoteserna har frågor ställts inte bara kring barnen utan 
också om deras familjer. Problem och svårigheter, styrkor och stöd i föräldrarol
len har studerats liksom föräldrarnas m öjligheter att aktivt engagera sig i sina 
barns utveckling. För en utförlig översikt över olika datainsamlingsmetoder se An
dersson & Gunnarsson, 1990, s. 44.

Den första hypotesen lägger tyngdpunkten på barns utveckling genom samspel 
med sin omgivning. Detta preciseras till att främst gälla föräldrarna och andra 
viktiga vuxna men det utesluter inte kamratgruppens betydelse. Fokus på vuxna 
hänger samman med den andra hypotesen, där mikrosystemen hemmet och famil
jen relateras till de meso-, exo- och makrosystem i vilka familjen ingår (för en be
skrivning av de olika systemen, se kapitel 3). Projektet har intresserat sig särskilt 
för olika former av stöd i föräldrarollen och till familjerna. De olika formerna av 
stöd inkluderar både de formella och informella stöd som tillhör meso-, exo- och 
makrosystemen.

Den andra hypotesen uttrycker ett antagande att de olika formerna av familje- 
stöd kompletterar föräldrarnas kompetens och ökar deras möjligheter att positivt 
stödja sina barn.

De olika mikrosystemen hemmet, förskolan och skolan har studerats utifrån en 
mängd aspekter. Barnen har observerats både hemma och på daghem. Föräldrar, 
förskollärare och lärare har fått beskriva och bedöma barnen.

Mesosystemet belyses genom att kontakterna mellan förskola, skola och hem 
kartlagts.

Exosystemet har studerats via intervjuer med föräldrarna om arbets- och stu
dieförhållanden, ekonomi, barnomsorg och en rad aspekter som kan inverka på 
föräldrarollen och på barnen. Samhällets familjestöd utgör en del av exosystemet 
såsom det utformas i kommunerna och en del av makrosystemet när det sätts i rela
tion till hela landet.

Makrosystemet i form av attityder och inställningar har också belysts.
FAST-projektet är en longitudinell studie som studerar effekterna av daghems- 

vistelse. Projektet var från början tänkt att sträcka sig upp till skolåldern, men har 
som nämnts kommit att fortsätta upp genom skolåren. Bengt-Erik Andersson har i 
en serie arbeten (1989, 1992, 1994) beskrivit effekterna av tidig barnomsorgsstart 
och kunnat visa att tidig bamomsorgsdebut har en gynnsam effekt på utvecklingen.

Min studie fokuserar som framgått inte främst på effekterna utan på ungdomar
nas minnesversion av daghemmet och dess betydelse. Jag refererar till ett antal 
undersökningar gjorda inom FAST-projektet som alla ger en viss bakgrund och in
ramning åt ungdomarnas berättelser.

Intervjuerna relateras också till de observationer som finns i FAST-materialet. 
Jag relaterar i det avseendet två versioner av upplevd daghemsverklighet till var
andra: observatörernas beskrivning av daghemmet respektive ungdomarnas i syfte
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att utröna om bilderna i någon mån samstämmer. Min ansats är också att söka 
fånga den perspektivskillnad (se s. 15) jag menar finns mellan vuxnas och barns syn 
på uppväxt på daghem. FAST-projektet har huvudsakligen belyst föräldrars och 
andra vuxnas betydelse för barns utveckling (se hypotes 1 och 2) medan jag beto
nar barnens version av vad de anser vara centralt i deras uppväxt på daghem. Jag 
lyfter också fram barngruppens betydelse för barns utveckling. I det avseendet 
skiljer sig min ansats i viss mån från hittills utförd forskning inom FAST-projektet. 
Ansatsen ligger i tiden med de diskurser som dykt upp främst under 1990-talet. 
Jag refererar i det avseendet till Hägglund (1990, s. 218) som i sin artikel ”Pojkar 
och flickor” reflekterar kring kön och jämställd barndom respektive hur svårt det 
är att förutse, vad barn bär med sig som vuxna, av det vi ger dem som små. Det är 
inte säkert, menar hon, att det som försiggår i barnens värld är en spegelbild av de 
vuxnas, en intressant reflektion som får stort utrymme i denna avhandling.

Urvalet av ungdomar: fingerade namn och bakgrund

Barnen i de sextiofyra familjef (en familj utgick i ett tidigt skede) som ingår i 
FAST-projektet och bor i Stockholm gick inte alla på daghem. Nedanstående fyr
tio ungdomar vistades alla på daghem men debuterade vid olika ålder beroende på 
bland annat tillgång till plats. Samtliga är födda under 1975 -1976 och kommer ur 
låg- och medelklassfamiljer. Samtliga bodde under förskoleåren i låg- och medel
resursområden söder om Stockholm. I FAST-projektet ingår något fler flickor än 
pojkar, därav fördelningen i föreliggande studie.

Pojkar (fingerade namn och kodnummer) Flickor (fingerade namn och kodnummer)

1. Lars 19. Hanna
2. Pelle 20. Åsa
3. Kalle 21. Kristina
4. Peter 22. Lena
5. Sven 23. Janina
6. Hans 24. Josefin
7. Jonas 25. Stina
8. Mats 26. Anna
9. Olle 27. Pernilla

10. Jan 28. Karin
11. Rickard 29. Petronella
12. Martin 30. Magdalena
13. Ulf 31. Juliana
14. Stefan 32. Amanda
15. Urban 33. Lovisa
16. Klas 34. Cecilia
17. Niklas 35. Emma
18. Linus 36. Emilia

37. Katrin
38. Monika
39. Mia
40. Maria

Summa: 18 pojkar Summa: 22 flickor
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Nedanstående information om familjebilden erhölls när barnen observerades hem
ma och i sin barnom sorgsform  när de var drygt fyra år gamla. När ungdomarna 
intervjuades våren 1992 var bilden som framgått mycket förändrad, vilket redovi
sas i resultaten (s. 119).

Tabell 5 Uppväxt hos

Mamma Pappa Bägge föräldrarna Summa

Flickor 9 (1) 
Pojkar 7 (3)

1 12 (2) 22 
11 18

Totalt 16 1 23 Summa: 40

1 Enda barnet: 5

2 Enda barnet: 6

3 Enda barnet: 5

Tillägg: I några enstaka fall pågick början till separation under 
observationsperiodens gång.

Ytterst få har gått på samma daghem (se bil. 2).

Sammanfattning
I Sverige startade FAST-projektet 1978 i syfte att studera barns utveckling i rela

tion till miljö och uppväxtförhållanden. FAST-projektet har haft fokus på föräld
rarnas och andra vuxnas betydelse för barnen det vill säga vuxenrollen har varit 
föremål för speciellt intresse. Min studie, som av praktiska skäl gjorts i Stockholm, 
syftar som framgått av inledningen till att studera barnens version av sin uppväxt 
främst på daghem och den perspektivskillnad som jag menar finns mellan vuxnas 
och barns syn på uppväxt på daghem.

Av de sextiofyra fam iljer som bor i Stockholm har inte alla haft kontakt med 
daghem. Fyrtio ungdomar, arton pojkar och tjugotvå flickor, har valts ut som alla 
har gått på daghem men debuterat vid olika ålder. I FAST-projektet ingår något 
fler flickor än pojkar, därav en lätt övervikt för flickorna även i min studie. Ingen 
har avböjt deltagande.
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K apitel 6 

MINNET

Denna avhandling bygger på retrospektiv metod. Fyrtio ungdomar har intervjuats 
om sina minnen, tankar och erfarenheter av uppväxten på daghem. Det har föran
lett mig att fundera över minnet och dess inflytande över ungdomarnas sätt att be
rätta och sortera vad de minns, varför jag i detta kapitel ger en bakgrund till hur 
nutida minnesforskning belyser minnet.

Minnena bygger på upplevelser. Det betyder att det är inte den ”verkliga verk
ligheten” jag söker, utan ungdomarnas version av den upplevda verklighet de mötte 
i den miljö som utgjorde daghemmet. Jag studerar inte specifika svåra upplevel
ser eller avvikande situationer utan vanlig ”normal” vardag. I det perspektivet gör 
jag i det här kapitlet en resumé av modern minnesforskning relaterad till nutida 
utvecklingspsykologi (för utförligare beskrivning av modem utvecklingspsykologi 
se kapitlet om teoretiska ansatser) och jag exemplifierar min sammanställning 
med utsagor ur intervjuerna. Jag tar alltså ungdomarnas ståndpunkt och ser dem 
som informanter i det jag beskriver.

Jag gör inte en ”kom plett” litteraturredovisning kring minnet utan väljer det 
som är relevant för denna studie. Kapitlet inleds med en kort historik om tänkandet 
kring minnet och fortsätter med en mer detaljerad redovisning, där jag avslutnings
vis reflekterar kring minne och tid.

Minnets mysterium har i alla tider intresserat och fascinerat människan, men sy
nen på minnet, vad det innebär och hur det fungerar har varierat över tid. Minnes- 
forskarna Lars-Göran Nilsson och Holger Wigström redovisar i en nyutkommen 
bok om hjärnan (Widén, 1995) vad forskare idag känner till om minnet. Jag relate
rar inledningen av deras essä och lägger in exempel ur ungdomarnas berättelser.

Studiet av minnet indelas historiskt sett i fyra perioder (a.a. s. 162): metafysik, 
”experimentalpsykologiska metoder, teoretiska insikter och metodologisk sofistike- 
ring samt neurovetenskapens genombrott” . Jag går inte i detalj in i alla dessa aspek
ter utan uppehåller mig huvudsakligen vid teoretiska insikter och metodologisk so- 
fistikering, vilket inbegriper de olika minnessystemen.

Att studera minnet med vetenskapliga metoder är en relativt ung företeelse. 
Filosofer och författare har tidigare dominerat arenan och först i slutet av 1800-ta- 
let inleddes en ny epok, där man sökte utveckla vetenskapliga metoder för att stu
dera minne. Länge såg man minnet som ett slags behållare i vilken minnena förva
rades. Under senare hälften av 1950-talet kom minnesforskningen att styra in på 
andra spår. Minnet beskrevs som en konstruktion i tre avdelningar (a.a. s. 163): 
”ett mycket kortvarigt sensoriskt minne, ett korttidsminne och ett långtidsminne” . 
Minnets främsta funktion var dock fortfarande lagring av information.

Under 1960-talet betraktades minnet alltmer som en process. Tidigare uppfatta
des minnet som en råkopia av inlärd information där minneslagringen var det pri
mära. Nu kommer minnesprocessen i fokus, vilket innebär att minnet ses som ak
tivt vid såväl inkodningen som vid framplockningen av minnesmaterial.

Sedan en differentiering skett mellan korttidsminne och långtidsminne kom in
tresset att riktas mot olika form er av långtidsminne respektive de processer som
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knöts till dessa former. Endel Tulving (1972, 1987) argumenterade i början av 
1970-talet för en uppdelning av långtidsminnet i två olika typer: episodiskt minne 
och semantiskt minne (se nedan). Det förra speglar personligt upplevda händelser 
och ”hjälper oss” att komma ihåg vad vi varit med om i olika situationer. Det se
mantiska minnet däremot står för minnen av generell kunskap, som att Köpenhamn 
är Danmarks huvudstad. Vi behöver inte ha varit i Köpenhamn eller ha någon 
speciell upplevelse av staden för att ha denna kunskap. Denna uppdelning var till en 
början hypotetisk, men vetenskapliga studier har senare visat att människor som 
fått skallskador uppvisat minnesstörningar i långtidsminnet såtillvida att de glömt 
personliga upplevelser (det episodiska minnet) men kommit ihåg semantisk infor
mation. Jämsides med antagandena om det episodiska och semantiska minnet ut
vecklades också medvetandet om procedurminnet (se nedan). Detta minne uttrycks 
i de motoriska färdigheter som krävs för att göra saker som att cykla, skriva, sim
ma, hoppa på ett ben, skriva maskin och så vidare. Procedurminnet kräver i mot
sats till det episodiska och semantiska minnet inget medvetet erinringsarbete. Vi be
höver inte komma ihåg hur och när vi lärde oss cykla för att kunna cykla. Det 
skulle bara krångla till det hela. Denna typ av minne förblir oftast opåverkad även 
vid allvarliga skador i centrala nervsystemet.

Enligt Nilsson och W igström har minnesforskningen alltmer lyft fram medve
tandets roll i förståelsen av minnet (a.a. s. 166): Endel Tulving talar om tre olika 
medvetandeformer som alla finns kopplade till de olika typerna av minne: ”Det epi
sodiska minnet kräver självmedvetande, (autonoetic consciousness), det semantiska 
minnet kräver ett vetande medvetande (noetic consciousness), och procedurminnet 
ett ickevetande medvetande (anoetic consciousness).”

I betoningen av medvetandets roll blev uppdelningen i explicit och implicit min
ne ett språng framåt. Författarna (a.a. ss. 166-167) menar att dessa två termer 
egentligen inte avser några ”särskilda minnessystem utan snarare två typer av min- 
nesuppgifter som kräver respektive inte kräver en medveten erinring av en händel
se man har varit med om. Under senare år har dock användningsområdet för dessa 
två termer vidgats. Det är inte ovanligt att man med dessa två termer menar två ty
per av framplockning av information ur minnet. Med explicit minne avses därvid 
sådan information som kräver en medveten framplockning av information ur min
net, det vill säga att man aktivt och medvetet kan dra sig till minnes att man varit 
med om någonting vid ett tidigare tillfälle. Med implicit minne menas på motsva
rande sätt att man omedvetet utnyttjar sådan information som man har förvärvat 
det vill säga att man har nytta av att tidigare ha varit med om någonting utan att 
vara medveten om detta i varje enskild situation”.

Något förenklat kan man säga att explicit minne handlar om en medveten upple
velse av att man minns. Ungdomarna säger ofta: ”Det har jag ett starkt minne av!” 
Implicit minne däremot visar sig i hur vi gör i en viss situation, exempelvis när 
någon ger oss första ordet i en text eller tonen i en melodi vi inte tror oss kunna 
varvid minnet rinner till. Det handlar mycket om upplevelser och kunskaper vi 
inte vet om eller tror oss ha glömt, men som finns kvar och dyker upp när vi behö
ver det. Det implicita minnet innebär med andra ord att vi minns utan att vi vet om 
att vi minns. I något sammanhang har vi lagrat ett minne utan att vi vet det.

Ungdomarna har förmodligen mycket av implicit minne från sin daghemstid. De
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säger ofta i intervjuerna att de lärde sig mycket på ”dagis” och det är framför allt
den sociala kompetensen de lyfter fram, förmåga att hantera situationer, en kompe
tens de fick just i i daghemskulturen. Ungdomarna har svårt att plocka fram exakt 
vad de menar i form av specifika kunskaper eller handlingar och uttrycker det mer 
i allmänna ordalag som i nedanstående två exempel. Först i Ullas dialog med Hans 
kring vad han lärde sig på daghemmet (s. 10):

Ulla: Vad lärde Du Dig på dagis?
Hans: Knyta skor . . . Dom hade en sån där platta som man fick  öva sig på och

knyta skor . . .
Ulla: Ja . . . när det gäller andra kunskaper och färdigheter . . .  Vad lärde Du

dig då?
Hans: Det var svårt.
Ulla: Vad gäller såna här andra saker som att umgås med andra människor,

tyckte Du att Du lärde Dig nånting sånt på dagis?
Hans: Ja hur man ska va.

och därefter Kerstin och Hanna (s. 12):

Hanna: Jag lärde mig läsa.
Kerstin: Ja.
Hanna: Jag vet inte om jag lärde mig det på dagis men jag  kommer ihåg vi

gjorde det på  dagis . . . man lärde sig nästan allt kan man säga, skala 
potatis och så där klä på sig själv och så . .  .

Barnen fick med andra ord i den kultur som utgjorde daghemmet en social och 
kognitiv beredskap att klara av situationer. När det behövs plockar ungdomarna 
fram, tämligen omedvetet, det de lärde sig på daghemmet. Kunskapen finns i form 
av implicit minne.

Under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet har forskare ägnat stort in
tresse åt den form av minne som inte kräver några medvetna processer. Tulving 
och hans medarbetare kunde 1990 postulera ännu ett långtidsminne: Perceptuellt 
representationssystem (PRS). PRS används för att identifiera objekt i omgivningen 
utan en medveten erinring. Ser vi en sax behöver vi inte medvetet erinra oss nam
net och den situation när vi lärde oss ordet sax respektive vad den skall användas 
till. Vi vet vad det är. Patienter med Alzheimers sjukdom däremot har problem 
med namn och funktion. Men för människor i allmänhet finns denna information 
tillgänglig direkt. Utvecklingen går mot antagandet att det finns fler än ett PRS.

Episodiskt minne — specifikt och generaliserat

Termerna episodiskt minne, semantiskt minne och procedurminne har rönt stor 
uppmärksamhet i modem minnesforskning. Det episodiska minnet bevarar händel
ser i den form de upplevts. Händelser knyts till en specifik situation, tid och plats i 
en människas liv. En episod kan därför definieras som en upplevelseenhet som i
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minnet kodas som en helhet. Vidare kan händelsen återkallas via vilken som helst av 
komponenterna i episoden -  lukt, smak, bilder etcetera.

Minnen kring många specifika episoder blir enligt Stem (1991) generaliserat 
minne. Något förenklat kan generaliserat minne definieras som summan av många 
specifika episoder uttryckt i hur det brukade vara. Ungdomarnas berättelser omfat
tar mycket generaliserat minne, ibland med inslag av ett och annat specifikt. Jag 
exemplifierar här med några dialoger. Kerstin i dialog med Olle kring vad som 
hände på daghemmet. Olle minns i stora drag och svarar fåordigt (s. 7):

Kerstin: Har Du något riktigt starkt minne?
Olle: Nåt riktigt starkt minne?
Kerstin: Ja.
Olle: I  såna fa ll  när vi skulle gå och köpa godis och dom stod där . . .

Olle anspelar på en situation han minns, när vi diskuterar kring tävlan och skvaller
(s. 5):

Tävlade ni killar med varann?
Det gör man alltid!
Det gör man alltid . . .Vad tävlade ni om?
Om eller vad?
Ja både och egentligen.
När vi spela bandy eller fo tb o ll . . .vem som var bäst.
Jaa . . . Skvallra ni på varann?
Ja
Minns Du det?
Ja
Vad skvallra ni om?
Jag och min kompis skulle gå n e r . . . man fic k  inte gå från  dagiset. Vi 
skulle gå och köpa godis . . . Vi har en kiosk i närheten . . . Då var det 
nån som hade skvallrat på oss. Så stod hela dagis där. . . (berättar med 
inlevelse)
Och tittade och pratade och sa vadå?
Ja att vi inte fic k  gå dit nåt mer och lite utskällning . . .

Kerstin:
Olle:
Kerstin:
Olle:
Kerstin:
Olle:
Kerstin:
Olle:
Kerstin:
Olle:
Kerstin:
Olle:

Kerstin:
Olle:

Att bli ertappad var en mycket pinsam och specifik situation som Olle inte glöm
mer. Den har stannat i minnet till skillnad mot många andra som han ”klumpat 
ihop” till hur det vanligtvis brukade vara på dagis. Ett annat exempel: Kerstin i 
dialog med Pelle om vilan (ss. 7-8):

Kerstin: Vad tyckte Du om vilan?
Pelle: Tyckte den var ganska tråkig . . .
Kerstin: Ja?
Pelle: Man ville ju  leka istället fö r  att ligga d ä r . . .
Kerstin: Mm . . . somna Du?
Pelle: Jag tror jag  somna två gånger under hela min dagis . . .
Kerstin: tid . . .
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Pelle: Ja.
Kerstin: Och det kommer Du ihåg också . . .  två gånger. . .
Pelle: Ja.
Kerstin: Hur kommer det sig att Du kommer ihåg det?
Pelle: Jo . .  . första gången
Kerstin: Ja?
Pelle: Då skulle vi få  glass när vi hade sovit.
Kerstin: Jaha?
Pelle: Och då sov jag, så när jag  vaknade fick  jag två  istället bara fö r  att

jag missat det!
Kerstin: Jaha?
Pelle: Och andra gången tror jag  att jag mådde lite dåligt, lite sådär, så då

somna jag  . . .
Pelle tyckte dagis var bra men han har inga riktigt starka minnen. Han minns i 
stora drag så kallat generaliserat minne, men när han somnade på vilan och fick två 
glassar istället för en -  det blev ett positivt, specifikt minne han inte glömmer!

Stern har med sitt banbrytande arbete om självets centrala roll i människans liv 
(1991) kommit att influera modern minnesteori. I diskussionen om det episodiska 
minnet talar Stern om specifika och generaliserade episoder. Stern ser som 
spädbamsforskare minnet som en process för integrering av de olika egenskaperna 
i en upplevelse. En upplevelse, såsom den tar form i verkligheten, har inte fått ”ett 
utseende” förrän den är över. Då rekonstrueras den omedelbart i minnet.

Flera specifika minnen av likartat slag bildar som framgått så småningom ett 
generaliserat minne. För Kristina är ”hoppa i soffan” summan av många sådana 
vardagsepisoder på daghemmet (s. 6).

Kerstin: Det var docklek och snickeri ja, fanns det något mer?
Kristina: Det fanns ett vävrum men det var nog äldre . . . Då fick  man väva 

där . . . Och där fanns det en soffa som var väldigt roligt att hoppa i 
också, som vi inte fick. Så lyssna vi på Mora Träsk och 
hoppa i den. Det har jag  starkt minne av. Det var roligt.

Kerstin: Hm, det var roligt ja  . . .Tyckte Du om att väva?
Kristina: Jaa, det var roligt. Jag har den inte här. Mamma har den, en matta 

som jag  har gjort.
Kerstin: Jaha, som hon fick?
Kristina: Alltid i julklapp . . . den har jag  gjort.
Kerstin: Då fick hon den . . . Bor mamma nån annanstans?
Kristina: Min mamma bor i X.
Kerstin: Det är en liten bit ifrån, men inte så långt.
Kristina: Nej jag  ska flytta  dit i sommar.
Kerstin: Så Du har bott hos pappa?
Kristina: Ja nästan hela tiden.

Stern beskriver det generaliserade minnet genom att belysa en amningssituation: 
Många specifika amningsupplevelser blir så småningom en genomsnittsversion för 
barnet. Ur alla dessa situationer skapar barnet en bild, -  ett schema -  av att ”vara
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med mamma och få mjölk” upplevelser. Stem (1991, s. 110) kallar dessa scheman 
för ”representationer av generaliserade interaktioner” (RIGs) respektive ”vara 
med annan” . Bowlbys (1988) beskrivning av ”inre arbetsmodeller” har stora likhe
ter med dessa begrepp.

Många specifika minnen producerar så småningom en generaliserad minnes- 
struktur. Vanliga upplevelser blir prototyper. I ungdomarnas minnen finns många 
m innesprototyper. vad man brukade leka, hur det var vid maten, vid vilan, sam
lingen, hur fröknarna var och så vidare, vad man fick göra inne, vad man fick göra 
ute och så vidare. Vardagsupplevelsema på daghemmet leder till förväntningar att 
det skall vara på ett visst sätt. Och när detta invanda mönster bryts, något händer 
och det inte blir som man är van vid, (svikna förväntningar), fastnar episoden i 
minnet och blir ett specifikt minne, som ligger kvar och dyker upp i mångas be
rättelser. Ett exempel ur ett samtal mellan mig och Amanda kring lunchen (ss. 4 -  
6):

Kerstin: När ni hade lunch på dagis . . . vad minns Du av den?
Amanda: Jag kommer ihåg, vi satt vid enstaka bord. Man skulle sitta vid samma 

tid och så fick  vi lunch, och det man tog på tallriken skulle man äta.
Och så fick  vi inte gå ifrån och hämta efterrätten förrän alla var 
klara . . . skulle vi gå och ställa ifrån oss besticken och allting.
Och så fick  vi efterrätt, äpple och s ån t . . .  så skulle vi plocka undan 
allting som stod på bordet.

Kerstin: Ja, det var såna här regler som ni hade?
Kommer Du ihåg vilka Du satt bredvid?

Amanda: Läraren hette Kalle kommer jag  ihåg . . . Han tvinga mig äta lever.
Sen tror jag  det va . .  . Vem var det? Sen tror jag  det var antingen Eva 
eller Karin. Sen kommer jag  inte ihåg vilka som satt bredvid.

Kerstin: Nej, men ni var några stycken kring bordet?
Amanda: Ja, jag tror det var fem  plus jag  och en lärare.
Kerstin: Vad fick ni för mat?
Amanda: Fick lever, pannkaka, köttbullar, fick  fisk  . . .  vi skulle smaka på  

allting kommer jag ihåg.

Kerstin: Det där när han tvinga Dig hur gick det till?
Amanda: Ja, jag  tog så där på tallriken . . . Då ville jag inte ha, tyckte inte det var 

så gott. Då sa han: Nej Du ska provsmaka ändå! -  Jag vill inte ha det 
här! -  Nej men nu äter Du upp! -  Javisst . . .  Så proppa jag  i mig . . . 
Sen var det inte så gott.

Kerstin: Nej?
Amanda: Sen dess har jag  aldrig käkat lever sen jag smakade.
Kerstin: Du blev arg på honom?
Amanda: Ja ganska arg.
Kerstin: Mm, Ja . . . det betyder att Du fick inte själv bestämma när det gäller

maten ibland?
Amanda: Nej, inte ibland, men ibland . . . Jag fick  bestämma om jag  ville ha 

sallad och sånt där . . . men man skulle smaka tyckte han.
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Kerstin: Jaa?
Amanda: Men sen bytte vi lärare vid bordet . . . eller fröknar . .

när jag  kom bredvid Tina fick  jag ju  äta som jag  ville.
vid bordet. Sen

Den här episoden med Kalle avvek kraftigt från vad Amanda var van vid, men en
ligt Stern behöver en episod i sig inte avvika så mycket för att bli ett mer specifikt 
ögonblick bland många likartade, bara den skiljer sig tillräckligt tydligt från det 
vanliga det vill säga den så kallade prototypen. Intervjun går vidare och Amanda 
fyller den med en blandning av specifika och generaliserade minnen samtidigt som 
hon hela tiden för ett slags metaminnesresonemang kring hur och vad hon minns. I 
centrum står hon själv (s. 1):

Kerstin:
Amanda:

Kerstin:
Amanda:
Kerstin:
Amanda:

Kerstin:
Amanda:

Kommer Du ihåg hur det var när ni kom till dagis?
Då började jag  leka med en gång, kommer jag  ihåg att jag slet av mig 
alla mina kläder, gick runt i trosor, kommer jag  ihåg . . .  så tog jag ut 
alla mina flä tor och sånt i håret, kommer jag ihåg . . .  Så började jag  
leka med en gång.
Jaha Du . . . Det där lät kul. . . så Du hade flätor?
Ja, två tofsar på sidorna.
Ville Du inte ha dom eftersom Du tog ut dom?
Nä, jag tyckte inte om och ha det. Mamma tyckte det var fint, men sen 
när jag kom till dagis tog jag  ut dom.
Så Du lät henne fläta på morgonen och sen tog Du ut dom?

Precis!

Summan av många morgnar blir en prototyp av ”hur det brukade vara” på morg
narna.

Ett kort inlägg ur en diskussion med Jonas om utflykter (s. 11):

Kerstin: Gav ni er iväg litet från dagis?
Jonas: Ja.
Kerstin: Litet utanför?
Jonas: Och ibland tyckte man det var jobbigt o gå och så där . . . släpa benen

och fröknarna som tjata: ”kom nu, kom nu ”.

I Jonas intervju finns få specifika minnen men åtskilliga generaliserade. Vardags-
upplevelsema i sin tur ledde till värderingar kring hur det borde vara och tvärtom
(s. 7):
Kerstin: Hur tycker Du en ” bra personal” ska vara?
Jonas: Ja, dom ska kunna hitta på roliga saker. Dom ska inte vara fö r

arga, inte hålla på och skrika men ändå ska dom visa vad dom vill 
och så visa att det är dom som bestämmer, men på ett snällt 
sätt. Man ska ju  kunna känna trygghet.
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Semantiskt minne

Semantiskt minne kan vi också kalla kunskapsminne. Genom det här minnet har vi 
tillgång till rena fakta och ”faktabanken” byggs upp allteftersom nya kunskaper 
lärs in. Det finns ingen nödvändig personlig koppling till den här typen av minne.

Det förekommer inte mycket semantiskt minne i form av rent faktaminne i 
ungdomarnas berättelser. Det mesta som sägs är kopplat till egna upplevelser. 
Ibland berättar man vilka lekar man lekte, vad man åt, vad man läst eller lyssnat på 
och nämner namn både på lekar, maträtter, litteratur, musik, personer och platser 
men det är oftast kopplat till en upplevelse och blir då en form av generaliserat 
minne som i sin tur hör till det episodiska minnet. Ett exempel ur en dialog mellan 
Kerstin och Janina kring vad som hände på vilan och efter (s. 10):

Kerstin: Vad hände direkt efter maten?
Janina: Vila.
Kerstin: Ja just det..
Janina: In i rummet bredvid och vila. Man skulle ta en kudde och så skulle man

sova. Jag har en viss förmåga att snarka . . .
Kerstin: Jaha?
Janina: Jag kommer ihåg så där att vi hade ett sånt där skåp som var låst jäm t

och så öppna vi efter lunchen. Där fanns det en massa kassetter: Det var 
Pippi och Kamomilla stad å alla dom här Emil och så en dag. . . eller så 
där . . .  ett barn fick  välja e t t . .  . Man hade sin tur i kön och när det var 
ens tur att välja band! Det var liksom  -  åh! -  jag  valde alltid 
Barbapappa - frå g a  mig inte varför -  Jag önska Barbapappa!

Kerstin: Jaha?
Janina: Och så fic k  vi välja b a n d . . .  så lyssna vi tills alla hade somnat. Så skulle

man sova i två timmar eller nåt sånt där.
Kerstin: Mm, somna Du?
Janina: Jag somna alltid!

Litet längre fram :

Kerstin: Vila och skönt ja  . . . ja, sen vakna man då efter vilan och då hade tiden 
blivit halv ett - ett nånting.

Janina: Ja, då börja man leka efteråt!
Kerstin: Då börja man leka och då var ni ju  inne. Minns Du vad ni lekte inne? 
Janina: Flörtleken!
Kerstin: Flörtleken?
Janina: Den när man sitter i en ring . . .  så skall man hålla fa st i . .  . vet Du?
Kerstin: Neej jag kommer inte ihåg hur den är.
Janina: Jo, det är så h ä r . . . Man sitter i en ring och så sitter fo lk  på stolar . . .
Kerstin: Ja?
Janina: Så sitter det då fo lk  bakom . . .  så ska man så där flörta!
Kerstin: Ja just det.
Janina: Så ska man få  tag i dom.
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Kerstin: Nu minns jag när Du berättar, ja, precis.
Janina: Den lekte vi, så lekte vi ”Björnen sover”.
Kerstin: Ja?
Janina: Det är typ dom jag  kommer ihåg bäst men vi lekte säkert mycket annat

också.
Kerstin: Och sen blev det mellis på eftermiddagen?
Janina: Ja det var frukt.
Kerstin: Ja?
Janina: Och ibland var det speciellt. Då fick  man så här glass, glasstårtor som

man kan köpa på Konsum och så där, en brun ask.
Varje gång när någon fyllde år så . .  . Det var vaniljglass med hallon i 
mitten och såna där chokladduttar på vaniljen! Det kommer jag  ihåg: Det 
var alltid samma tårta varje gång!

Janinas intervju är detaljrik och full av olika former av fakta men alltid kopplat till
en upplevelse och då talar man inte om renodlat semantiskt minne utan om episod
minne.

Procedurminne

Procedurminne inbegriper färdigheter som vi lärt oss och som syns i våra beteen
den och handlingar såsom till exempel att gå, springa, cykla, hoppa, simma, knyta 
skor, spela bandy, laga mat för att ta exempel ur ungdomarnas minnen.

Bakom de här förmågorna ligger lång tids övning och mycket medvetet arbete. 
Efter hand utför vi handlingarna automatiskt. Vi behöver inte tänka på vad som 
krävs för att utföra de olika momenten. Vi bara gör dem. Att cykla blir något vi 
bara utför oftast på ett icke medvetet sätt, och det är svårt att beskriva i ord hur vi 
gör. Daghemskulturen innehåller en rik flora av situationer och inlämingsmoment 
där barnen dagligen övar och utför saker som de senare inte medvetet minns men 
kan utföra i handling när det behövs. Att träna barnen till självständighet finns som 
tema i daghemskulturen och inbegriper allt ifrån rent praktiska bestyr som att klä 
på sig, sköta toalettbestyr, tandborstning, skala potatis etcetera, till mer sociala 
aspekter som att vänta på sin tur, skicka maten vidare, prata inför grupp, ställa frå
gor, fira helger, måla påskägg, klä granen.

Allt det här går till på ett visst sätt, ofta enligt en viss procedur och har vi fått 
träna det tillräckligt många gånger går det automatiskt, men vi har svårt att berätta 
hur vi gör för kunskapen utnyttjas på ett icke medvetet sätt.

Minnet av att vi kan, finns dock kvar, också vid grava minnesstörningar, och 
märks i att vi kan utföra en uppgift även om vi säger att vi aldrig lärt oss den.

Procedurminnet har i fylogenetisk (artutvecklingsmässig) mening sannolikt ut
vecklats först av alla system. I ontogenetisk (individutvecklingsmässig) mening kan 
vi enligt Tulving inte komma ihåg någonting från vår mycket tidiga barndom (det 
vill säga före 1,5 -  2 års ålder), då vi inte vid den åldern är medvetna om oss själva 
som egna personer i det vi upplever. Jag gör personligen den reflektionen att den 
uppfattningen kanske kommer att förändras i takt med utvecklandet av nya metoder
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att komma åt tidigt minne. Modern spädbarnsforskning (för en översikt se Havne- 
sköld & Risholm Mothander, 1995) har kunnat visa att barn redan vid födseln är 
kompetenta och utrustade att medvetet söka information om och kontakt med om
världen. Redan från början söker sig barnet mot positiva upplevelser respektive 
motsatsen. Av intresse och betydelse, som jag ser det, är också nutida dynamisk ut
vecklingpsykologi, som alltmer fokuserar på affekternas och känslans betydelse 
som bas för människans kunskapsintag. Barn känner sig fram och de söker sig posi
tivt mot de situationer och människor som ger dem en icke negativ upplevelse och 
motsatsen.

M odem neurovetenskap

Inkodning, fram plockning  och lagring är centrala aspekter i minnesprocessen. 
Nyare elektrofysiologiska metoder har gjort det möjligt att göra funktionella stu
dier av nervcellernas samspel med varandra. Moderna studier har visat att minne 
och nervcelltillväxt är i hög grad relaterade till varandra.

M odem minnesforskning betraktar minnet som utspritt, det vill säga varje min
nesbild finns lagrad över ett större område i hjärnbarken, en s.k. distribuerad re
presentation. Enligt Nilsson & W igström (1995, s. 171) är det ”minnesbildens 
komponenter som på detta sätt är utspridda. Framplockningen av information ur 
minnet innebär att dessa komponenter kopplas samman. Ett fåtal punkter aktiveras 
på grundval av en eller ett fåtal aspekter av ett objekt i omgivningen. Dessa aspek
ter är således att betrakta som ledtrådar för framplockning. Genom att ett nätverk 
av punkter skapades och förstärktes genom inkodningen kommer övriga punkter i 
nätverket att aktiveras när punkterna som är känsliga för ledtrådarna aktiveras. På 
motsvarande sätt som för inkodningen så är det den samtidiga aktiveringen av 
punkterna i nätverket som gör att vi upplever att vi minns detta objekt.”
Minnet på cellulär nivå berör jag inte, men det är enligt forskarna (a.a. s. 186) gi
vet att ”minnet kanske med undantag för kortlivade minnen, ligger förborgat i det 
mönster av kopplingar, som på samma gång utgör hjärnans själva struktur.” Män
niskan står ännu bara i början av utforskandet av hjärnan, men vi kan ana dess 
ofattbara komplexitet. Att begåvas med ett gott minne respektive drabbas av mot
satsen kopplas numera alltmer till de mekanismer som upprätthåller såväl minnet på 
lång sikt som hjärnans struktur och funktion över huvud taget.

Minne och känslor

Att skriva om minnet väcker många tankar. När ungdomarna i den här studien 
minns sin barndom är det främst känslan som kommer i fokus, positiva såväl som 
negativa. Parallellt med att jag inser såväl betydelsen som nödvändigheten av neu- 
rofysiologi som förklaringsgrund till såväl minne som människans hela väsen för 
jag i det här kapitlet också in tankebilder i minnesforskningen som har relevans för 
utvecklingspykologin. Känslan blir i det sammanhanget central. Vad vi minns och 
vad vi kommer ihåg framför allt i det episodiska minnet förefaller främst vara
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kopplat till graden av upplevelse.
Christianson (1994), har i sin bok om Traumatiska minnen gjort en översikt av 

aktuell psykologisk minnesteori. Han har emellertid fokuserat på negativt känslo
mässiga händelser (s. 21). Enligt Christianson finns det få undersökningar kring 
positiva känslor och minne. Det tycks vara lättare att skapa studier kring negativa 
upplevelser än kring positiva, vilket kan ha att göra med att människan, som han 
ser det, är mer entydig i sin tolkning av vad som är negativt, något som i sin tur 
kanske är en form av överlevnadsstrategi: Det handlar om att göra sig beredd. Det 
positiva är mer svårfångat och har därför inte kommit att röna samma uppmärk
samhet (a.a. ss. 21-22). I min studie dock, pendlar ungdomarnas minnen mellan 
positiva och negativa barndomsbilder men de positiva dominerar.

Utan minne och utan känslor kan vi inte överleva som människor. Nutida ut
vecklingspsykologi betonar starkt affekternas betydelse för människans orientering 
i livet. Ett affektteoretiskt perspektiv sätter känslolivet i centrum för människans 
utveckling (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995, s. 140). Minnesforskningen 
visar över lag (Christianson, 1994) att känslor spelar en viktig roll för vad och 
hur vi minns. Bäst tycks vi minnas händelser som fått personliga konsekvenser eller 
på något sätt varit unika. Den moderna affektteorin arbetar med olika begrepp där 
emotion utgör ett begrepp (se vidare kapitlet om teori). Basch (1992) har före
slagit begreppet emotion för att beskriva en komplex kombination av en affekt 
med minnen av tidigare erfarenheter och med de affekter som dessa i sin tur utlö
ser. Barns affekter och minnen blir med åren alltmer sammanvävda. Efter hand 
inordnas de i episodiska berättelser. Att tala om begreppet känsla är inte helt enkelt, 
framför allt om det skall definieras. Affekt, känsla och emotion används ofta över
lappande.

Nutida affektteori kopplar dock affekt till biologiska mönster, känslomedvetan- 
de till självreflektion och emotionerna till de biografiska berättelserna och det epi
sodiska minnet (för definition av det episodiska minnet, se ovan).

Modern utvecklingspsykologi beskriver processer, livsteman, självutveckling, 
motivation, scheman och skript (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995), se 
kapitel 3. Dessa begrepp återfinns också i olika teorier kring minnet. Nutida min
nesteori ser som nämnts minnet som en process i vilket man själv deltar och skapar 
sina bilder. Gerald Edelman, nobelpristagare i immunologi, har med sin dynamiska 
modell av nervsystemet (Edelman, 1987) framställt minnet som en rekonstruktion 
som är bunden till sammanhang och skapas via rekategorisering (recatagorization) 
av tidigare upplevelser. Edelman talar om ”lokala och globala kartor” som står i 
ett slags ömsesidig kommunikation med varandra på olika nivåer. Minnet beskrivs 
som en kontinuerlig rekategorisering i sådana globala kartor. Något förenklat kan 
man säga att information från flera håll jämförs samtidigt. Att leta efter en persons 
namn ingår i den processen. När man träffar en person och inte kan komma ihåg 
namnet aktiveras en rad sökstrategier. Man försöker ”hitta” personen i något sam
manhang. Var har jag träffat honom -henne? Man kopplar ihop individen med oli
ka namn och situationer etcetera. Minnet finns lagrat men ”utspritt” på flera ställen, 
något som uppmärksammats av bl.a. Karl Pribram (Pribram, 1971) med hans teo
ri om att minnen lagras utspridda samtidigt som varje del inrymmer kunskap om 
helheten enligt principen för ett hologram. Pribrams teori kan kanske ses som ett
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komplement till Edelmans teori, som i sin tur har vissa paralleller med Freuds 
(Freud, 1896) psykoanalytiska begrepp ”Nachträglichkeit”, i vilket han lägger in 
betydelsen av att minnen ofta omskapas beroende på omständigheterna nu och ti
digare. Utspritt minne förekommer ofta i ungdomarnas berättelser och tar sig ut
tryck i att de kom m er ihåg alltmer medan de pratar, och minnesbilderna växlar 
mellan detaljer och helheter. Ett exempel ur en dialog mellan mig och Janina om 
samlingen (ss. 6-7):

Janina: Nu när Du frågar kommer man ihåg en massa saker.
Kerstin: Ja just det.
Janina: Man tänker ju  aldrig på det här annars.
Kertin: Nej.
Janina: Kommer på  det nu . . .
Kerstin: Det finns ju  där i ryggen . . .  Du var ju  . .  . Hur många år var Du på 

dagis?
Janina: Ja, många år, först i och fö r  sig hos dagmamma, mitt första år

nånting . . .
Kerstin: Ja?
Janina: Sen kanske jag  var två . .  . Jag kommer inte ihåg exakt..
Kerstin: Nej?
Janina: Och sen så var det ja  upp till ja  nästan sex år fö r  vi åkte till X  när jag

var sex år nämligen.

Kerstin: Det är ändå ganska många år . . . Det var väl rätt mycket som hände . . .
ni satt i ring och ni sjöng . . . Minns du nåt av stämningen?

Janina: Men det var bra stämning eftersom vi var många kompisar . . .
Kerstin: Jaa?
Janina: Men det var ju  ett gäng som var äldre barn och så var det då yngre barn.
Kerstin: Jaa?
Janina: Dom äldre barnen . . . Jag har alltid tillhört den stora gruppen här . . .

Det var vi som styrde dagis.
Kerstin: Jaa?
Janina: Så det var bra stämning . . .  Vi hade jättekul. Det var . . . Jag kommer

ihåg . . . D et var en kille som hette Lasse . . . Det var min bästa 
killkompis och så var det tre tjejer som hette Karin, Maria och Pia och va 
hette hon . . . Petra, men det var alltså jättemånga barn . . .

I denna sekvens pendlar Janina i minnet mellan viktiga detaljminnen kring vissa 
kamrater kontra gruppen som helhet och hennes position på ”dagis” . Samtidigt för 
hon ett m etaresonemang kring hur hon minns: ”Nu när Du frågar kommer man 
ihåg en massa saker. . .Man tänker ju  aldrig på det här annars.” Minnet ”rinner till” 
från olika håll. Något förenklat finns det utspritt. Framplockningen av minnesbil
der leder till en aktivering av nya bilder vilket också som redan framgått beskrivits 
av Nilsson & W igström. Och så fortsätter intervjun som efter utskrift blir 49 A4 
sidor lång.

Vilka är då kodnycklarna i den rekonstruerande processen? Som framgått spe-
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lar affekterna en stor roll (Modell, 1990). Affekterna ger information som innefat
tar både psykiska och biologiska aspekter. Enligt Modell organiseras minnen av af- 
fektiva erfarenheter till affektkategorier. Dessa har stor betydelse för varseblivan- 
det av likheter mellan nu och då. Affektkategorierna kan uppfattas som enheter av 
upplevelser som återskapas i nuet. Det handlar här om något som både är detsamma 
och nytt samtidigt. Att minnas blir i det perspektivet inte samma som att ta fram 
en exakt kopia av arkiverat material utan det handlar i modem minnesteori snarare 
om ett ställningstagande mellan många m öjligheter där slutprodukten blir det vi 
kommer ihåg. Minnet rymmer i denna flerdimensionella modell både information 
om helheten och mindre delar samtidigt som det är utspritt.

Att minnas innebär att i tanken vandra från ett nu till ett då och kanske mot en 
framtid, det vill säga det vi måste komma ihåg att göra eller inte göra. Enligt 
Bruner (1993) som också lyfter fram de affektiva aspektema i minnesprocessen är 
det ofta en känsla eller ”en affektiv attityd ” som först kommer i dagen, det var 
obehagligt, den var god och så vidare.

Dessa tankar går att applicera på ungdomarnas berättelser i FAST-materialet. 
Ungdomarna ”reser” i sina minnen mellan ett nu, ett då och ett sen parallellt 
med att de reflekterar över sitt eget sätt att minnas, det vill säga om och hur väl 
man minns -  ett slags metaminnesresonemang i delar och helheter. Självbilden i 
sin tur löper som en röd tråd genom minnen och tankar parallellt med att skild
ringarna uttrycks i positiva och negativa upplevelser. I det sammanhanget vill 
jag uppmärksamma Emde, (1992) och resonemanget om positiva och negativa 
känslosystem.

Emde talar i sin affektteori om positiva  och negativa affektsystem  (se kapitlet 
om teoretiska ansatser) och menar att dessa bör betraktas som två fenomenologiskt 
skilda delar av affektsystemet, ett synsätt som går att associera till hur ungdomarna 
uttrycker sina minnen: De minns det de tyckte om och motsatsen. Genomgående 
grupperar de sina upplevelser kring lust och olust, två begrepp som förekommer 
i Emdes utvecklingsteori. Anna i en dialog om utflykter (s. 2):

Kerstin: Vart brukade ni gå eller åka?
Anna: Kommer inte ihåg . . . Vi var på  museum nån gång. Vi gjorde väldigt

många promenader, långa promenader. Det hatade jag. Det 
kommer jag  ihåg. Nu tycker jag  hemskt mycket om promenader 
men då gjorde jag  inte det.

Att minnas blir sammanfattningsvis att utgå ifrån sig själv och det berättande 
självet (se kapitlet om teoretiska ansatser) i ett nu och sedan associera bakåt och 
framåt i tiden. Ungdomarna pendlar i minnet mellan att minnas i helheter och frag
ment samtidigt som de för ett metaminnesresonemang kring tillförlitligheten i sitt 
minne och söker strategier för att få ihop den bild de vill ha (se fig. 2).
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ATT MINNASFig. 2

Det berättande 
självet i en meta- 
minnesprocess

DÅ NU SEDAN

Tidsaxel

Att minnas sin barndom — stämmer minnena?

Brukar bilden stämma med verkligheten? Kan vi lita på bams minne? Tilltron till 
barns berättelser har varierat. Enligt Christianson (1994, s. 98) har den domine
rande uppfattningen varit, att barns minnen inte är tillförlitliga, medan modern 
forskning idag pekar på motsatsen. Christianson, som särskilt specialiserat sig på 
traumatiska minnen, men även skriver om minnet generellt, hävdar att ”bams 
minnesförmåga är bättre och mer sofistikerad än vad vuxna tror” respektive att 
”vuxnas minnen av barndomshändelser är mer korrekta och tillförlitliga än vad till 
exempel vittnespsykologer och jurister tidigare ansett” (s. 97).

I min ansats att se bam och unga som informanter finns inbyggd tilltro till att såväl 
barn som vuxna kan informera om den vardag som är deras. Att minnas sin var
dag som ungdomarna gör i den här avhandlingen är dock inte alltid så enkelt. 
Modem forskning visar att det är svårare att minnas vardagliga mer neutrala hän
delser än mer känsloladdade. I likhet med vuxna minns också bam det som är cen
tralt i en upplevelse och glömmer det som är perifert. Jag associerar i det samman
hanget till Clarence Crafoord (1993), som i sin psykoanalytisklitterära studie om 
barndomen driver tesen, att det inte går att ljuga ihop en historia. Han menar att 
också de minnen som är rena konstruktioner ofta är sannare än vad minnet vill få 
oss att tro. Numera betraktas alltmer känsla och minne som intimt knutna till 
varandra. Känsla utgör en form av fakta. Avsaknaden av känslomässiga reaktioner 
kring upplevda minnen gör att de sjunker i trovärdighet och ibland helt kan av
skrivas (Christianson, 1994).

Ungdomarnas minne handlar mest om specifika episodminnen (upplevda starka 
minnen) respektive generaliserat minne. I de observationer som finns i FAST-pro- 
j ektet från när barnen var drygt fyra år är dock som framgått likheterna i texterna 
stora.

Jag vill i det här sammanhanget synliggöra en tendens till skillnader mellan kö
nen när det gäller det episodiska minnet. Flickorna tycks minnas mer än pojkarna, 
ett fenomen som hittills inte rönt nämnvärt intresse i minnesforskningen, men som 
börjat iakttagas i större utsträckning. Tendenser till könsskillnader vad gäller 
episodiskt minne har uppmärksammats i en artikel i Psykologtidningen. Maja
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Ahlroos (1995) intervjuar där Lars-Göran Nilsson, som sedan 1988 leder ett in
tressant projekt, Betulaprojektet i Umeå, kring minne och hälsa i åldrarna 35-80 
år. Han berättar i artikeln, att han i sitt testmaterial finner tendenser till tydliga 
könsskillnader, när det gäller det episodiska minnet. Kvinnorna presterar bättre än 
män. Nilsson utvecklar inte detta mer, men antyder att han tror att det rör sig om 
neuropsykologiska skillnader mellan könen. Iakttagelsen rör här vuxna men är 
viktig att notera även för tolkningen av FAST-intervjuema.

Vad kommer vi ihåg och vad glömmer vi? Hur långt tillbaka kan vi minnas? 
Vilken roll spelar tiden? Jag inleder med en allmän diskussion som jag sedan ut
vecklar vidare med fokus på begreppen barndomsglömska respektive tid. Ung
domarna i FAST-materialet minns mest från det de är fyra år och uppåt, men en
staka ungdomar har tidigare minnen.

De flesta undersökningar visar att människor i regel är oförmögna att minnas 
de första åren i sitt liv. Enligt Christianson (1994) kallar man ibland detta 
”infantil amnesia” vilket anspelar på vuxnas svårigheter att minnas tidsrelaterade 
händelser under de första levnadsåren. Det händer dock att vi kommer ihåg tidiga, 
enstaka, specifika händelser. Mer kontinuerligt minns vi däremot från femårsåldem 
och uppåt.

Varför minns man inte de första åren i sitt liv? Åsikterna går isär bland forska
re. Vissa menar att det handlar om ett framplockningsproblem (se Tulvings slut
sats i avsnittet om procedurminnet). Freud hävdade att tidiga självbiografiska 
minnen finns kvar intakta, men att de är oåtkomliga för oss, trots att de påverkar 
vårt vardagsbeteende indirekt (Freud, 1905/1953, 1916/1963). Idén om att minnen 
kan påverka vårt beteende, trots att vi inte är medvetna om det påminner om nuti
da föreställningar kring implicit och proceduralt minne.

Men vad styr då vårt sätt att hantera våra minnen? Språkutvecklingen är en 
viktig faktor. Språket gör det möjligt att uttrycka verbalt det vi tidigare endast 
kunnat visa i beteende. Kanske framtida forskning kommer att kunna ge oss subtila
re system att fånga tidiga upplevelsers påverkan på människan. Av intresse i det 
sammanhanget är den moderna utvecklingspsykologin som starkt understryker det 
aktiva kom petenta barnet, det vill säga barnet som i väsentliga aspekter är 
”färdigutrustat” redan från födseln och aktivt söker vad det behöver. Det blir upp 
till den vuxne att lära sig bemöta och ge barnet vad det vill ha. I det samspelet lag
ras upplevelser och minnen som i sin tur påverkar vad barnet kommer att göra från 
födseln och vidare genom livet. Ungdomarna i FAST-materialet beskriver syste
matiskt sina minnen med sig själva i centrum i ett samspel med andra barn, föräld
rarna och personalen, men det är svårt att minnas den allra första tiden. Det blir 
ofta en hänvisning till vad föräldrarna sagt. Tidsbegrepp över huvud taget är inte 
centrala i minnena och omnämns oftast bara i anslutning till någon väsentlig känsla, 
specifik eller generaliserad. Ett exempel ur en dialog mellan Kerstin och Karin om 
hur det var när Karin skulle skiljas från föräldrarna på morgonen (s. 4):

Kerstin: Kommer Du ihåg hur det var att skiljas på morron så där från mamma 
och pappa?

Karin: Ja, det vet ja, eller jag  har hört då från i början, att ja g  tyckte det var
litet, kanske första lilla tiden, att jag tyckte det var litet jobbigt och
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lämna pappa då på morronen, men det gick jättebra sen fö r  vad jag  
kommer ihåg, ville jag  aldrig lämna dagis på eftermiddagarna.

Här uttrycker Karin en diskrepans mellan vad hon själv minns och vad hon hört 
berättas. Litet längre fram i dialogen kring samlingen och ”dagis” överhuvudtaget 
(ss. 3-4):

Karin: Jag har fö r  mig att vi hade nån sorts samling där dom läste litet fö r  oss
och sånt där. Jag kan inte riktigt placera det på dan, men nån slags 
samling hade vi nog . . .

Kerstin: När ni satt och läste?
Karin: Jag undrar om det inte va runtomkring när man skulle sova eftermiddag

eller nåt i den stilen.
Kerstin: Ja just det innan vilan.

Kerstin: Då har Du ganska diffust minne egentligen . . . om man nu skall kalla det 
för samling . . . kommer inte ihåg om Du deltog aktivt själv och kom 
med frågor?

Karin: Neej, det kommer jag  nog inte ihåg, jag  var ganska blyg när jag  var
liten. Så jag  kan i alla fa ll inte tänka mig att jag  . . .

Kerstin: Men Du minns att Du var blyg?
Karin: Jaa, jag  var blyg.
Kerstin Mm, har Du nåt speciellt minne av nån särskild situation?
Karin: Neej, det har jag  väl inte . . . Jag bruka hänga i mammas kjol ganska

mycke.
Kerstin: Jaha, ja.
Karin: Men det tror jag  ju st dagis var ganska bra . . .
Kerstin: Mm.
Karin: Jag blev självsäker.
Kerstin: Genom dagis?
Karin: Det hjälpte till.
Kerstin: Ja?
Karin: Kompisar, man fick  litet mer kompisar och så.

Här gör Karin en snabb resumé av sig själv nu kontra när hon var liten, hur det var 
och vad hon fick. Hon utgår ifrån känslan som fakta. De specifika minnena, det vill 
säga de enskilda situationerna har hon glömt men de har gått över i generaliserat 
minne och uttrycks i intervjun i en värdering. Karin är enda barnet, mycket hand
lingskraftig och utåtriktad, och hennes minnen har ibland en nästan identisk över
ensstämmelse med observationerna från hem och dagis när hon var mellan fyra 
och fem år (se vidare kapitlet ”Bamobservationer i FAST-materialet”).

Minne och tid inbegriper så mycket. Christianson (1994) talar i flera samman
hang om barndomsglömska och hänvisar då framför allt till de första två årens 
avsaknad av minne. U tvecklingen av ” självbegreppet” (för en beskrivning av 
”självbegreppet” se kapitlet om teoretiska ansatser) är centralt i diskussionen kring 
glömska och tid. Vad barnet minns är först och främst relaterat till upplevelse, det
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vill säga barn minns händelser men inte tid (s. 121). ”Det tycks vara så att bamen 
är bra på att minnas händelser i sig, medan de har svårt för att minnas tidsordning 
och sekventiell information. Bäst minns barnen handlingar” (ss. 121-122). Utdrag 
ur en dialog mellan Kerstin och Urban får utgöra exempel. Intervjun börjar
(s. 1):

Kerstin: Jo, jag tänkte fråga dig så här . . .  Du har gått på dagis . . . Har Du bott 
här hela tiden och gått på daghemmet här?

Urban: Jag har gått här i X.
Kerstin: Jaha här i X . . . Hur tog Du Dig till dagis?
Urban: Ja om jag  minns rätt så var det min mamma och jag  som gick tillsammans

till dagis. Hon följde mig till dagis och så lämna hon mig där hela dan. Så 
kom hon och hämta mig. Så gick vi hem.

Kerstin: Så gick ni hem. Ungefär så var det, men om Du tänker efter så var det 
antagligen mycket som hände tror jag på den där tiden . . . Om vi ska 
försöka bena upp det där?

Och så följer den strukturerade intervjun över dagen från morgon till kväll men 
Urban har svårt med tidsordning och minne (s. 11):

Kerstin: Ja, då var det eftermiddag . . . Hur kunde det se ut på eftermiddagen då? 
Urban: Det var v ä l . . . Jag vet inte . . . Jag kanske blandar ihop allting känns det

som . . . Jag kommer inte ihåg riktigt förmiddag och eftermiddag . . . 
Kerstin: Du minns bara leken . . . helheten ja?

Något förenklat innebar tiden på daghemmet för ungdomarna att lämnas och 
hämtas och däremellan leka, precis som Urban beskriver ovan.

Men när Urban (s. 11) talar om tiden och barndomsåren på daghemmet väver han 
också in mer existentiella värderingar såsom barn och ungdomar gör (Hartman, 
1989):

Kerstin: Vad tyckte Du att Du lärde Dig där?
Urban: Jag vet inte . . . Jag var mig själv där . . . Det är det enda jag  tycker är

värdefullt direkt så där.

Jag har inte kunnat vart mig själv på flera  . . . ända sen jag  sluta dagis 
tills nu känns det som, fö r  nu börjar jag  komma tillbaka till det här att 
jag  kan vara mig själv i alla fa ll med några av dom kompisar jag  är med 
nu.

Kerstin: Mm, Du tycker inte Du har kunnat vara Dig själv i skolan?
Urban: Nej, det har jag inte kunnat. Det har jag  få tt lida mycket fö r  . . .

Och så följer en lång diskussion kring detta.
Litet tidigare i intervjun har Urban beskrivit tiden på förskolan  som följer (s. 7):
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Urban: /  den åldern tänkte man inte på vad som var pinsamt och skämdes. Det
var bara . . . Man brydde sig inte om nånting.

Kerstin: Man levde bara?
Urban: Ja, men sen när man kom upp i skolan . . .  då kommer dom här . . .  Då

börjar man erfara en massa pinsamhetskänslor och såna grejer och det 
gör att det börjar kännas olustigt och så . . .

Litet längre fram slår han en brygga mellan sin nusituation och tiden på förskolan
(s. 13):
Urban: Nu går jag  i gymnasiet och nu har jag  träffat underbara människor

som . . .  i och fö r  sig . . . dom flesta  går på teater som jag.
Kerstin: Jaha, Du spelar teater?
Urban: Ja, det är mitt stora intresse . . . Jag tror det är därför jag  inte kommer

ihåg några rollekar (vi har haft en diskussion tidigare om roller och 
lekar) fö r  jag  gick i sån där . . . fyra  å r . .  . Jag har gått sen fyra  år på 
teater, så då har jag spela roller där också . . .  så då kommer jag  inte 
ihåg några specifika . . .

Sen följer en tydlig redovisning av teaterskolor. Urban gick på två skolor parallellt
och spelade teater tre gånger i veckan och säger om framtiden som han har stakat
ut och planerat framåt (s. 15):
Urban: Jag funderar på att bli skådis eller jag  vet att jag  kommer att bli skådis,

fa st det är så osäkert, så jag funderar på att bli zoolog också och jobba  
med ormar och reptiler.
Det fascinerar mig mycket och sen så här, typ, jag  vill komma över till 
USA . . . Jag har allting utstakat!

Kerstin: Du har allting utstakat?
Urban: Ja, jag  vill komma till USA, jobba där som zoolog, samtidigt gå och

skaffa mig en agent fö r  skådespeleri, provfilma, försöka komma med i 
film er i Hollywood.

Kerstin: Jaha . . .
Urban: Och sen så, ja  sen så om jag få r  jobb så ska jag  hoppa av min zoolog

grej och så skall jag . . .
Kerstin: fortsätta med teater. . . Hur länge har Du vetat det här. . . åt vilket håll

Du skall gå?
Urban: Skådis bestämde jag när jag var åtta år!
Kerstin: När Du var åtta år?
Urban: Ja! Sen i och fö r  sig har det ju  vacklat lite såhär. Det var en fråga i tvåan

tror jag  det v a r . . .  Ja just det! Det var det som gjorde att jag  tänkte att 
nu ska jag  bli skådis . . . Först så ville jag  bli bonde.

Kerstin: Jaha?
Urban: Så fråga dom så här: Vad vill Du bli? eller fröken fråga det i tvåan och

då skrev jag  att jag ville bli bonde och då blev jag  utskrattad. . .  Så 
tyckte inte jag  det var nåt kul längre.

Kerstin: Nej?
Urban: Då tänkte jag  . . . nu blir jag skådespelare.
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Sammanfattningsvis pendlar Urban i minnet mellan nutid, dåtid och framtid. Tiden 
på daghemmet minns Urban mest i helheter och generaliserade minnen. Han relate
rar till upplevelser och känslor och existentiella värderingar. När han blir några år 
äldre som i exemplet ovan, minns han mer specifika situationer och kopplar exem
pelvis minnet till sin ålder. I likhet med övriga ungdomar reflekterar han över sitt 
minne, vad han kan ha glömt respektive vad han kommer ihåg och drar bland 
annat slutsatsen, att en stark upplevelse underlättar minnet och tvärtom, vilket 
stämmer väl med hur minnet belyses i nutida minnesforskning.

Sammanfattning
I detta kapitel gör jag en övergripande översikt av modern minnesforskning med 
tonvikt på episodminne och generaliserat minne. Generaliserat minne uttrycks ofta i 
en prototyp hur det brukade vara, se ut eller kännas. Ungdomarna minns främst det 
de upplevt (episodminnet) och de sorterar sina upplevda minnen i positiva och 
negativa poler samtidigt som de för ett slags metaminnesresonemang kring hur de 
minns. Vanlig neutral vardag är svårare att komma ihåg än de starka känsloupple
velserna. Barndomsminnen betraktas inom modem minnesforskning ha tämligen 
hög trovärdighet.
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K apitel 7

BARNOBSERVATIONER I FAST-PROJEKTET

Samtliga fyrtio ungdomar, arton pojkar och tjugotvå flickor observerades vid tre 
tillfällen när de var mellan fyra och fem år gamla det vill säga under 1979 och 
1980. Ulla Kihlblom har sammanställt observationerna (1982) och redovisat upp
byggnad och teori kring framväxten av den observationsmetod som användes. Jag 
relaterar i det här kapitlet Kihlbloms rapport, min egen genomgång av observa
tionerna respektive innehållet i intervjuerna till varandra. Det främsta syftet är att 
få en bild av samstämmigheten mellan de minnesbilder som ungdomarna lyfter 
fram och den verklighet, som beskrivs i observationerna. Det är dock viktigt att 
hålla i minnet att intervjuerna och observationerna speglar något olika perspektiv. 
De förra speglar ett barn- och ungdomsperspektiv inifrån. Det är ungdomarna 
själva som berättar. Observationerna är gjorda ur ett barnperspektiv utifrån, vilket 
betyder att barnet står i fokus, men det är vuxna som observerar (se i övrigt kapit
let om bamperspektiv). De något olika perspektiven styr förmodligen vad observa
törerna ser och uppfattar respektive vad ungdomarna minns, men det blir likväl 
intressant att jäm föra den miljö observatören ser och får beskriven av förskole- 
personalen och den miljö ungdomarna minns. Uttrycker bilderna samstämmighet 
eller finns det stora skillnader?

Jag inleder med att beskriva observationernas uppläggning, metod och genomfö
rande.

Observationer och forskningsmetod

Hösten 1979 och våren 1980 gjordes observationer på 121 barn i FAST-projektet i 
Stockholm och Göteborg (Kihlblom, 1982). Observationerna gjordes antingen på 
förmiddagen, eftermiddagen eller kvällen och omfattade tre tillfällen utspridda 
över tid. Den första observationen gjordes i hemmet varefter barnet besöktes två 
gånger i den typ av omsorgsform de vistades. Det rörde sig antingen om hem, dag
mamma, lekskola eller daghem. I anslutning till observationstillfällena ställdes ock
så frågor kring hur väl respektive situation speglade vanlig vardag.

Dessa observationer gjordes under FAST-projektets andra verksamhetsår. En 
beskrivning av projektets uppläggning och omfattning lämnas i kapitlet om FAST- 
projektet.

Observationsmetoden utvecklades i anslutning till Bronfenbrenners utvecklings- 
ekologiska modell (se kapitlet om teoretiska ansatser). Utvecklingsprocessen i bar
nets naturliga miljö, i det här fallet mikromiljöerna daghemmet och hemmet står 
följaktligen i fokus. Barnet observerades i sina olika aktiviteter, roller och rela
tioner i sina respektive miljöer. När observationsstudien påbörjades fanns inga stu
dier kring hur en daghemsmiljö med sitt varierande flöde av aktivitetsbyten och ak
tiv lek influerar barn. Studier kring mesosystemets inverkan på utvecklingen var 
inte heller kända. Utvecklingspsykologisk forskning fram till 1980-talet dominera
des nästan helt av studier kring familjens betydelse. I denna observationsstudie un
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dersöktes olika komponenter i barnets vardag liksom barns utveckling i ett ekolo
giskt sammanhang.

Fyra observatörer utbildades. I valet mellan två observationsmetoder -  aktivt re
spektive passivt deltagande observation -  valdes den senaste metoden i syfte att 
motarbeta observatörseffekter. En aktivt deltagande observatör griper medvetet 
själv in i olika situationer medan en passivt deltagande observatör mer passivt smäl
ter in i miljön. Man koncentrerade sig också på molaraktiviteter (Bronfenbrenner 
1979), vilket i svensk översättning något förenklat kan beskrivas som följer 
(Kihlblom, 1982, ss. 17-18):

M olaraktiviteter

* En molaraktivitet har en början, ett slut och ett eget förlopp,
* molaraktiviteter utmärks av en inre spänning -  en egen dynamik, som gör dem 

motståndskraftiga mot avbrott,
* molaraktivitetema återspeglar det mentala livets ekologi det vill säga barnets 

aktiviteter är ett resultat av de samlade intryck, erfarenheter och upplevelser som 
återfinns i barnets tankar, minne och bilder, en manifiestation av den kognitiva 
strukturen,

* molaraktivitetema inkluderar ofta fle r  än en person,
* molaraktivitetema inkluderar också olika material eller objekt som används i 

aktiviteterna.

Piaget betonade i likhet med Bronfenbrenner vikten av att studera och analysera 
de aktiviteter (både passiva och aktiva) i vilka barnet ingår.

Barn kan utföra sina aktiviteter antingen ensamma eller med en eller flera perso
ner, dyader, triader etcetera. Samspelet kan bli mycket komplext och mer eller 
mindre tydligt påverka vad barnet gör.

Av naturliga skäl är det tämligen omöjligt att kunna registrera alla de händelser 
som sker i en lekskole- eller daghemssituation, varför ett visst urval måste ske.

Observationerna har därför fokuserats mot det enskilda barnet och de personer 
som aktivt eller passivt funnits kring barnet. Observatörernas löpande protokoll 
varierar något i mängden registrerad information men följer i stort samma mall 
(se bilaga 5 och 6).

Vad barnet gör, kan något förenklat sägas vara ett uttryck för en molaraktivitet. 
Ett kodschema för olika typer av molaraktiviteter har utarbetats i USA men 
omarbetats till svenska förhållanden. För en utförlig beskrivning av själva kod- 
ningsschemat hänvisas till Kihlbloms (1982) förberedande rapport. Kodkategorier
na har konstruerats i relation till Bronfenbrenners ekologiska teori.

Rapporten redovisar förberedande resultat kring de aktiviteter som observera
des. Roller och relationer beskrivs i observationerna och omnämns summariskt i 
en sammanfattning i slutet av varje observation, men har ej redovisats i en sam
manfattande slutgiltig rapport. I min egen genomgång relaterar jag intervjuerna 
mot den sammanfattning och de teman som finns i protokollen.

Aktiviteter, roller och relationer är knutna till varandra. Det är svårt att tala 
om aktiviteter utan att också beröra de roller och relationer som förbindes med
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aktiviteterna. Dessa begrepp finns därför indirekt i rapporten och influerar katego- 
riseringen av aktiviteterna.

Viktigt att komma ihåg när rapporten läses är att den speglar en bedömning som 
gjorts av vuxna. Barns verksamhet studeras ”med vuxna ögon”. Något tillspetsat: 
hur skulle rapporten ha blivit i ett barnperspektiv inifrån, det vill säga om barnen 
själva beskrivit vad de gjorde?

Barnen har som nämnts observerats både i sin hemmiljö och i sin ”bortamiljö” 
det vill säga utanför hemmet. Syftet har varit att få med barnets hela vardag. 
Barnens aktiviteter är enligt rapporten påfallande lika oavsett miljö hemma eller 
på dagtid. De aktiviteter som förekom ofta respektive motsatsen gällde generellt 
bland barnen (a.a. s. 73).

Man har i observationerna fokuserat på olika typer av aktiviteter respektive in
nehållet i desamma. Aktivitetstypema motorisk aktivitet, lek med objekt och fanta
silek respektive konstruktiv, rekreativ aktivitet, spel och lekar utgör 40 % av verk
samheten (se tabell 6).

Tabell 6 Rangordning av FAST-bamen i 
aktiviteter oavsett kön och plats

Aktivitets typ Procentandel

Motorisk aktivitet, 
lek med objekt och 
fantasilek 27

Ansvar och arbete 
(personlig vård) 18

Social aktivitet; 
samtal med andra 16

Konstruktiv, rekreativ 
aktivitet. Spel & lekar 13

Passivt beteende och 
emotionell aktivitet 8

Social uppmärksamhet 7

Uppmärksamhet 7

Pedagogisk aktivitet 3

Musikalisk aktivitet 1

Totalt 100

Källa: Kihlblom, U. (1982) Tabell 7
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Den större andelen av aktiviteterna (72 %) gjordes på initiativ av barnen själva, 
men viss osäkerhet finns i resultaten. På daghem och i lekskola blir verksamheten 
mer styrd. Typen av verksamhet influerar styrningen. Fritidsaktiviteter, utflykter 
etcetera, sker ofta på den vuxnes initiativ medan fri lek utgår från barnen (a.a.ss. 
86-87). M otorisk aktivitet, lek med objekt respektive spel och lekar, liksom musi
kalisk och pedagogisk lek initieras av barnen.

Pojkar lekte mer utomhus medan flickorna var mer inomhus. Skillnaderna är 
inte stora men de finns. Gunnarsson (1978) har i en longitudinell studie funnit att 
könsskillnaderna kan relateras till de miljöer barnet vistas i.

För en mer ingående redovisning hänvisas som framgått till Kihlbloms förbere
dande rapport (1982). Jag går nu över till en beskrivning av innehållet i ungdomar
nas intervjuer och relaterar detta till observationsprotokollen.

Observationsprotokoll och intervjuer — en spegling

Som framgått har jag ställt sam m anen profd för varje ungdom, där jag fokuserar 
på de fyra dimensionerna: den fysiska miljön , innehållet i verksamheten, den so 
ciala miljön och den känslomässiga miljön samt de teman som löper genom inter
vjuerna. Ungdomarnas familjebakgrund, debuten i barnomsorgen, nusituation och 
framtidssyn bildar yttre ram kring varje profil.

Innehållet i observationsprotokollen från det barnen var omkring fyra och ett 
halvt år såväl som innehållet i intervjuerna är, som tidigare nämnts, formerat 
utifrån Bronfenbrenners ekologiska system. Det har därför varit intressant att stu
dera i vilken utsträckning ungdomarnas berättelser speglar de m iljöer och den 
epok, som kan skönjas i protokollen. Tillvägagångssättet vid jämförelsen har varit 
att först göra en profil och därefter studera observationerna.

Varje observationstillfälle har som framgått avslutats med frågor kring huruvida 
det som observerats är representativt eller ej, vilket innebär att målet med observa
tionen har varit att få en generell bild av typisk vardag och inte en specifik. Det fö
rekommer också att förskolepersonalen säger att situationen inte är typisk utan att 
den brukar vara annorlunda, vilket då också beskrivs. Mitt spontana intryck är att 
likheterna är slående och jag exemplifierar nedan mitt ställningstagande med utdrag 
ur ungdomarnas egna utsagor. Barnen minns kamrater, personal, stämningar, lek
material, gården, det vill säga sådant som nämns också i protokollen. Förutom re
dovisningen i detta kapitel löper jämförelsetemat ”intervju -  observationsprotokoll” 
genom hela avhandlingen.

Protokollen gjordes således under en period när barnen var ungefär fyra och ett 
halvt år. Ungdomarnas minnen sträcker sig upp till de börjar skolan, och de har 
tydliga minnena från de sista tre åren på barnstugan. Det framgår i anteckningar
na, att det hos personalen finns en del oro för barnen, framför allt kopplat till deras 
hemmiljöer. Ungdomarna själva antyder ibland spontant att de varit medvetna om 
detta, men endast i ett fall, en pojke, var situationen fortfarande mindre positiv vid 
det tillfälle då intevjuerna gjordes. I övriga fall förefaller ”problemen” ha ebbat 
ut.

Jag redovisar flickorna och pojkarna som två kategorier. Jag kommer i första
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hand att beskriva daghemsmiljöema och i andra hand att omnämna hemmiljöerna, 
då denna avhandling har fokus på daghemmen. Samtliga fyrtio ungdomar som in
går i studien fanns som barn utspridda på ett trettiotal daghem (se bilaga 2 ). Några 
enstaka har gått på samma daghem, men ytterst få på samma avdelning.

Som framgår av protokollen (se bilaga 5 och 6 ) inleds varje observation med en 
miljöbeskrivning av daghemmet: personalgruppens storlek, antal avdelningar, 
åldersfördelning på barnen, utemiljön, avstånd till hemmet, utrustning och så vida
re. Jag gör här en kort sammanställning av de yttre ramfaktorer som beaktades i 
observationerna under den tid de utfördes.

Alla daghem var ”små” daghem det vill säga 2 -4  avdelningar. Personalfrekven
sen omfattade 2 1/2 -3  personal på 14 barn. I observationerna nämns dessutom 
ofta ”fast sjukvikarie” , extraresurser på varierande tid alltifrån några timmar till 
heltid, elever, beredskapsarbetare och ibland föräldrar som är med och hjälper till. 
Det förekom också att avdelningar slogs ihop i brist på folk eller att den ordinarie 
personalen fick gå ut i köket, då det inte fanns personal där. Manlig personal nämns 
ytterst sällan i beskrivningarna. Det är en kvinnovärld.

Ingen avdelning hade fler än 15 barn. De flesta hade färre, och ofta var barnan
talet betydligt mindre, då barn var lediga eller sjuka. Barn med handikapp fanns in
tegrerade i barngrupperna.

Syskonavdelningar med barn från 3-7  år utgör norm liksom småbarnsavdel- 
ningar med barn under tre år. Någon enstaka gång förekom andra ålderskonstella- 
tioner.

Lokalerna var tämligen rymliga. Där fanns allrum, lekhall, snickarverkstad och 
dockvrå, matrum, vilorum , hopprum, kuddrum, målarrum, bibliotek respektive 
våtrum och för de olika lokalerna gällde skilda regler. Endast ett visst antal bam 
fick vara i varje rum etcetera. Daghemmen var rikt utrustade med material och 
lekredskap, ofta stora redskap såsom klätterställningar och kuddar, det vill säga 
material som skiljer sig från det som fanns hemma.

Gårdarna varierade till sitt utseende. Men även här fanns väl tilltagna lekmöjlig
heter. Några daghem hade torftigare gårdar. Parklek fanns ibland nära, och dit fick 
barnen gå själva när de blivit sex år.

De flesta barnen hade mycket nära till daghemmet, endast några minuter. Några 
åkte buss eller bil för att de flyttat och inte vill byta daghem eller för att de gick på 
det daghem där mamma arbetade.

Parallella bilder i observationerna och intervjuerna

Som framgår av nämnda rapport (Kihlblom, 1982) är observationerna något 
varierande. De är m er eller mindre utförliga, men generellt sett går det att åter
finna parallella tem an i intervjuer och observationer, vilket jag nedan låter några 
ungdomar få exem plifiera och illustrera. Att redovisa samtliga skulle i avhand
lingen bli alltför omfattande och av etiska skäl inte möjligt.

Samtliga barn var mellan tre och fyra år då projektet påbörjades och omkring 
fyra år och sex-tio månader när observationerna utfördes. De genomfördes vid en 
bestämd tidsperiod, vilket i praktiken medförde att några enstaka bam inte vistades
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på daghemmet just då. Av tjugotvå flickor kom tre att observeras i annan omsorgs- 
form än daghem. För pojkarnas del rörde det sig om två av arton.

Jag inleder med att spegla två flickor, Karin och Kristina, respektive två pojkar, 
Rickard och Jonas, som samtliga började i barnomsorgen som mycket små. Avslut
ningsvis speglas tre flickor, Petronella, Emma och Lovisa, samt en pojke, Jan, som 
vid observationstillfället hade barnomsorg i annan form än på daghemmet, något 
som de minns och kommenterar.

* Karin är enda barnet och har vuxit upp i kärnfamilj. Hon började i barnom
sorgen före ett års ålder. Inslagen i hennes intervju går att känna igen i daghems- 
observationerna som är mycket positiva om just henne. Karin själv säger om dag
hemmet (s. 25) :

Dagis det var ju  hela mitt liv nästan.

Karin har huvudsakligen generaliserat minne från sin daghemstid. Hon kommer 
ihåg, hur det brukade vara. Det finns också inslag av specifikt minne av enstaka 
personer vuxna och barn. Hon zoomar in stämningar och atmosfärer, det som var 
roligt och trivsamt respektive motsatsen. Hon har tydliga minnen av vilda lekar 
med pojkarna (ss. 6-7):

Dom  (pojkarna) vågar göra litet mer och då blev det liksom . .  .om 
andra gjorde d e t . . .  så försökte man själv också. Det kommer 
jag  i håg . . . det tyckte vi var jättekul och vara i kuddrummet. . .

Karin har inga minnen av konflikter (s. 27):

Jag var ju  aldrig med om nåt direkt bråk . . .
Vad jag  kommer ihåg själv då . .  . det kanske jag  va, om jag förträngt det 
på nåt sätt . . . men jag har fö r  mig . . . Jag har liksom aldrig varit den 
där personen som . . . men det var väl mer att man skulle samtala 
igenom det, har jag  fö r  mig.

På frågan om personalen deltog i lekar och sysselsättningar blir svaret (ss. 27-28):

I våra egna små lekar så deltog dom inte så mycket, just när vi höll på 
och leka mamma, pappa, barn och så vidare så här, men just när man var 
ute och pysslade, då var dom med och speciellt när man ritade och 
broderade och sånt där.

Av kommentarerna till daghemsobservationema framgår att det förekom konflikter 
och bråk men Karin hanterade situationen så hon aldrig blev inblandad. Hon har 
heller inga egna minnen av konflikter. I protokollet står att läsa (B= barnet):

En hel del konflikter och slagsmål mellan barnen. De gick inte ut denna förmiddag 
eftersom pepparkaksbak var planerat, men degen kom så sent att det blev ett kort 
bak.
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B hade nästan ingen kontakt med personal under hela morgonen. Hon ville heller 
inte baka men hon verkar ovanligt väl socialt anpassad. Trots att de andra barnen 
bråkade om en stor pappkartong, kunde hon hålla kvar en annan pappkartong, lika
dan, alldeles fö r  sig själv, på ett tyst och försynt sätt. Hon verkar veta precis, hur 
hon ska bära sig åt fö r  att kunna leka, som hon vill utan att provocera andra. Hon 
lekte också en lång stund med A (en sexårig pojke), där de drog varandra i lådor, 
igen på ett mycket samarbetande sätt.

Karin beskrivs som ett mycket kompetent barn som klarar det mesta. I det fallet är 
bilden samstämmig med hennes egna reflektioner kring att det inte fanns så mycket 
svårigheter i miljön. Karin har inga minnen av att hon hamnade i konflikter eller 
bråk och för ett resonemang med sig själv om trovärdigheten i sitt minne. I ett 
senare skede av intervjun nämner hon att hon aldrig hamnar i kontroverser nu hel
ler, vilket hon i viss mån ser som en brist. I observationerna framgår tydligt att 
hennes minnesbild av sig själv som person och i lekar stämmer med den bild som 
gavs på daghemmet. Där fanns konflikter, men inte som hon var delaktig i, och då 
blev det heller ingenting hon kommer ihåg. Däremot minns Karin att hon såg upp 
till killama, som hon gärna lekte med, framför allt med de äldre, något som också 
framkommer i observationerna. Hon studerar pojkarna och gör efter. Ett exempel:

N  (en pojke som hon lekt med) har börjat gunga med de andra. B ställer sig att 
titta på. ”Nu vill jag  ! ” säger hon efter en kort stund.

Karin har också en varierad bild av personalen och stämningarna på daghemmet, 
situationer som också observatören iakttagit. Karin hade favoritpersoner och hon 
minns vikarier och extrapersonal (s. 25):

Jag kommer ihåg . . . jag  hade såna där favoritpersoner. Det var nog 
liksom äldre tanter som jag  tyckte jättemycke om . . . som man fick  
ganska bra kontakt med på en gång . . . Sen var det ju  så där lite ung 
personal som byttes ut litet då och då. Jag har fö r  mig att jag  tyckte 
ganska mycket om dom i alla fall. Det var en ung tjej som kunde rita så 
fina  hästar, och hon skulle jäm t rita till alla och alla blev jätteförtjusta i 
henne.

Karin nämner att viss personal gjorde skillnader på bamen och det tyckte hon inte 
om. Karin klarade sig själv bra men hennes kamrat hade svårigheter. I observa
tionerna finns beskrivet om personalen:

De vuxna på det här dagiset verkar ganska passiva och har sällan kontakt med bar
nen, utom när det är något de måste anmärka på eller hindra. Bam en trotsar en del. 
Men där finns också mycket positiva lekobservationer som visar att bamen har en 
harmonisk och rolig lekmiljö tillsammans:

Leken är svåröverskådlig. Barnen leker att de är katter och hundar som kan fara på  
mattor upp i rymden. Det är 6 -7  bam  närvarande och det är ett virrvarr av olika
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teman som blandas i varandra. Piagets ”egocentriskt ta l” passar bra in härför ofta 
fantiserar ett barn om något, som kanske kräver en motspelare, utan att bry sig om 
att ingen lyssnar. Det går trivsamt till. Barnen leker tillsammans utan konflikter 
och som det verkar, utan krav på att andra ska fö lja  deras förslag. Det är inte hel
ler särskilt stimmigt, ett skäl till det är, att de ofta tittar på hur andra leker, roar 
varandra, mina, sina fantasier och påhitt. Ingen vuxen är med, ingen av personalen 
verkar intresserad (och barnen försökte köra ut mig. De ville helst vara ensamma). 
Samtidigt finns det nog en hel del oskrivna lagar. Det är de större barnen, särskilt 
pojkarna som är mest aktiva och dominerande. De mindre sitter mest stilla i soffan. 
B sitter också egentligen mest stilla (när hon inte gör det jag har noterat).

Karin minns sitt daghem med stor glädje. Hon ger en varierad bild av det hon 
tyckte om och motsatsen, men helhetsintrycket är mycket positivt. I hemmet får 
Karin stor uppmärksamhet, vilket också framkommer i hemobservationema. 
Intervju och observationer speglar varandra. Intressant är pojkarnas betydelse, som 
hon minns så väl och som också observatören noterat. Av intresse är också obser
vatörens anteckningar om bråken i barngruppen och Karin som leker utan att dras 
in i konflikterna. När intervjun görs minns Karin ingen schism överhuvudtaget. I 
barnens värld, som jag  beskriver i resultaten, ser man världen på ett annat sett än 
vuxna.

* Kristinas föräldrar skildes när Kristina var mycket liten och hon växte upp 
hos pappa, som studerade och hade långa arbetsdagar. Hennes yngre syster bodde 
hos mamma, men syskonen träffades regelbundet. När intervjun görs står Kristina 
inför att flytta till mamma. Pappa har en ny familj.

Kristina minns sitt daghem med värme och ler ofta när hon tänker tillbaka. Hon 
lyfter fram stämningar och atmosfärer, minns detaljer, det ro liga”buse t” och det 
man inte fick göra. Hon tror själv att hon förträngt det som inte var roligt för hon 
minns ingenting av det. Det var ett daghem med mångsidig verksamhet. Det fanns 
mycket att välja på. Hon hade långa dagar, men det kommer hon inte ihåg som 
någonting obehagligt, utan det var roligt när pappa kom (s. 14):

Kristina: Jag gick nog hem bland dom sista nästan jämt, fö r  pappa jobba 
så mycket, eller han plugga då och försökte få  pengar å 
al l t . . .  så det var roligt när pappa kom.

Kerstin: Hände det att Du längta hem?
Kristina: Nej inte vad jag  kommer ihåg.
Kerstin: Vad minns du av kamraterna?
Kristina: Jag vet inte, jag  tror man var väldigt så här . . . lekte själv mycket 
Kerstin: Jaha?
Kristina: Inte så där själv, men att man hade flera  om sig och alla lekte 

lite fö r  sig i sin lilla värld.
Litet senare (s. 16):
Kerstin: Minns Du om ni hade roligt ihop?
Kristina: Ja det hade vi ju. Vi hoppa från det där taket som vi inte fick  göra.
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Kerstin: Kompisarna där på dagis, betydde dom någonting?
Kristina: Det var ju  det va . . . det var ju  liksom inte att man bestämde, vem 

man skulle gå ut med eller så . .  . det bara blev så . .  . man 
lekte ju  . . . Man sprang runt där och bråka och lekte lite . . .
Jag ville gärna leka det jag  ville leka.

Kristina har många minnen. Barnen lekte i sin egen värld och med varandra i likhet 
med Piagets tankar om barns egocentriska lek. Stämningen var fri och kreativ. 
Man spelade mycket teater, pysslade och lekte som man ville. Daghemmet hade 
också ett vävrum, där man fick vara, när man var litet äldre.
I observationerna framgår att Kristina leker hela tiden. Hon växlar mellan spel och 
lek och är dessemellan litet passiv. Hon väver på sin vävram. Hon berättar i inter
vjun att hon brukade göra en väv till sin mamma.
Längre fram på frågan om vad hon tänker på när det gäller personalen, säger 
Kristina (s. 1):

Jag tänker på att dom sitter på bänken och solar och tittar på, 
när vi hoppar från taket och säger att vi inte får, men vi 
gjorde det ändå.

Kristina har personliga och roliga minnen av flera av personalen. Hon minns Eva 
som berättade spökhistorier och Karin som bjöd på päronglass.

Observatören noterar i sammanfattningen att:

Det var en väldigt fin  mjuk stämning på det här daghemmet. Personalen tog själva 
initiativ till kontakt med barnen. Man hade ”m ysigt”, tända ljus på bordet under 
frukosten. Efter spelet hade man samling med ju l- och vintersånger. Personalen såg 
till att barnen inte höll på med andra saker då, men i tysthet, så att inte hela grup
pen blev störd. Sedan gick man ut och åkte pulka. En pojke hade gjort en fågelholk  
som en personal hjälpte honom att sätta upp ute.

Längst ner står det antecknat att pappan kom en timme för sent när han hämtade 
flickan och att detta inte var ovanligt. Men det finns ingen antydan om irritation, 
varken i observationerna eller i flickans minnen.

Kristinas många detaljminnen speglar förmodligen den goda stämning som även 
observatören noterade. Precis som observatören tyckte Kristina att det var mysigt 
på daghemmet. Hon ”överraskar” med att visa mycket stark vilja i vissa situationer 
både som liten i observationerna och nu som tonåring.

I Kristinas utvidgade familj blev daghemmet en mycket viktig del av hennes liv. 
Hon har en avspänd relation till sin pappa, vilket också noteras i hemobservationen. 
Där finns antecknat att far och dotter har en vänlig ordväxling, medan pappa steker 
korv och flickan pratar om det hon pysslar med. Lillasyster, som bor hos mamma 
och går på annat dagis, har varit en vecka på besök och nyligen åkt hem. På golvet 
ligger en vante, som Kristina tar upp och visar:
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Det är Evas vante. Hon har lämnat den här. Jag frågar om 
hon har glömt den, men B säger att den ska vara här. Det finns 
bara en sån! Så skuttar B ut till pappa som säger: Vi kan äta nu.
Kan Du ta fram  tallrikarna? B tar fram  tallrikarna och de 
börjar äta.

Med vanten på golvet finns lillasyster kvar. Det är mycket viktigt att vanten får lig
ga där och det förstår pappa. Det framgår i intervju och observationer att syskonen 
har stort behov av varandra och att det medför svårigheter att syskonen inte bor 
tillsammans. De saknar varandra.

Kristina knyter ihop hela sin familj i intervjun. De bor på olika håll, men hon 
har dem i sin tankevärld i det som skedde också på daghemmet. Hon vävde mattor 
åt mamma på sin vävram. Hon berättar om sin syster och vad de brukade leka. Hon 
är mitt i tonåren och bryter upp från pappa, sin skola och sin kärlek, men hon är
tillitsfull och tror på framtiden. Hemma hos pappa finns en ny familj och nya små
syskon.

Kristina har i likhet med Karin sett daghemmet som ett för henne mycket viktigt 
komplement till hemmet. Av de observationer som finns framkommer bilden av en 
lekande liten flicka som gärna leker också med de mindre barnen. Där finns an
tecknat viss oro för hennes tal men de ”problemen” är borta idag. Kristina har 
fyra i svenska och lätt för att berätta. Framför allt är hon mycket öppen. Med en 
viss oro men dock förhoppning går hon in i framtiden. På daghemmet började hon 
sin träning och la grunden till en väl utvecklad social och kognitiv kompetens.

Rickard och Jonas

* Rickard växte upp med bägge de biologiska föräldrarna och en något yngre sys
ter. Han började på daghem direkt efter mammas graviditetsledighet före ett års ål
der. När Rickard intervjuas är föräldrarna skilda och Rickard bor med sin pappa. 
Mamma har en ny familj men kontakten är god mellan familjerna. Rickard har gla
da minen från daghemmet. Han skrattar ofta när han intervjuas och förefaller ta det 
mesta mycket lättsamt. Han har såväl specifika som generaliserade minnen från 
daghemmet.

Våren 1992 går han ekonomisk linje i gymnasiet. Han säger sig ha trivts bra både 
på daghemmet och i skolan, kanske något bättre i skolan. När han intervjuas är han 
tillfälligt litet skoltrött. Rickard umgås mycket med kamrater och familj och spelar 
innebandy på fritiden.

Daghemmet var framför allt kamraterna. Om dem säger han leende (s. 2):

Vi sprang omkring och busa . . .byggde med lego.

Han minns små roliga episoder (s. 3):

Vi brukade gå till en bäck som låg i närheten. Det gjorde vi ofta. Det



99

tyckte man var roligt. Så var det en kompis som bruka plumsa i. Han 
gjorde det några gånger. Han var så klantig!

Rickard minns främst uteleken och den verksamhet där han själv var aktiv. Särskilt 
väl minns han sin kamrat (s.l 1)

Han var störst och stark. Jag var hans enda polare.

I observationerna finns en idyllisk beskrivning av barngruppen, två personal och en 
elev ute i skogen:
B och en pojkkam rat kommer springande över ett fält. De stannar och tittar på 
några pinnar som ligger på marken. De talar med varandra om att det är fin t med 
frosten som ligger på marken och som också finns på pinnarna.

Barnen kommer fram  till ett ställe där det finns en liten isfläck. B går ut på 
isfläcken och låtsas att han åker skridskor. De andra barnen är också där. B går 
fram  till en av fröknarna och vill att hon skall hjälpa honom att snyta sig. Fröken 
och B pratar om hur det var på dopet dagen före  (B:s lillasyster döptes).
B berättar fö r  fröken om vilka namn lillasyster fått. Sen säger B att han vill att de 
skall gå till bäcken fö r  att leka. De är redan på väg dit.

Framme vid bäcken stannar alla barnen och börjar leka. B tar en pinne i handen 
och så slår han med den på isen fö r  att få  ett hål. Alla barnen håller på med olika 
saker var och en fö r  sig, men leker ändå tillsammans. B håller på med detta hela 
observationen ut. Sen är det dags att gå tillbaka till dagis.

Enligt fröknarna brukade det vara så här. Rickard lekte mest med sin kamrat och 
hela barngruppen fungerade fint ihop. Denna bild stämmer med den bild Rickard 
ger. Likt de flesta av pojkarna är han inte lika talför som flickorna, men bäcken 
och hans kamrat finns med också i observationerna.

Hemma leker han i skidbacken med mamma när observatören är på besök. Där 
finns antecknat:

B få r  hjälp av sin mamma att sätta på sig skidorna.
B åker iväg och ner fö r  backen. B klarar att åka hela backer ner utan att trilla. Väl 
nere tittar han upp mot oss och mamma och jag  säger att han är jätteduktig.
Sen går B själv uppför backen och gör sig klar fö r  att åka nedför igen.
B håller på med att åka i backen hela observationstiden ut. De få  gånger han trillar 
springer mamma ner och hjälper honom upp.
När pappa kom hem ville han gå ut igen och visa vad han lärt sig.

I hemobservationerna såväl som i daghemsobservationerna rådde en trivsam stäm
ning. Intervjun med Rickard andas en lätthet i bägge miljöerna och klimaten går 
att känna igen såväl i observationerna som i intervjun.
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* Jonas började på daghem litet senare, när han var drygt fyra år. Han har trivts 
på daghem men han har ingen djup förankring. Daghemmet minns han som en fri 
tid (s. 15):

Man hade ingen press på sig att lära sig. Det var ingen som stod där och 
prata, gör det och gör det!

Jonas lekte både med flickor och med pojkar men mest med killarna. Jonas reflek
terar i intervjun över livet och säger om daghemmet (ss. 8-9):

Man lärde sig att inte vara fö r  elak och så där. Man lärde sig saker om 
livet i alla fall, lite småsaker.

Men det hände att han blev litet uttråkad på daghemmet, framför allt på kvällen:

När till exempel en sån där dum fröken var där på kvällen 
och alla andra gått hem då och man nästan bara själv är d ä r . . .

Jonas beskriver gården där dom lekte och asfaltvägen runt daghemmet där de kun
de cykla. Han skrattar när han berättar att han ”körde över myrorna” . Han minns 
också gräsmattan, träden och stockarna på gården och likaså sandlådan där han 
”gjorde sandslott och geggamoja när det regna”.

Jonas uttrycker i intervjun en distans till daghemmet men inget avståndstagande. 
Han hade ingen nära relation varken till personalen eller till barnen. Den djupare 
relationen har han till brorsan och till familjen. Observationerna uttrycker stillhet 
och lugn både på daghemmet och hemma.

På daghemmet har observatören fångat honom strax efter vilan respektive ute på 
gården. Inne sitter han och ritar och målar och småpratar med en flickkamrat. 
Observatören skriver:
B slutar att måla ett tag och byter hattarna på pennorna ett tag istället. Det kommer 
en något äldre flicka fram  till B och frågar var det finns något papper att rita på. B 
talar om var hon kan hämta det.
B går tillbaka till sin plats på golvet. Där sitter han och tittar ett tag på två flickor 
som sitter alldeles bredvid honom och leker. B fortsätter sen att måla.
B kommer och visar mig att han skrivit sitt namn på papperet, går sen tillbaka till 
sin plats. Flickan som tidigare frågat B om pappret kommer med papper och sät
ter sig bredvid B. B och flickan börjar leka. De leker att de är krabbor och jagar 
varandra. Efter en stunds lek går B och sätter sig igen och börjar måla. Flickan 
kommer också och sätter sig och skall börja måla. De båda barnen talar om 
flaggorna som hänger på väggen och vilka som är lätta att måla av.

Enligt personalen lekte Jonas mest lugna lekar och han var oftast koncentrerad på 
det han pysslade med men denna gång höll han på ovanligt länge. Annars säger en 
av personalen: brukar han gå omkring och fundera på saker. Man förstår det på de 
frågor han brukar ställa.
Personalen upplever inga som helst problem med B, skriver observatören.
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På gården leker han med två pojkar. Man leker på stockarna och med grenarna 
från några fällda träd. B kommer fram till observatören och frågar vad hon gör. 
Sen han fått svar går han bara omkring och gör ingenting. Efter några minuter 
fortsätter han att leka med pojkarna och grenarna.

Hemma är det lugnt och stilla. Det är kväll. Mamma byter på lillebror och Jonas 
lyssnar på band (Kalle Anka och Anita och Televinken) och ber observatören hjälpa 
honom att hitta ett band med Snövit på. Enligt mamma brukar det vara lugnt på 
kvällarna. Efter en hel dag på dagis är Jonas trött.

Jonas minns sin daghemstid och barndom som kravlös och skön i jäm förelse 
med den situation han står i som gymnasist. Han har valt teknisk linje. Hans litet 
”filosofiska läggning”, som tydligt kommer fram i intervjun, märktes enligt perso
nalen redan på daghemmet. Observationerna andas en atmosfär av att bara få 
vara och finnas till precis som Jonas i intervjun minns det hela.

Petronella, Emma, Lovisa och Jan

Jag avslutar detta kapitel med att illustrera fyra ungdomar som av olika skäl inte 
vistades på daghem just vid observationstillfällena:

* Petronella började på daghem vid fem års ålder och gick på lekskola vid obser- 
vationstillfället. Hon brukade vara på dagis mer tillfälligt på förmiddagarna men 
på grund av sjukdom i familjen var hon vid observationstillfället hemma. Hon har 
observerades två gånger i hemmet och en gång på lekskola. När hon tänker tillbaka 
kring sin bamdom, är det just daghemstiden hon minns, trots att hon började litet 
senare (s. 22):

Petronella: Jag tycker det är bra att gå på dagis.
Kerstin: Mm, kan Du få tag i på vilket sätt det är bra att gå på dagis?
Petronella: Ja, man få r  större frihet och med andra människor då . . .

Man få r  lära sig, typ pröva och komma till skolan och där 
liksom ta första stegen . . .  man har nån slags sammanhållning, 
innan man kommer in i en ny klass . . . Bara möta en massa andra 
människor där. . . Det kan nog vara svårt, om man varit själv.

Litet senare:
Kerstin:
Petronella:

I vilken form tror Du bam mår bäst av å växa upp? Svår fråga?
Växa upp . . . både med mamma och pappa då och sen ha nån
annan stans och gå till också . . . Man tycker ju  liksom den vuxna
personen på dagis, det är ju  liksom den andre vuxna människa
man träffar. . . man ser upp till den på nåt sätt. Det tror jag  också är
ett bra stöd fö r  att man inte bara ser mamma och pappa
hela dagarna, och att man få r  frihet att leka mycket och
att man inte så där: lek inte med det där utan man ska väl
säga så här: lek inte med mat fö r  då förknippar Du den med lek
och så d ä r . . .
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Löpande tema hos Petronella tar sig uttryck i behovet av ett eget liv redan som 
barn, det vill säga ett liv med andra barn och andra vuxna, där hon själv får pröva 
sig fram och lära av egna misstag. I spelet mellan frihet och kontroll, utgör dag
hemmet framför allt en kamratrelaterad värld, där hon också lärde sig (s. 19):

Petronella: Ja liksom å lyssna på andra och inte vara så självupptagen.

I  observationerna från  hemmet, innan Petronella började på daghem vid fem års 
ålder, är det lugnt och stilla. Där är Petronella, en kamrat och en väninna till 
mamma. Familjen har haft det krävande på grund av mammas långa sjukskriv
ningar. I observationerna från lekskolan uppfattas Petronella som ett mycket lugnt 
barn. Vid observationstillfället är hon helt upptagen av sin väv. För Pernilla blev 
som framgått just daghemstiden med kamraterna och leken det hon lyfter fram.

* Emma började på daghem vid tio månaders ålder och hennes mamma var gravi- 
ditetsledig när observationerna gjordes, varför Emma var hemma. Emma minns 
den här tiden och säger vid intervjutillfället (s. 15):

Ulla: Hur tror Du det hade varit om Du bara varit hemma och inte hade varit
på dagis?

Emma: Det skulle nog varit väldigt trist. Då när jag varit hemma i X  fick
barnen inte gå kvar på dagis, när mamman fick  barn. DET var supertrist.

Vid observationstillfällena är hon således hemma. Mamma är trött efter gravidite
ten och upptagen av det nya barnet. Pappa finns mycket kring Emma, men man 
kan ana att hon saknar alla sina kamrater på daghemmet.
Emma har flyttat några gånger under sin uppväxt, men trivts på sina daghem. Hon 
minns mest från fem -sex års ålder. Ett av hennes teman är vikten av att få vara sig 
själv och hon säger om personalen (s. 15):

Det är väldigt viktigt att vuxna låter barnen vara sig själva . . . 
inte försöker form a dom.

Emma talar också om vikten av att bli sedd och säger om sitt dagis (s. 14):

Jag kände mig alla fa ll sedd.

Emma har en stark anknytning till daghemskulturen. Att inte få vara på daghem
met blev en påfrestning hon väl minns.

Emma började på daghem mycket tidigt, före ett års ålder, och ser daghemmet 
som barnens värld.

* Lovisa var hos dagmamma när observationerna gjordes. Lovisa började tidigt 
på daghem men fick sedan dagmamma, som också byttes (s. 1):

Lovisa: Tre fyra  olika . . . Det var en hon slog mig . . . Jag vet inte . . . Jag
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trivdes inte där heller . . . Jag har aldrig trivts . . . Förskolan trivdes jag
op a . . .

Kerstin: På lekis alltså?
Lovisa Ja men där gick jag  inte länge . . . Det var bara en liten stund innan 

skolan.

Lovisa trivdes aldrig hos dagmamman och flyttades så småningom till daghem, där 
hon inte heller trivdes. Föräldrarna hade sympatier för daghemmet men inte för 
dagmamman (s.10):

Lovisa: Ja, dagis tyckte dom om men inte dagmamman.

En form av livstema i Lovisas intervju är alla hennes uppbrott och flyttningar. Hon 
hade svårt att trivas och var ofta på dagis med sin mamma, som arbetade på dag
hem, men där trivdes hon (s. 10):

Lovisa: Ja så det var jä tte k u l. . .
där fick  man bestämma mer själv . . . från det dagiset kommer jag  ihåg 
mycket mer . . .

På lekskolan, innan skolstarten blev det däremot bra. Lovisas negativa minnesbil
der från tiden hos dagmamman stämmer med de observationerna som gjordes hos 
dagmamman:

Dagmamman var hela tiden på  B och talade om vad hon inte fick  och fick  göra. Det 
var många förm aningar helt oberättigade. Enligt mamman skall B sluta hos dag
mamman så snart som hon kan få  någon annan. B trivs ej där och dagmamman 
tycker att B är ett problembam. B skulle egentligen varit på lekskolan halva dagar
na men vägrade gå tillbaka till lekis efter en tids sjukfrånvaro ht 79.
Jag tycker att B verkar vara en helt normal vanlig unge utan några större problem. 
Hon blir provocerad av dagmamman som inte låter henne göra något alls. Flickan 
svär ovanligt mycket och blir också trotsig. Det är olyckligt att B behöver vara hos 
dagmamman.

Daghemskulturen minns hon tämligen väl. Hon har ganska många episodminnen, 
men trivdes ändå inte helt, då hon upplevde att personalen gjorde skillnad på bar
nen. De favoriserade vissa barn.

Lovisa gick på samma daghem som en annan av de intervjuade flickorna. 
Oberoende av varandra minns de samma sagor som lästes och de berättar bägge 
med inlevelse hur de lekte. Gestalterna i sagan återkom i leken. Man spelade 
mycket teater på det här daghemmet och det har Lovisa fortsatt med i ett antal år 
efteråt. Lovisa ger ett starkt intryck. Hon agerar själv, vet vad hon vill och har en 
personlig integritet. Ett av hennes teman i intervjun är hennes medvetenhet om hur 
hon ville bli ”bemött” som barn och hennes avståndstagande när hon inte kände sig 
sedd. Kritiken riktas främst mot vuxenvärlden.

Av de arton pojkarna har Jan och Peter observerats hemma. Peter illustreras
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med avsnitt ur hans intervju i slutet av avhandlingen.

* Jan började på daghem vid fem års ålder. Föräldrarna hade obekväma arbets
tider och mormor passade Jan och hans lillebror, sedan Jan var nio månader. De 
lekte på gården hemma, ofta bråklek. Jan var vid ett tillfälle ensam ute på gården. 
Observatören noterar:

Det är mycket prydligt hemma hos fam iljen så man undrar hur mycket barnen 
egentligen få r  röra sig inomhus.

I sammanfattningen står, att mormor ”tycker att det är bra att ha dom, så hon har 
något att fylla dagen m ed”. Mormor umgås mycket med familjen och hjälper till 
med varierande sysslor.

I Jans minnen framgår att han varit van att ta hand om sig själv och att han lekt 
mest med sin bror och ”några tvillingar som jag brukade bråka med” (s. 2).
Han minns dagis som ” lek” och minnena är ”mest glada” (s. 2), men om persona
len säger han (s. 4):

Jan: Fy fan!
Kerstin: Fy fan säger Du?
Jan: Nej jag  minns ingenting av dom!
Kerstin: Du tycker inte om dom . . . nej?
Jan: Nej, en kommer jag  ihåg . . . Han var litet knäpp. Han lura i alla ungar en

massa grejer . . . A tt det fanns hajar uppe på vinden och såna där grejer. 
Kerstin: Jaha, så ni hade både manlig och kvinnlig personal och den manliga var 

inte nåt vidare då?
Jan: Han var inte där så där länge heller.

Men trots allt tyckte Jan att det var ganska roligt på daghemmet och säger att får 
han egna barn ska de vara på dagis (s. 12):

Det verkar tryggt så man vet att dom är nånstans.

På frågan hur det blivit om han bara vuxit upp hemma svarar han (s. 13):

Det hade blivit enform igt. . . trist.

Att ”hänga morsan i kjolarna” och ”bli mammagris” är inte bra. På dagis får Jan 
”klara sig själv” och det är viktigt. Jan började sent på daghem. Han hade ingen 
djup bindning, men tycker att det var bra för hans egen utveckling. Han har stark 
tro på sig själv och säger med ett leende (s. 19):

Jag är litet självsäker.

Samtliga fyra ungdomar, som således ej vistades på daghem då observationerna 
gjordes, uttrycker att det är viktigt för barn att få vara i barngrupp och i en miljö,
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där de själva får ta initiativ respektive agera. I de situationer där ungdomarna varit 
kritiska har det främst gällt upplevelsen av de vuxna. Observationerna ger som jag 
ser det ledtrådar, som inte motsäger ungdomarnas berättelser.

Sammanfattning
Som framgår i samtliga exempel, återfinns teman och tankebilder från intervjuerna 
i observationerna. Perspektiven är, som nämns redan i inledningen, något olika. 
Det är ungdomarna själva som berättar i intervjuerna -  barnperspektiv inifrån -  
medan det är vuxna som iakttar i observationerna -  bamperspektiv utifrån. I bägge 
fallen styrs såväl intervjuerna som observationerna av Bronfenbrenners system
teoretiska modell, vilket påverkar innehållet i, respektive tolkningen av materialet. 
Intervjuerna bygger på ungdomarnas upplevelse av sin verklighet och de föreställ
ningar det skapat. Observationerna i sin tur, grundar sig dels på observatörernas 
upplevelse av det de observerar, dels på intervjuer med såväl personal som föräld
rar. Såväl observationerna som intervjuerna beskriver upplevd verklighet men för 
mig går det inte att komma närmare en verklighet än via just upplevelsen.

Det är min bedömning att det finns en påfallande överensstämmelse mellan 
metoderna. Som fram går i Kihlbloms rapport (1982) initieras fri lek av barnen 
medan fritidsaktiviteter, utflykter etcetera kommer till på vuxna initiativ. Det ung
domarna medvetet minns (det explicita minnet) är den fria leken och de aktiviteter 
där de själva var aktiva.
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Kapitel 8 

RESULTAT

In le d n in g

Jag inleder med att anknyta till syftet med studien, det vill säga att i ett nutidsper- 
spektiv och via retrospektiv metod söka fånga barnens version av vardagen på 
daghemmet och dess betydelse under en epok när daghemmen växte ut tämligen ex
plosionsartat. I enlighet med frågeställningarna  redovisar jag i resultaten flick o r
nas och pojkarnas version av daghemmet liksom den perspektivskillnad  som kan 
skönjas mellan vuxnas och barns syn på daghem, och som jag  antyder genom hela 
avhandlingen. Barnens utsagor ställs därvid i relation till texterna i 1968 års barn- 
stugeutredning, gällande praxis och allmänna föreställningar (för en översikt, se 
ss. 167-168).

Kunskap om minnet och minnesprocessen blir som framgått i kapitlet om minnet 
central för förståelsen och tolkningen av ungdomarnas utsagor, då dessa i stor ut
sträckning formerar sig i enlighet med hur minnet arbetar. Känslor och affekter 
spelar stor roll när det gäller vad vi kommer ihåg liksom förmågan att formulera 
och verbalisera vad vi minns. Kultur och tidsanda, det vill säga makrosystemet i sin 
helhet liksom den aktuella livssituationen, personliga resurser och den kontext vi 
befinner oss i, infiltrerar likaså våra minnesbilder. När vi letar oss tillbaka i min
net till situationer vi upplevt, zoomar vi sammantaget in det ”väsentliga” som 
ibland är summan av våra intryck av hur det brukade vara (det vill säga generali
serat minne) men det kan lika gärna vara en mycket specifik stark upplevelse, posi
tiv eller negativ. Vi gör ett slags snabb ”översikt” över hur vi tycker att någonting 
var eller kändes. Vi minns med våra sinnen. För många inte minst för barn, blir 
minnesprocessen också kopplad till existentiella värderingar. Upplevelser föder 
inte sällan reflektioner om livet, något som också Hartman belyser i sin forskning 
kring barns tänkande (Hartman, 1989). När intervjuarna således frågar om dag
hemmet summerar ungdomarna sina minnen ofta i form av en känsla eller en 
värdering, som de sedan reflekterar kring, och det är just detta, det mest bestående, 
det vill säga det som har blivit kvar av barnens upplevelser och intryck jag nu 
kommer att redovisa. Den bilden kan ibland vara både motsägelsefull och diffus, 
såsom upplevelser kan vara, en insikt som ungdomarna uttrycker i sina metamin- 
nesresonemang  kring hur de minns, något som jag genomgående belyser och ex
emplifierar i ungdomarnas dialoger. Jag gör dock i denna studie ingen ansats att 
söka en objektiv sanning. Som jag ser det går det inte att komma närmare ungdo
marnas ”sanning” än via deras upplevelser. I detta ligger också att en och samma 
situation kan uppfattas väldigt olika beroende på person och kontext. I Bronfen- 
brenners utvecklingsekologiska teori, som styr denna avhandling, ligger också an
tagandet att just upplevelsen av en verklighet utgör vår realitet.

Trettiosju av fyrtio ungdomar ger en förhållandevis positiv version av daghem
met och dess roll, såsom det i minnet såg ut i slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet. Tre tar avstånd. I ambitionen att utröna om ungdomarnas bilder går att 
skönja också i vuxnas värderingar av vad som ägde rum på daghemmen och i
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någon utsträckning också hemma, har jag som nämnts tidigare studerat de observa
tioner på barnen som gjordes när de var drygt fyra år. I dessa observationer inklu
deras som framgått personalens och föräldrarnas syn på barnet. Observationen är 
en form av subjektiv bild. Ungdomarnas minnesbilder är en annan. Bägge belyser 
de den daghemsmiljö i vilken barnen vistades. Parallellt med dessa två källor har 
jag också informerat mig om nuläget och synen på framtiden. Nusituationen speg
las i ungdomarnas skolprestationer och intressen. Varje intervju har slutligen sam
manställts i en personlig profil. Alla fyrtio ungdomarna finns representerade i av
handlingen med sina egna utsagor, men fyra, två pojkar och två flickor, får i av
snittet fyra  profiler  (s. 120) illustrera och exemplifiera den mångfald i bakgrund, 
nusituation och värderingar som finns i materialet. Av utrymmesskäl men främst 
av etiska skäl har jag medvetet valt att ej lämna ut hela intervjuer. Situationerna 
och bilderna kan ge läsaren en aha-upplevelse i den bemärkelsen, att man känner 
igen och förstår såväl situationen som tolkningen. Detta benämnes i kvalitativ 
forskning för situationslikhet och ger forskarens slutsatser en giltighet, som gäller 
utöver de människor som ingår i kontexten (Persson, 1991, s. 94). Resultaten vägs 
likaså mot övrig daghemsforskning. Jag kommer i redovisningen att relatera de 
olika källorna till varandra i syfte att bland annat få en bild av validiteten, det vill 
säga giltigheten i materialet. (För en översikt se s. 167.)

Minne handlar om det vi kommer ihåg både på ett medvetet och på ett omedvetet 
plan. Vad som kommer ut på det medvetna planet i ungdomarnas berättelser blir 
synligt i det de verbaliserar. Vad som eventuellt inte uttrycks är svårare att belysa 
och har inte varit det primära i denna avhandling. Ungdomarna är olika grad ver
bala. Som forskare får jag arbeta med det material jag får. Av etiska skäl har ung
domarna inte ”pressats” till svar.

Det omedvetna minnet, det vill säga det barnen kan och minns utan att vara med
vetna om det, kommer i dagen i prestationer och handlingar när situationen kräver 
det. Denna typ av minne rör bland annat erfarenheter och upplevelser som givit 
barnen en förmåga eller kompetens att agera och handskas med olika situationer nu 
och i en framtid. Den kompetensen går som jag ser det att skönja i graden av 
tillit till den egna förmågan att möta framtiden i den bemärkelsen att vi bär med 
oss erfarenheter, som vi omedvetet vet att vi klarar av och som vi generaliserar till 
likartade situationer. Sammantaget handlar det om social och kognitiv kompetens.

Daghemmet var en värld som både ”gav och tog” . Jag lyfter i avhandlingen 
fram barnens minnesbilder med fokus på de fyra dimensionerna: den fysiska 
miljön, den sociala miljön, den känslomässiga miljön och innehållet i verksamhe
ten (för en beskrivning av begreppen se kapitlet om metod och genomförande). 
Dimensionerna är inte strikt åtskilda utan går i varandra och är varandras förut
sättningar (se fig. 3, s. 108).
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Fig. 3 De fvra dimensionerna
Den fysiska miliön 
Den sociala miliön 
Den känslomässiea miliön 
Innehållet i verksamheten

I enlighet med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori är jag observant på det 
samspel och den process barnen beskriver där aktiviteter, roller och relationer i 
enlighet med teorin blir centrala.

Innehållet i daghemsverksamheten byggdes till sin yttre form upp utifrån en 
strukturerad dag från morgon till kväll med fasta moment och rutiner såsom matsi
tuationerna frukost, lunch, mellanmål och kvällsfrukt jäm te övriga inslag som 
samling, ofta på morgonen eller vid maten, vilan efter lunch och så utflykterna 
och de så kallade promenaderna. Däremellan erbjöds olika former av aktiviteter 
såsom teater, sångsam lingar, rytmik, gymnastik, bollspel och olika former av 
idrott, hantverk, måleri, ”pyssel” och fri lek.

Den fysiska miljön såväl som verksamheten på de olika daghemmen var till sin 
yttre form tämligen lika, men när det gäller den känslomässiga och sociala miljön 
och graden av vuxenstyrning av verksamheten beskriver ungdomarna atmosfärer 
som kan liknas vid det Ekholm & Hedin (1991) synliggjort i deras avhandling 
Sitter det i väggarna? En beskrivning av daghemsklimat och barns beteende (se 
kapitlet om barnomsorgsforskning, s. 26). Vad barnen fick göra och inte, såsom 
ungdomarna minns det, varierade alltefter graden av tillåtande klimat och kultur på 
daghemmet. Ramarna sattes av personalen. Det kunde vara mycket fritt men också 
tämligen reglerat. De regler personalen bestämt blev inte alltid de regler barnen ef
terlevde, ett förhållningssätt som också uppmärksammats av bland annat Henckel 
(1990) i hennes avhandling Förskollärare i tanke och handling -  En studie kring 
begreppen arbete, lek och inlärning. Henckel ställer vision och verklighet under 
1980-talet i relation till varandra och finner diskrepanser (se kapitlet om barnom
sorgsforskning s. 27).

För barnen handlade vardagen i föreliggande studie om att finna vägarna i den 
mer eller mindre dolda läroplan de hade att utforska i den strukturerade värld de 
till det yttre mötte. På daghemmet skapade de tillsammans med kamraterna sin egen 
värld eller kultur, där leken blev det centrum allt utgick ifrån. I leken fanns ingen 
tid. Barnen ”bara lekte” och de fasta inslagen kom ofta vid fel tidpunkt mitt i en lek 
eller precis när barnen skulle börja leka. Genom texterna löper en mångfald av te
man där leken stod för frihet och strukturen för kontroll. I min tolkning hand
lar det också om skillnaden mellan att som barn få vara den man är och den man 
förväntas bli, en överbryggande dimension som ungdomarna genomgående speglar 
och illustrerar. I m innesbilderna bearbetar ungdomarna den värld de hade att ut
forska som barn och den värld de har att utforska nu. Genomgående gäller att livet 
var enklare på förskolan. På daghemmet ”fick man vara” . I nuet, i skolan ”måste 
man bli”. I bilden av daghemmet finns både goda och mindre goda bilder. De goda
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bilderna tjänar som referenspunkter för hur livet kan vara när det är riktigt bra. 
De negativa påminner om motsatsen. I det avseendet kommer det positiva samspelet 
i mötet med daghemmet i fokus. I det klimat och i de situationer där barnen både 
får vara och bli den de är blir livet helt. I barnens egen värld, som jag i nästa av
snitt beskriver, är detta av central betydelse. Det är främst i barngruppen barnen 
utforskar och finner koderna kring hur detta skall gå till.

Ibland behövdes personalens hjälp. För det mesta fanns ”fröknarna” som en 
trygg tillgång men ibland kunde det vara svårt. I barnens rangordning av persona
len, som framgår av nästa avsnitt om barnens egen värld, fanns de goda och de 
onda bilderna i mötet mellan barn och personal. Det var inte alltid barnen fick det 
stöd och den ledning de ville ha. Ibland blev det fel. Janina berättar (ss. 1-2):

Janina: Jag kommer ihåg jag  tyckte om en dagisfröken som hette
Sofia, och det var min favorit, men hon var inte så ofta där.
Men när jag kom så var hon så där jätteglad: Hej Janina! och 
så där jättegulligt, och sen så hade jag en dagisfröken 
som hette Karin, som var sån där . . . Hon hatade mig! Det är 
liksom det enda jag  tycker är negativt fö r  det var nångång med 
henne . . . Kan jag prata om det nu?

Kerstin: Jaarå.

Janina: Vi skulle åka till X  en dag . . .  så såg jag en tjej som gick med
kryckor och så där . . . Det var i alla fa ll ganska hem skt. . . och så 
gjorde jag  så här. . . jag  peka!
Åh då slog den där Karin till mig!

Kerstin: O j!
Janina: Gav mig värsta örfilen! Hon hade sådär flera gullegrisar på

dagis och hon tyckte inte om en. Jag vet inte varför eller vad . . .
Jag kommer ihåg . . . Mina föräldrar var inte heller så förtjusta i
henne . . . Tyckte hon var ganska knäpp . . .

Janina hade inte berättat för föräldrarna men däremot för annan personal (s. 21):

Janina: Jag berättade fö r  andra fröknar att jag  tyckte illa om Karin,
men jag  sa aldrig att hon var dum i huve t. . . Det vågade jag  
inte . . . Man hade liksom respekt ändå!
Jag sa bara a t t . .  . Jag är ledsen fö r  Karin sa dom (fröknarna). 
Jag tror inte dom var så överförtjusta i den där Karin heller . . . 

Kerstin: Tog Dina föräldrar nån gång upp att det kändes lite så här?
Janina: Nej jag  klaga aldrig om dagis fö r  mina föräldrar. Dom har

liksom aldrig tänkt sig det här prob lem et. . .  att det var så stort 
fö r  mig . . . men jag  vet att de tyckte jätteilla om henne fö r  hon 
var väldigt otrevlig.

Barnen var observanta på vad som pågick i personalgruppen och medvetna om det 
spel som kunde pågå där. Den dominerande bilden i Janinas fall är för henne som
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för de flesta trots allt positiv. Hon har en nära anknytning till personalen, inte lika 
nära som till föräldrarna men mer än till en person man känner utanför familjen. 
Ainslie och Andersson (1984) har, som tidigare framgått, i sin forskning betonat 
personalens förhållningssätt och uppmärksammat den nära relationen till persona
len. Att inte alltid bli förstådd av all personal beskriver Janina även i en annan 
situation:
Kerstin: Du målade grejer och sånt och så visa du för fröken . . . Vad

gjorde hon?
Janina: Försökte analysera.
Kerstin: Jaha, det gjorde hon?
Janina: Sa, jaha . . . vad är det här och berätta och om dom inte

förstod . . . barn har så där . . .  är man är runt fyra-fem  år då har
man sådär egoistiskt tänkande.
Man säger saker . . . så förväntar man sig att dom ska förstå vad 
man säger . . .  så tänker man hälften och berättar hälften.

Kertin: Ja, precis!
Janina: Så förstod dom inte! Blev man så där . . . Förstår ni inte! Men

ändå så . .  . jag var inte sur så där . . . men jag menar . . .
Kerstin: Men dom visa i alla fall intresse?
Janina: Ja, dom visa intresse och ibland så kom det typ vikarier från

gymnasielinjen, men dom var mycket roligare, fö r  dom var 
ännu mer intresserade fö r  dom skulle imponera på dom andra 
dagisfröknarna!

Vikarierna som grupp förekommer som ett positivt inslag i barnens minnen. Då 
blev det extra roligt. Daghemsvärlden har i debatten ofta blivit mycket kritiserad 
för alla byten av personal, men den kritiken förekommer aldrig hos ungdomarna. 
Kvar är minnesbilderna av att de kom som roliga inslag i vardagen och barnen 
märkte av det spel i personalgruppen som då kunde uppstå.

Janina beskriver i likhet med de övriga ungdomarna vikten av att få känna sig 
bekräftad och förstådd respektive bli bemött med engagemang och en vilja att 
förstå hur barnet tänker och känner. I daghemsobservationerna finns antecknat att 
”fröknarna” ibland hade svårt att förstå både flickan och familjen. Jag gör reflek- 
tionen: Hur mycket insåg personalen att också Janina uppfattade vad de tyckte, så 
mycket att hon fortfarande kommer ihåg just detta förhållande? Barn har som Jani
na illustrerar ovan sin egen logik, som är tydlig för dem, och de blir förvånade 
när vi inte förstår det de förstår. Ibland kan det handla om till det yttre små ting, 
men för barnen betydelsefulla upplevelser som i Asas sommarminne (s. 17):

Åsa: Jag kommer ihåg, pappa, var med på dagis en hel dag . . .
och sen så hade vi badat i den där bassängen . . . så fick  vi äpple, 
som jag  tuggade på  . . .  så hade jag målat naglarna den där dan!!

Badet, bassängen, pappa på dagis hela dagen, det goda äpplet och så målade naglar 
och hela daghemmet runt om. Allting stämde. Åsa minns det än. I barnens värld 
på daghemmet är det de ”små” personliga detaljerna barnen minns.
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Barnens egen värld — vikten av att ha roligt

John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och pedagog, insåg att det förelåg en 
skillnad mellan hur barn och vuxna tänker (Dewey, 1966) och att barn har mycket 
att lära vuxna bland annat i sitt sätt att leva nära tingen och i nuet. I en svensk över
sättning av hans pedagogiska texter (1980 s. 102) skriver han som följer:

”Barnens liv är en odelbar enhet. De rör sig snabbt och lätt från ett ämne till ett 
annat lika lätt som från en plats till en annan, men är inte medvetna om några över
gångar och avbrott. Det som för tillfället intresserar dem mest utgör hela deras 
universum. Men det är trots allt barnens egen värld. Den har samma enhet och 
odelbarhet som barnets eget liv. Så börjar de skolan och studier i olika ämnen delar 
upp och rutar in världen för dem.

I skolan är vart och ett av dessa ämnen klassificerade. Fakta tas ut ur sina natur
liga erfarenhetssammanhang och grupperas om i enlighet med någon allmän prin
cip. Ämnesindelningen är inte något som finns i barnens erfarenhet.

Dessa uppenbara avvikelser och skillnader mellan barnet och läroplanen skulle 
kunna utvecklas nästan hur långt som helst. Men här har vi tillräckligt med grund
läggande skillnader: för det första, barnets trånga men personliga värld mot den 
opersonliga men oändligt utsträckta världen i tid och rum. För det andra, enheten, 
det helhjärtade i barnets liv, mot specialiseringen och uppdelningen i läroplanen. 
För det tredje, den logiska klassificeringens abstrakta prncip mot de praktiska och 
känslomässiga banden i barnets liv.” (ur John Dewey 1902 ”The Child and the 
Curriculum ”).

Dewey förmedlar en medvetenhet kring hur barn tänker och fungerar som väl 
speglar den värld jag finner i ungdomarnas minnen och tankar kring livet på dag
hemmet. Dewey arbetade huvudsakligen med skolans innehåll men hans insikter går 
som jag ser det att applicera också på daghemmet, som har sin struktur, framför 
allt under den epok, som ungdomarna berättar om. Barnen minns sin barndom som 
en helhet. De rörde sig mellan de olika världarna, daghemmet och hemmet, och 
knöt ihop miljöerna till en enhet. När intervjuarna ställer sina frågor om daghem
met och vad som hände där, sker någonting: Frågorna väcker olika mycket intres
se. De tycks ha sin främsta betydelse i att de framkallar minnen, samtidigt som de i 
svaren speglar vad som var viktigt för barnen i deras värld. Den yttre mallen för 
intervjuarnas frågor, det vill säga konstruktionen av en daghemsdag och dess inne
håll, passerar snabbt förbi. Kvar blir minnena av det som var roligt och tvärtom 
och de situationer där barnen själva tog en aktiv del i det som hände.

Något förenklat menar jag att barn till skillnad mot vuxna äger insikten att leva 
nära sinnena. Barnen skapar sig en form av egen värld eller kultur, i likhet med 
det Dewey ovan beskriver, mot det alltför strukturerade eller planerade. I den 
världen utgår de från upplevelsen och känslan och sorterar sina intryck i poler, 
det onda och det goda, de som är snälla och de som är dumma etcetera. I barnens 
berättelser var det ibland mycket små saker som kunde förändra den bilden, (se 
dialogen med Jonas, s.141). I vardagen navigerade de fram  mot det de tyckte om 
och från  det de inte tyckte om i enlighet med Emdes (1989 a, 1989 b, 1991, 1992) 
teori om de fem utvecklingskrafterna och sökandet efter positiva stimulerande upp
levelser (se kapitlet om teoretiska ansatser, s. 54). Lockelsen till det farliga, det
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förbjudna, överträdelserna och det ganska oskyldiga ”småbuset” , när barnen till 
exempel ”stal” sockerbitar i personalrummet kryddade vardagen men bemöttes av 
personalen mycket olika.

Leken  var viktigast, och barnen lekte i det mesta de gjorde. I leken inhämtade 
de kunskaper och utforskade världen. I de observationer som finns i FAST-mate- 
rialet (Kihlblom, 1982) på barnen när de är omkring fyra och ett halvt år fram
kommer att olika former av lek är mycket vanligt förekommande och att det likaså 
finns en tendens att barnen oftare tar initiativ till pedagogiska aktiviteter än att de 
styrs. Detta relateras i rapporten till barnens relativt låga ålder, i den betydelsen 
att små barn inte bör styras alltför mycket. Generellt sett minns barnen, som redan 
framgått, nästan ingenting av mer arrangerad eller styrd verksamhet i form av 
samling eller olika former av utflykter. De kommer däremot ihåg de situationer 
där de själva var aktiva. Leken för sig själv eller tillsammans med kamraterna var i 
det avseendet det centrala innehållet i dagen. Klocktid  och tid som begrepp ”finns 
inte” för barnen. Som framgår i kapitlet om minnet förefaller barnen ha svårt att 
komma ihåg tidsordning och sekventiell information (se intervjun med Urban s. 
86). Där barnstugeutredningen såväl som gällande praxis lyfter fram klocktiden  
(se s. 157) ser barnen leken och handlingarna. Barnens tidsordning bestod av att 
lämnas, hämtas och däremellan leka. För Monika var det bara lek, och lek det var 
att hitta på själva (ss. 3 och 7):

Monika: Ska jag  berätta vad som hände hela dan?
Kerstin: Jag kommer att fråga Dig lite hela tiden. Du får berätta fritt.
Monika: Jo, men så där man lekte inne och ute. Var det dåligt väder var 

man jäm t inne. Vi hade sån där klätterställning inomhus.
Kerstin: Fick ni själva hitta på eller var fröknarna med?
Monika: Det var ibland när vi gjorde pärlplattor och sånt där som dom 

hjälpte till och sånt, men det var inte leka fö r  det fick  vi hitta 
på själva.

Kerstin: Många säger ju  att dagisdan är ganska inrutad men Du säger 
att det var mest lek.

Monika: Ja, jag  tyckte det mest var lek. Det var ju  bara vissa saker som 
lunch, samling och sova. Sen var det så mycket lek. Jag tyckte 
bara det var kul.

Jag återknyter längre fram till tidsbegreppet i anslutning till ungdomarnas minne 
av innehållet och den strukturerade dagen.

Studien hade från början sitt fokus på upplevelsen av själva daghemmet som ett 
separat system skilt från hemmet, till vilket barnen lämnades på morgonen för att 
hämtas på kvällen utom under helgerna, då de var hemma.

Ansatsen att betrakta daghemmet som en egen värld utanför hemmet, visade sig 
inte vara helt enkel. Den speglar, som jag ser det, förmodligen mer en vuxenkon
struktion än en verklighet för barnen. När ungdomarna talar om daghemmet, blir 
daghemmet i minnena en del i en helhet, vilket här innebär att när de minns sitt 
daghem, så berör de samtidigt hela sin barndom, sina kamrater, sitt hem och andra
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viktiga vuxna, men det ser litet olika ut för pojkar och flickor.
Trettiosju av fyrtio ungdomar uppfattar daghemmet som en värld med kompen

satoriskt värde om än i varierande styrka. Daghemmet vidgade vyerna och gav en 
breddad social och kognitiv kompetens utanför familjen. Ingen av ungdomarna 
skulle ha velat växa upp endast i fam ilj. Tillsammans lyfter de fram betydelsen av 
att redan tidigt ha tillhörighet i en barngrupp, vilket jag återkommer till i samman
fattning och diskussion. Parallellt med att ungdomarna binder ihop sin barndom 
ser de också olikheter i miljöerna. I hemmet har barnen sin privata  sfär. Där har 
de sitt eget. På daghemmet är det mer offentligt. Barnen äger inte själva, ”sina” 
leksaker och annat. Några lyfter fram att de då inte heller tog samma ansvar.

Ungdomarna framlevde till det yttre sin barndoms vardag i ett växelspel mellan 
daghem och hem, i litteraturen ofta beskrivet som två olika sociala system, i vilka 
barnen måste lära sig koderna. Dencik; Bäckström & Larsson (1988) använder i 
sina studier termen dubbelsocialiseringssystem. Dahlberg & Asén (1986) talar i sin 
forskning om relationen mellan barns primära  (till familjen) och sekundära (till 
daghemmet) socialisation inom den offentliga socialisationen. Min studie beskriver 
ungdomarnas tankar kring de bägge systemen mer som en enhet, (se fig. 4) där 
varje del tillfredsställer olika behov och i mycket kompletterar varandra. Som ett 
förtydligande vill jag  understryka att hemmet som socialt system i detta arbete in
nebär barnets samlade bild av upplevelse och kontakt med föräldrarna och den pri
mära närgruppen. Minnesbilden av daghemmet grundas främst på de sista åren av 
vistelsen inom barnomsorgen, då det i huvudsak är dessa år barnen minns.

I minnena av daghemmet och barndomen finns parallellt med kamraterna fö r 
äldrarna. De är barnens viktigaste vuxengestalter till vilka de har den djupaste 
bindningen. I barnens associationer kring vad som hände på daghemm et finns 
mamma och pappa, om än i olika styrka, som inre referenspunkter i det mesta som 
sker, vilket jag förutom i texten något förenklat också visar i nedanstående figur 4.

Svnen på uppväxt på daghem 

Fig. 4 Vuxnas syn Barns syn

Daghem
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Jag exemplifierar med utsagor från Ulf (s. 5) och därefter från Åsa och Hanna.

Ulf: Jag minns Janne Ek (en kamrat på daghemmet). Vi var verkligen nära.
Kerstin: Bästisar?
Ulf: Sen fanns det väl ett par stycken . . . Jag har en massa ansikten, men jag

kommer inte ihåg deras namn faktiskt. . .
Kerstin: Vad betydde dom här kompisarna?
Ulf: Det var bara bra. Det var inte så där idylliskt, men det var absolut inte

olycklig t. . . Jag kände jag hade en sån där bra barndom. Det fanns inget 
olyckligt i den. . . Men pappa . . . Det tänkte jag  faktiskt inte på då. 

Kerstin: Neej?
Ulf: Det är fö rst nu efteråt man börja t. . . Det är sant, som mamma säger . . .

jag  förstår, varför hon är fö rbannad . . . För det hon säger, är ju  sa n t. . . 
För det han kom ibland . . .

Kerstin: Så hade Du Ditt dagis, där Du hade kompisar . . .
Ulf: Det var inget fe l  i tillvaron . . .

Uls daghem utgjorde en mycket viktig kompensatorisk del i hela hans barndom. 
Ulf reflekterar genom hela intervjun kring livet då och nu.

Olikheterna i miljöerna testades ofta av barnen. Föräldrarnas normer prövades i 
synnerhet mot personalen i barnets sökande efter att få struktur och gränser i det 
de upplevde. Åsa säger på daghemmet (s. 28):

Åsa: Så sa man, mamma säger att jag få r  och såna där saker!

Föräldrarna fanns också i barnens samtal med varandra, som när Hanna tillsam
mans med kamraten återkommande rymde hem till sin mamma när hon satt och 
pluggade. Dencik; Bäckström & Larsson (1988) kallar företeelsen att på daghem
met knyta an till det som händer eller har hänt hemma för apostrofering, ett fe
nomen som barnen förstår och deltar i men inte personalen i samma utsträckning. 
Hanna berättar (s. 8):

Hanna: Det var . . . jag  bodde ju  ganska nära. Min mamma pluggade
precis då, så hon var ganska mycket hemma. Så vi fic k  fö r  oss 
att vi skulle rymma hem till mig . . . och höll på med det jämt, 
men vi lyckades aldrig riktigt.

Att rymma hem och bli hämtad av personalen, blev ett roligt spel, ett tema i var
dagen, som Hanna minns och delar med en rad andra ungdomar både pojkar och 
flickor. För Hannas del aktualiserades det främst av att mamma fanns hemma, men 
i spelet fanns också att testa gränserna gentemot framför allt personalen och att 
krydda vardagen med det som var förbjudet. Teman kring vikten av det lustfyllda 
det vill säga att få ha roligt och få förståelse för det återkommer hos både pojkar
na och flickorna och lyfts fram som grundläggande i hela daghemsvistelsen. Bar
nen fick förtroende framför allt för den personal som hade humor, vilket också 
innebär att de saknade detta hos vissa vuxna.
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Humorn, som kan ta sig många uttryck, fungerade i daghemslivet som ett slags 
brygga mellan alla parter. Linge (1993) har i sin doktorsavhandling Humor och 
Barn påvisat barns benägenhet att använda humor som övergångsobjekt. Hon skri
ver (s. 136):
”För barnet blir humorns ’både och’ -  karaktär en möjlighet att finna en nisch där 
den ena och den andra aspekten gäller samtidigt och på samma villkor. Humorn blir 
en viloplats och en mellanstation (‘ett potentiellt rum ’) där barnet kan pröva gamla 
och nya ställningstaganden, innan det hunnit få en mera konturskarp uppfattning 
om den omgivande verkligheten och dess objekt.”

Barn använder hum orn för att orientera sig i tillvaron. Den har många funktioner 
och blir en tillgång i samspelet med omvärlden. Riktigt förlösande kan det bli när 
vuxna och barn släpper loss tillsammans, något som Dencik; Bäckström & Larsson 
(1988) kallar Jabbadabbado-effekten  (se s. 28). Det är emellertid inte är så van
ligt att vuxna släpper kontrollen, menar forskarna. I min studie dock minns ung
domarna många sådana situationer. Aronsson m.fl. (1994) och Schwarzman (1982) 
menar också att det är viktigt att vuxna tar barns skämtande på allvar och förstår 
dess djupare innebörd. Därmed går jag över till det tema som jag vill kalla: Barns 
rätt att ha roligt -  vikten av skämt och skoj i allt man lär sig.

Allt under det jag  upprepade gånger läst ungdomarnas intervjuer har det blivit 
alltmer tydligt att barnen söker, minns och längtar efter det som stimulerar och är 
roligt. Stimulerade blir barnen av det de själva är med och skapar, förstår och i 
viss mån kan kontrollera. Men lika viktigt är som tidigare framgått ”allt detta som 
bjuder på överaskningar” , farorna, det förbjudna och ”allt det där som man inte vet 
någonting om, men som skulle kunna hända”. Det där mystiska som det inte alltid 
finns ord för och som inte finns i den tidsplanerade dagen om man inte som barnen 
uppfinner det. Och det gjorde de, efter bästa förmåga. Och lyckliga, det blev de 
när personalen skrattade med och förstod och hjälpte dem att sätta gränser i upptåg 
och tokigheter som hörde vardagen till (se intervjun med Åsa s. 121). Att ha roligt, 
få uppleva, känna, se, göra och förstå är att få vara barn och ha det bra. Det är 
också barns sätt att lära sig, något som framför allt Pramling (1991) har belyst men 
även Kärrby (1992). ”Känslor och intellekt är intimt förknippade i barns utveck
ling och lärande. Vad barn behöver förutom sig själva är vuxna som har insikt i 
detta och handlar därefter”, anser Kvalheim (1981). Då blir barnen trygga och då 
uppstår glada och öppna klimat på barnstugan, ett faktum som i hög grad bör upp
märksammas på förskoleseminarierna menar hon. Ungdomarna i denna studie be
kräftar inställningen att individen blir trygg av positiva klimat. Det är basalt i 
barnens minnen. Karin Aronsson m. fl. (1994) belyser i en intressant artikel om 
språkspel och socialt samspel i en mångkulturell värld barns behov av skämt, lek 
och dispyter och m enar att småbråk och skämt tränar barnen i argumentation och 
perspektivtagande. I bråk lär barnen sig argumentera för sin sak. Det förutsätter 
förmåga till perspektivtagande, det vill säga att kunna se en sak från många olika 
håll och ingår i den mer eller mindre dolda läroplan som uttrycks i förskolans var
dag. På daghemmet får barnen träning i att uttrycka sina konflikter i ord. De får 
hjälp när de inte själva klarar ut saker. Sven berättar och gör en spontan jämförel
se med skolan (s. 24):
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Sven: Det blev nästan aldrig så att man blev så där orättvist
behandlad.

Kerstin: Ja, det var ju  fint.
Sven: Dom tog ju  tid på sig liksom . . . dom fråga liksom vad hände

då?
Kerstin: Dom gick igenom allting ordentligt?
Sven: Så var det inte direkt i skolan . . . blev det inte när man kom till

skolan. Där var det, typ, Du ska inte bråka med Pelle! -  Men 
Pelle slog mig! -  Det har inte med saken att göra. Du ska inte 
bråka med Pelle! (dialog mellan lärare och Sven).

Kerstin: Har Du tyckt det vart annorlunda i skolan än på dagis?
Sven: Jo man var van . . . dom lyssna ju  alltid på en på dagis. Dom

brydde sig ju  liksom, fröknarna, på ett annat sätt. I  skolan var 
det, typ . .  . Jag tyckte inte lärare bryr sig lika mycke.

I observationerna från daghemmet beskrivs Sven av personalen som en lugn pojke 
med hög social och intellektuell kompetens. I skolan däremot gick det snett redan 
från början, berättar han. Det blev fel i mötet med lärama. Han placerades för en 
tid i specialskola. Nu i gymnasiet ska han satsa på att klara skolan och är angelägen 
om att ta eget ansvar för sina tidigare misslyckanden (s. 36):

Sven: Det kunde ha gått bättre, men det beror på mig själv.
Kerstin: Har det berott på Dig själv?
Sven: Man kan ju  inte skylla på nån annan, om man haft problem i

skolan fö r  det är ju  upp till en själv . . .

Sven växte upp ensam med mamma och har ingen kontakt med pappa. Han började 
på daghem före ett års ålder och har haft långa dagar. I hemmet var det mamma 
som bestämde (s. 26): ”Hade hon sagt en sak så var det det som gällde.”

Sven har en stark självkänsla och en reflekterande hållning till livet. Hemmet är 
viktigast i hans liv, men han är mycket positiv till sin daghemstid (s. 33):

Sven: Jag tror det är bra man går på dagis, fö r  då blir man ju  inte
bara som en person utan man tar litet lärdom av alla 
människor. Det är bra kunna se saker från många olika 
håll. Och liksom höra andras uppfattning . . . Man kan ju  i och fö r  
sig skapa sig en egen bild om saker . . . Det få r  man ju  göra . . .ingen 
kan tycka åt en.

I Svens minnesprototyp av daghemmet finns i likhet med de flestas bilder ”öppna 
vuxna”, som för honom varit viktiga komplement till hemmet. I det avseendet har 
han mött förskolepersonal som mer eller mindre medvetet kanske haft ett arbetssätt 
som kan liknas vid det man på 1970-talet i barnstugeutredningen kallar dialogpe
dagogik, vars främsta syfte är att se barnen och ha en ömsesidig dialog. Sven kom
mer från arbetarkultur. Han har uppskattat och tagit till sig den mer medelklassin- 
riktade miljön på daghemmet och omsatt den på sitt sätt. Han är nyanserad i sin be



117

dömning och ger exempel både på det som var positivt och negativt, samtidigt som 
han har en strävan att ta förhållanden och situationer som de är. I förskolan har 
han känt sig sedd och bekräftad. I skolan blev han bedömd. I slutändan tar Sven 
eget ansvar för det han möter och kräver av sig själv att försöka förstå och ro i 
land det han står mitt i, i enlighet med det han ovan antyder. Sven relaterar därvid 
sina sentida upplevelser till tiden på daghemmet och dess kultur och hans minnes- 
prototyp av daghemstiden blir bilden av hur det kan vara, när det är bra och med 
den förebilden går han vidare i livet.

På barnstugorna fanns en både tyst och öppen regel: Det var inte fint att bråka. 
Tvister skulle göras upp med samtal, och det förekom förhållandevis få konflikter 
på daghemmet, något som också Dencik; Bäckström & Larsson (1988) konstaterar i 
sin forskning.

Aronsson m.fl. (1994) talar om barnens m otkultur och vikten av att lyssna till 
deras ibland respektlösa hållning mot mycket i kulturen som vi vuxna tar på blo
digt allvar. Hon hänvisar till Schwarzmans (1982) egen forskning kring barns lek 
på daghem. I motkulturen lägger hon i min tolkning in att barnen känner vad vuxna 
förväntar sig, samtidigt som de vågar göra som de själva vill, något som Sven till 
exempel visade prov på när han blev arg vid mellis, för att han skulle tvingas äta 
upp sina fiskpinnar och bara gick hem (ss.7-8):

Sven: Man fic k  sitta kvar efter maten om man inte käka upp.
Kerstin: Jaha.
Sven: Sen om man bara peta i maten så d ä r . . .  så när det var

m ellanm ål. . .  då fick  man alltid nåt sånt där litet godare . . . Man fick
fruktsallad och lite såna där grejer. . .
Då . . . dom som inte hade ä t i t . . . Då ställde dom fram  deras mat. . . 

Kerstin: Jaha . . .  det gjorde dom . . . Var Du med om det nån gång?
Sven: Ja, det var en sån dag som jag gick hem. Vi hade ätit såna där

fiskpinnar. . . så sa dom: Käkar Du inte upp dom så få r  Du 
dom till m ellanm ål. . .  så brukade dom säga när man inte käka 
upp! Dom bruka inte göra nånting, men så tog dom fram  och ställde 
upp fiskpinnarna!

Kerstin: Då gick Du hem?
Sven: Så hade jag  en massa hockeypuckar i fickan . . . släppte jag

hockeypuckarna på vägen. . .
Kerstin: Gjorde Du de?
Sven: Jag gick och släppte dom. . . Dom var så tunga, sa jag, när jag

kom fram .
Så fråga dom: Vad gjorde Du av hockeypuckama? Dom la jag  
på vägen. . . Dom var så tunga.

Kerstin: Vad hände sen då . . . plocka ni upp dom eller?
Sven: Fick vi gå tillbaka.
Kerstin: Du och mamma?
Sven: Nej jag och en personal!
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Exemplet väcker frågor. Ska barn tvingas att äta upp? Barnen berättar att en del 
vuxna la upp mat och det barnen fick skulle ätas upp. Ingen vuxen skulle tvinga en
annan vuxen att äta upp, än mindre be någon sitta kvar efter maten, om man inte
ätit upp, såsom Sven och andra barn minns att det kunde vara. Exemplet belyser 
förhållningssätt mellan barn och vuxna, där vuxna bestämmer och vet bäst. Karin 
(se s. 140) kallar detta ”Jag är vuxen -  Du är barnrelationen”, en relation ungdo
marna opponerar sig emot och menar att de ibland kände av och var medvetna om 
redan som små. Ungdomarna minns också de relationer med personalen som var 
jämlika i den betydelsen att man försökte förstå barnet och sökte mötet med barnet. 
Där skapades också ett förtroende. Till den bilden hörde också känslan för det lust
fyllda och roliga, som ibland hos barnen tog sig uttryck i plötsliga infall. Mia som 
växte upp som enda barn, ensam med mamma minns systrarna på dagis och den 
där gången när hon fick en plötslig idé och klippte kompisens hår (s. 8):

Mia: Jag och min kompis var inne i ett rum . . . sen så . . . det var sån
där glasdörrar . . .  vi satte fö r  och sen så klippte jag  hennes hår.

Kerstin: Du klippte hennes hår? Vad hände då?
Mia: Ja, hennes mamma blev väldigt arg på mig sen . . .
Kerstin: Jaha! Och hon själv då?
Mia: Ja hon tyckte det blev ganska fint!

I vardagen och det invanda trygga sökte barnen ibland lockelsen i det farliga. Åsa 
berättar (s. 4):
Äsa: Vi brukade ta promenader upp i en skog som låg bredvid.
Kerstin: Vad gjorde ni i skogen?
Åsa: Vi sprang runt och lekte . . . brukade vi gå till ett visst ställe.

Därborta såg det läskigt ut i skogen. Vi trodde riddar Cato 
bodde där. Vi var jätterädda och sprang runt.

Barnen gör själva sin definition av begreppet lek genom att inte definiera det alls. 
(Se även Kvalheim, 1981). Det är kort och gott bara: Man lekte, vilket i sin tur in
nebär att begreppet är kopplat till något lustfyllt som ofta sker med största allvar. 
Barnen sätter själva gränserna för vad de vill göra och när de börjar och slutar. I 
den bemärkelsen är man som barn fri när man leker. Ingen av ungdomarna minns 
att de inte fick vara med i leken. Fröknarna fanns runtom och såg till att ingen blev 
utanför. I förskolans dolda läroplan fanns en regel att alla skulle leka med alla och 
det införlivades som norm.

Sam m anfattning Det går att se en skillnad i barns och vuxnas sätt att förhålla sig 
till daghemslivet. Där vuxna planerar lever barnen i nuet och det lustfyllda som ut
gör leken. Att ha roligt är centralt. Upplevelserna via sinnena och fantasin styr 
barnets verksamhet och den strukturerade vardagen på daghemmet kan bli svår att 
överblicka. Det barnen har tagit till sig är det som ligger nära det personliga, och 
det de kan förstå, i enlighet med Deweys beskrivning av hur barn fungerar. Inte 
heller splittrar barnen upp sin tillvaro och sitt varande i olika aktiviteter eller skil
da system. Allt utgör en enhet. I den enheten hade barnen att utforska världen i
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den mer eller mindre dolda läroplan som gömmer sig däri.

Den dolda läroplanen och dess teman

Ungdomarnas minnen uttrycker en mångfald teman, det vill säga ett slags grund
tanke eller ledm otiv. Dessa teman kan sammanfattas i barnens sätt att betrakta 
världen och sortera sina intryck. Det tar sig uttryck i ett slags dialektiskt tänkan
de. Man minns i positiva och negativa termer (se kapitlet om minnet) parallellt 
med att man i sin minnesprocess pendlar mellan ett nu, ett då och ett sen. Det vilar 
en stämning av uppbrott i texterna, vilket hör tonåren till, men i viss mån även 
förskoleåren. Jag tänker då främst på bamets arbete med att successivt söka sig från 
föräldern mot kam raterna och ut mot världen, en form av kartläggande av den 
värld som omger barnen. Det handlar om att utforska den mer eller mindre dolda 
läroplanen, det vill säga vad som i själva verket gällde i den värld man hade att ut
forska. Begreppet m yntades av Jackson (1968) och har kommit att användas i 
många sammanhang (Broady, 1987). Jag använder det i beskrivningen av det bar
nen lärde sig ”mellan raderna” i vardagslivet på daghemmet. Det står klart att bar
nen tidigt blev medvetna om att de oftast blev mer ”skyddade” i hemmet. På barn
stugan fick de möta en mer ”oskyddad” verklighet, främst i barngruppen men ock
så genom personalens sätt att arbeta med bland annat konflikterna. På daghemmet 
fick barnen ta konsekvenserna. Hemma slapp de mera undan. Det gällde inte alla 
men väldigt många. Det är en av anledningarna till att ungdomarna anser att de 
har behövt sitt daghem. I den sociala och kognitiva kompetens man fick på dag
hemmet ingår många teman, som jag åskådliggör genom hela avhandlingen. Vikten 
av att bli bekräftad betonas i ungdomarnas berättelser, ett behov som i min väster
ländska tolkning är kopplad till sökandet efter den egna självbilden. Ungdomarna 
minns främst de personer, situationer och aktiviteter där de blev sedda och räknade 
med. Att bli kränkt lämnar mörka minnen. Att bli sedd om än bara för ett kort 
ögonblick, ger bestående positiva minnen, något som illustreras i nedanstående 
fyra profiler, (s. 120). Först ger jag dock en översiktsbild av ungdomarnas situa
tion med avseende på familj och skola våren 1992.

Fyrtio ungdomar — familj och skolsituation våren 1992

Våren 1992, då intervjuerna gjordes, gick samtliga fyrtio ungdomar utom fem, tre 
pojkar och två flickor, i gymnasiet. En pojke, Kalle, hade hoppat av skolan, var 
arbetslös och tämligen pessimistisk inför framtiden. Olle hade tagit sabbatsår och 
arbetade, men avsåg bestämt att börja gymnasiet till hösten 1992. Sven hade likaså 
sabbatsår, men skulle börja två-årig  social linje efter sommaren. De övriga fem
ton pojkarna har valt typiskt manliga linjer med huvudsakligen teknisk eller natur
vetenskaplig inriktning. Hantverksinriktade utbildningsmål fanns också represente
rade. Bland flickorna gick tjugo av tjugotvå i gymnasiet. Pernilla och Stina hade 
hoppat av. Stina arbetade och bägge flickorna tänkte börja igen till hösten trots ne
gativ inställning till skolan. Flickorna uppvisade en större spridning i valet av
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gymnasielinjer, men de teoretiska linjerna dominerade. Hos ett antal pojkar och 
flickor skymtar en viss oro inför tecken på växande arbetslöshet, men den genom
gående trenden är dock en känsla av tro på sig själva och sin framtid. Flickorna ut
tryckte generellt en starkare tilltro till sin egen förmåga än pojkarna. Flickorna har 
också en ”rikligare” minnesflora med inslag av många specifika episodminnen.

Till bilden av daghemmet hör som framgått också minnena av föräldrarna. Det 
är i minnet nästan alltid mamma som lämnar och hämtar, men pappa finns där ock
så och är framför allt för flickorna, men också för pojkarna, en mycket viktig 
gestalt. För de barn som växte upp endast med mamma, fick hon bli både far och 
mor, men pappas roll, även i hans frånvaro är mycket betydelsefull, vilket också 
visats av bland annat Tiller (1989) och Sandqvist (1993). Som framgår av tabell 5, 
(s. 69) var sexton av fyrtio barn enda barnet. Tio flickor och sju pojkar växte upp 
hos den ena av föräldrarna medan resterande tolv flickor och elva pojkar levde 
med bägge. När ungdomarna intervjuas 1992 bor fortfarande åtta pojkar och åtta 
flickor med båda föräldrarna. För resterande tjugofyra ungdomar har familjebild- 
ema förändrats. Föräldrar har gift sig, skiljts, gått in i nya samboförhållanden eller 
gift om sig och syskon har tillkommit. Några föräldrar har dött. Fyra pojkar, 
Sven, Mats, Rickard och Stefan, har nya familjer då föräldrarna separerat. Kalle 
bor fortfarande ensam med mamma men har fått nytt syskon. Bland flickorna är 
förändringarna än fler. Hanna, Anna, Lovisa och Cecilia har nya familjer. Lena, 
Josefin och Petronella bor sedan olika lång tid tillbaka hos mamma. Kristina är på 
väg att flytta från pappa och hans nya familj till mamma. Pernilla har fått syskon. 
Familjen speglar i denna översikt bilden av ett mycket rörligt system.

Några ungdomar går i specialgymnasier utanför Stockholm. De är alla mitt uppe 
i en egen brytningstid mellan barndom och vuxenliv. Tankar och minnen speglar i 
det perspektivet barndomen som en för de flesta skyddad värld. Nuet och framtiden 
blir en utmaning, som både lockar och ställer krav, men tilltron till den egna för
mågan är som framgått dock klart dominerande. Sett i ett framtidsperspektiv me
nar framför allt flickorna men även pojkarna att de fått andra möjligheter än sina 
föräldrar som samtliga arbetar i låg- och medelklassyrken och vuxit upp i väsent
ligt annorlunda miljö än sina barn. Monika säger (s. 28) :

Monika: Nu så är vi ganska lika männen . . . Och det är ju  en himla fördel!

Lars, som drömmer om samma yrke som Monika -  inom flyget -  säger spontant 
inför sin framtid (s. 24):

Lars: Jag tänker vara pappaledig i alla fall!

Fyra profiler: Åsa, Pernilla, Lars och Peter

Som framgått kommer jag i detta avsnitt att illustrera intervjumaterialet via längre 
avsnitt ur fyra profiler: två flickor Åsa och Pernilla, jäm te två pojkar Lars och Pe
ter. Åsa och Lars har en positiv hållning mot daghem medan Pernilla och Peter är 
mer kritiska. Åsa, Pernilla och Lars började mycket tidigt på daghem medan Peter
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började senare. Åsa och Peter har vuxit upp med far och mor och syskon medan 
Pernilla har levt ensam med mamma. Lars föräldrar var skilda men Lars träffade 
pappa varannan helg.

* Å sa  har vuxit upp med bägge^ sina biologiska föräldrar och en flera år äldre 
bror. Familjen har bott i radhus. Åsa började på daghem vid sju månaders ålder. 
Det var pappa som lämnade och mamma som hämtade.

Åsa känner sig känslomässigt mycket lik sin pappa, som hon beskriver som lev
nadsglad, samtidigt som han förstår, att livet inte alltid är så lätt. Åsa har många in
tensiva minnen från daghemstiden, och det är framför allt kamraterna hon minns. 
Hennes episodminne är mycket väl utvecklat. När intervjun görs går Åsa tvåårig
barn- och ungdomslinje och planerar därefter att resa utomlands som aupair. Hen
nes stora intresse är att skriva och hon läser mycket, framför allt poesi. För tillfäl
let är det Karin Boye som gäller. På högstadiet gick det enligt henne själv inte så 
bra, men i gymnasiet har hon höjt sina betyg betydligt. Hon säger själv mycket be
stämt att hon (s. 36):

vill kunna mycket.

Åsa berättar med stor inlevelse och skrattar ofta i intervjun. Hon har många roliga 
minnen. Tonåren har varit påfrestande i perioder. Då har hon skrivit mycket och 
haft stöd av sin pappa (s. 32):

Åsa: Pappa är viktig . . .tycker jag. Han går å prata med å så där.
Han förstår. Det där jag  berätta om, när det var svårt, när jag  
skrev m ycket. . . Pappa var i samma situation när han var 
yngre.

Kerstin: Ja, han kände igen?
Åsa: Mamma, hon kommer nog att bli viktigare, men hon . . . Jag

tror mammor och sånt där är ganska påfrestande i den här 
åldern, men jag  tycker det blir bättre och bättre.

Åsa minns daghemmet som sin lekvärld. Där prövade hon gränserna och bråkade 
och busade ganska mycket enligt henne själv. Hon tyckte mest om att leka, särskilt 
med dockorna. Hennes bästa kamrat och hon var mammor båda två och lagade 
mycket mat. Samling och ”såna där träningar” tyckte hon aldrig om. Hennes min
nen är fulla av upptåg. Hon minns när hon hällde vatten på golvet och när de linda
de tråd om varandra för att ”klättra upp till månen” . På gården byggde barnen 
sandslott och ”cykla gjorde vi ofta” .

De mer arrangerade utflykterna eller verksamheterna minns hon inte. Men hon 
minns sagorna (bland annat Elsa Beskow), sommaren och badet och snöbollskrigen 
på vintern (ss. 4-5):

Åsa: Det var mysigt. Då fick  man kex och saft och inlindad i en
handduk . . . och satt på en f i l t . . .
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På vintem, då åkte vi pulka och sen brukade vi ha snöbollskrig 
på gården . . .  så satt jag alltid uppe . . . vi hade en ställning. . . 
Då satt jag  längst upp och gav en del snöbollar. . . Det var 
några som fick  sitta där uppe och kasta ner på  dom andra 
barnen. . .

Kerstin: Var det ofta Du som hitta på saker?
Åsa: Ja det var d e t . . . (skrattar)
Kerstin: Hur tror Du Du var som kompis?
Åsa: Jag var rolig och spännande och va med, tror jag, fö r  jag  var så

här skulle busa och ha kul hela tiden.
Kerstin: Vad betydde kompisarna för Dig?
Åsa: Sällskap!

Åsa lekte med sin bästa kompis, Lina, och killarna. Ibland rymde de. Lina och Åsa 
var ”oskiljaktiga” (s. 8):
Åsa: Det man visste att man inte fick  göra det var ännu roligare.

Vi var ute på promenad. Så gick vi förb i där min bästa kompis 
bodde. Då fråga jag: Lina ska vi rymma? -  ja  det gör vi -  så vi 
gick så här på led sen, så hoppa vi åt sidan i nån buske och 
gömde oss. Så såg fröknarna inte oss.

Kerstin: Nej, ni var bara borta.
Åsa: Ja precis, så sprang vi hem till Linas mamma och sa: Du få r

inte ringa till dagis och säga att vi är här! Men dom ringde och 
sa att vi var där. Så kom vi tillbaka till dagis . . .  så fick  min 
mamma utskällning -  att hennes unge eller vi var så hopplösa.

Att rymma och se om man blir upptäckt satte krydda på vardagen. Spelet och 
tramsandet fanns med i det mesta barnen gjorde. Det gick nästan inte att göra nå
gonting utan att göra om dagarna till något spännande, ett tema som löper genom 
många ungdomars berättelser:

Kerstin: Hur flöt dagarna fram?
Åsa: Man kommer ihåg, när det hände sa ker . . . Men det var

nog ganska stillsamt ibland också, men jag  försökte alltid 
hitta nåt och göra . . . busa, klippte håret på varann och så 
där . . .

Åsa minns barngruppen med glädje och fröknarna (det fanns ingen manlig perso
nal):
Åsa: Dom var snälla. Det var vissa som jag tyckte mer om och vissa

tyckte jag  inte om. Det var två som jag  hade svårt för. Resten 
gick bra.
Hon som jag  inte tyckte om . .  . den ena . . . Hon hade stickade 
tröjor på sig och så rökte hon . . . Hon var sur på mig fö r  det 
mesta . . .det var bara fö r  att jag busa och hon skällde . . . 

Kerstin: Du busa och hon skällde. . . Förstod hon inte så mycket av Dig?
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Åsa: Nej, det tror jag inte. Jag praktiserar på dagis nu, så jag har
hamnat på ett dagis där hon jobbar nu . . .Så nu förstår man ju  
att hon var så, men då förstod man ju  inte . . .

Kerstin: Idag tycker Du att Du kan förstå att hon blev irriterad?
Åsa: Jo verkligen.

Om den personal hon tyckte om säger hon (s. 10):

Åsa: Dom kramades och dom var mysiga sådär.
Kerstin: Hur tycker Du en bra personal ska vara?
Åsa: Roliga och inte klaga jäm t!

Föräldrarna uppskattade daghemmet men det hände att de fick klagomål från per
sonalen (s. 19):

Åsa: Det var ibland dom fick  klagomål att vi inte skötte oss och
mamma fick  gå på möten om d e t . . . men pappa hade ingen 
uppfattning om d e t . . . Pappa kom inte ihåg det. . . Vi prata om 
det fö r  nån dag sen . . . mamma prata med personalen. . .
Pappa prata inte!

Åsa gick sin egen väg och gjorde ofta tvärtom. Hon tycker fortfarande det är ro
ligt ibland att göra det som är förbjudet.

När hon tänker på skolan, berättar hon, att hon tidigt bestämde sig för att tycka 
annorlunda än kompisarna (s. 18):

Åsa: Va kul det ska bli och börja skolan och sånt där . . . Då tänkte
jag  att jag ska va tvärtom, så jag  tyckte det var tråkigt redan 
första dan.

I gymnasiet trivs dock Åsa och hon är mycket motiverad. På frågan vad hon lärde 
sig på dagis säger hon (s. 23):

Åsa: Det kommer jag  inte ihåg. . . Jag lärde mig säkert mycket!

Hon minns den fria  leken och det hon lärde sig via kamraterna (s. 24):

Åsa: Knyta skor lärde jag mig på dagis och torka mig själv . . . Det
kommer jag ihåg!
Vi hade två toaletter, satt vi på varsin . . . skrek Lina in till 
mig: Jag har lärt mig å torka mig själv, Åsa!
-  Det kan jag med, sa jag  och så gjorde jag det!
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Åsa understryker den sociala träningen på daghemmet. Hon lärde sig att:

umgås och lösa konflikter och sånt.

Får hon egna barn ska de växa upp ungefär som hon (s. 39):

Kerstin: Om Du får egna barn i framtiden. Har Du lekt nångång med
tanken hur dom ska växa upp?

Åsa: Nej, det har jag inte gjort, men dom ska väl växa upp
ungefär som jag  tror jag  . . . Jag tycker jag  har växt upp bra.

Om barn och daghem säger hon (s. 39):

Det är nyttigt fö r  barnet att få  träffa andra och lära sig 
handskas med det. Går man bara hemma med barnet hela tiden, 
då är det svårt sen tror jag . . . Det är vad jag  tror.

När hon berättar om sitt hem säger Åsa (s. 27):

Man är ju  på ett helt annat sätt hemma än på dagis. Det var 
rörligare och mer frihet hemma. Man fick  gå ut utan att 
mamma behövde gå ut. Man var ute på gatan och lekte med de 
andra och s å n t. . .  På dagis skulle de alltid ha uppsikt över en. 
Kände man av att man var kollad?
Nej man kände inte av d e t . . . Det var ju  bra på båda ställena 
Jag var mer lugn hemma . . . Jag lekte av mig på dagis. . .
Det va rfö r  att man inte fick  göra lika mycket på dagis. . . Då 
skulle man göra det ändå.

Daghemmet, det var glädjen och upptågen, att få pröva gränserna och utmana.

Tidsschema, tidsbegrepp och strukturerad dag minns Åsa inte mycket av (s. 16):

Jag vet inte tiderna . . . Det hade man inte begrepp om.

Tid var inte viktigt. Men hon minns att det var på förmiddagarna de gjorde olika 
saker och på eftermiddagarna var man mest ute på gården.

Tiden i Åsas och ungdomarnas berättelser är en annan än den i vuxenvärlden. 
Daghemsrytmen, med de mycket strukturerade dagarna, influerad i stora delar av 
1968 års barnstugeutredning och vikten av att organisera dagen i syfte att ge barn
et hållpunkter för en grundläggande tidsuppfattning (se i övrigt avsnittet om kon
struktionen av en daghemsdag, s. 151) finns inte i barnens värld. Ungdomarna be
skriver istället leken och den frihet och möjlighet att själv få styra sin vardag som 
leken gav. Där finns också irritationen över de moment i dagsrytmen som ej gav 
möjlighet till lek:

Kerstin:
Åsa:
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Åsa: Jag tyckte aldrig om såna där träningar.

I syfte att höra om daghemmet hade någon speciell profil, det vill säga profilerade 
sig med något visst innehåll i verksamheten, ställdes en följdfråga:

Kerstin: Nej, det gjorde Du inte? Minns Du om ni på dagiset var bra på
nånting, bra på och spela teater, sjunga, rytmik och dans 
eller . . . litet alltmöjligt?

Åsa: Vi gjorde nog allt möjligt. Det var ingenting jag  kommer ihåg.

Inlagd verksamhet som hon inte själv styrde minns bara Åsa, om den är förknippad 
med specifika episodminnen, där hon själv hade en för henne viktig roll. Det tog 
sig uttryck i att hon ofta skred över gränserna, protesterade, småbusade eller 
överaskade och hon säger själv, att hon mycket väl visste, varför hon gjorde allt 
detta (s. 12):

Åsa: Jo, jag  har alltid varit sån . . . Jag tycker det är kul! Det ska
inte vara helt stilla!

Det handlade om att införa litet spänning i tillvaron och i den inrutade dagen kunde 
det ibland behövas litet otillåtna infal. Detta tema som återkommer spontant hos 
många av ungdomarna i kombination med att de lyfter fram den personal som hade 
förståelse för det (se avsnittet Barnens egen värld -  vikten av att ha roligt).

Sammanfattning
Åsa fantiserade mycket som barn. Världen var full av det som lockade och skräm
de. På daghemmet levde hon ut i kamratgruppen och i spelet mellan vad som var 
tillåtet och inte. I observationerna från det Åsa är drygt fyra år leker hon hela tiden 
med sin bästa kompis. Det blir bråk och gråt. Personalen menar att flickorna ofta 
leker med varandra och att de ofta kivas. Ingen vill ge sig. I gymnasiet träffas de 
inte längre, men hon minns sin kamrat med glädje.

Hennes bestående minne av daghemmet är glädje och lust, och det är också glädje 
och nyfikenhet på livet hon utstrålar i intervjusituationen. I det skede hon nu står i, 
våren 1992, fyller hon sin vardag med att skriva, reflektera och söka sina egna ut
tryckssätt.

Hon lämnades redan vid sju månaders ålder på daghemmet, en situation för ett 
barn som har kritiserats mycket både i forskning och i media. Åsa hittade en för
ankring i bägge systemen och socialiserades in i bägge mikromiljöema. I systemen 
rådde ömsesidighet i samspelet och tolerans för hennes person. För henne som 
individ fanns det gott om spelrum på de arenor, som hon besteg. I kontakten mellan 
personal och föräldrar (främst mamma och personal) blev hon ibland det besvärli
ga barnet, det barn hon själv minns på daghemmet men inte i hemmet. Hon kan 
själv relatera till orsak och verkan och menar att detta förhållande främst var mil- 
jöinfluerat. En mindre strukturerad dag med större frihet skulle, enligt henne själv, 
dämpat behoven att opponera sig och göra annorlunda på daghemmet. Åsa var po
pulär i barngruppen. Hon minns att hon hade konflikter med personalen men att
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de konflikterna löstes. Hon fick pröva gränserna. Den rörliga frihet som fanns i 
hemmet balanserades av en större kontroll på daghemmet, något som hon själv lyf
ter fram som en del i den sociala kompetens hon fick utveckla på daghemmet. Hon 
kom att formas till en viljestark och orädd flicka, som redan tidigt utmanade sitt 
eget sätt att tänka.

* P e rn il la  har i motsats till Åsa en negativ syn på daghem. Hon växte upp ensam 
med mamma och började tidigt på daghem. Mamma fick barn som mycket ung 
och sa spontant, när intervjun gjordes i hemmet att hon inte var så medveten om 
hur det var på daghemmet. Idag bor Pernilla i ett låghusområde med mamma och 
en lillasyster. Hon har ingen kontakt med sin pappa. Pernilla har inte trivts vare sig 
på dagis eller i skolan. Hon har inga tydliga minnesbilder från daghemmet och ut
trycker ingen anknytning till personalen. Hon kände sig inte sedd och inte bekräf
tad. I skolan har hon haft läs- och skrivsvårigheter och skolresultaten är svaga. Det 
till trots vill hon försöka klara gymnasiet men har en vag bild av vad hon egentli
gen vill göra. Hon har en nära relation till sin mamma, men upplever som tonåring 
kraftiga spänningar i kontakten och drömmer om att komma bort från krav och 
vardag. Hon berättar (ss. 9-14):

Pernilla:
Kerstin:
Pernilla:

Kerstin:
Pernilla:
Kerstin:
Pernilla:

Kerstin:
Pernilla:
Kerstin:

Pernilla:

Kerstin:
Pernilla:

Kerstin:
Pernilla:

Kerstin:

Pernilla:
Kerstin:
Pernilla:

Jag har inga så där riktigt roliga minnen.
Känner Du mest olust, när Du tänker på dagis?
Ja, jag längtade inte till dagis . . .Tyckte det var konkurrens.
Slå sig fram  hela tiden . . . När jag  var liten, kunde jag  inte 
säga ifrån och sånt d ä r . . . Kunde ju  inte va dum emot nån.
Du kände konkurrens redan på dagis?
Ja.
I vilka situationer då? Kan Du komma ihåg det?
Det är alltid så där . . . nej jag  skall leka med henne . . . nej jag  
vill inte va med Dig.
Fanns det inte en enda en . . . Hjälp mig med det här!
Nej, jag  gick aldrig och sa det.
Hur skulle det ha varit för att Du skulle ha trivts? Om Du fick 
bestämma innehållet på dagis, hur skulle det ha sett ut?
Tänka mig mitt drömdagis?! Jag tror inte på dagis 
överhuvudtaget!
Vad tror Du på?
Jag tror på en inte så stor grupp barn . . .  En stor avdelning
och alla ska tycka om varandra . . . Nej!
Det tror Du inte på?
Nu ska Du leka med honom eller henne . . . Nej!
Det är ju  alltid nån som blir utanför . . .
Små grupper . . .  så man kan gå och leka en stund. Kan Du få
tag i vad Du tycker är. . .
Att man ska få  bestämma själv liksom. . .
Vad man ska få göra på daghemmet för att trivas?
Jag tycker barnen ska göra som dom v il l . . .  på dagis är det
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bara Nu ska vi gå ut! Då kanske man håller på och leker en 
rolig lek . . . så måste man bli avbruten och gå u t . . . och sen 
nån minut ut och lek och sen . . . nu ska vi gå in. Nästa stund 
ska vi gå och äta!

Pernilla har minnen av en hårt strukturerad dag, som styrdes av vuxna, och i den 
stora barngruppen blev hon en i mängden, som ingen såg. Hon hade långa dagar 
men de innehöll moment, det Bronfenbrenner kallar nischer, morgon och kväll när 
situationen var litet bättre:

Kerstin: Du kom tidigt på morgonen, var nästan fö rs t . . . minns Du när
Du gick hem?

Pernilla: Sent, sex, ofta bland dom sista.
Kerstin: Du tyckte det var långt, långtråkigt?
Pernilla: Ja, fa st jag tyckte det var skönare på slutet. Det var lugnt, inte

så mycket barn där.
Kerstin: Tidigt på morgonen och sent på kvällen?
Pernilla: Ja, när det inte var så många, trivdes jag. Man blev inte störd

av alla andra ungar.

Att lämna mamma på morgonen var inte roligt (s. 2):

Pernilla: Jag ville inte gå till dagis. Jag ville hellre följa  med mamma
till hennes arbete.

Kerstin: Fick Du göra det ibland?
Pernilla: Det var ganska ofta jag  fick  göra det.

Att få vara med mamma på arbetet återkommer senare i intevjun (s. 13):

Pernilla: Det har jag minnen av, men jag har absolut inga minnen av
dagis!

Kerstin: Nej . . . minnena när Du var med mamma på jobbet?
Pernilla: Det var bäst, alla var så snälla och alla brydde sig om en.

När Pernilla kom tidigt till daghemmet var det ingen som tog emot (ss. 1-2):

Pernilla: Det var bara att gå in i rummet eller på avdelningen.
Kerstin: Men, trots att Du var först på morgonen och det inte var nån

annan där, så menar Du att det var ingen som kom och sa H ej!
eller tog emot?

Pernilla: Nej, dom satt på avdelningen . . . Jag vet inte . . . Dom bruka
sitta och fika  så där innan. . .

Av kamraterna minns hon inte mycket, men hon minns killarna (s. 3):

Pernilla: Jag var oftast med killarna, så att jag  sprang oftast omkring
med dom och lekte krig.
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Kerstin: Du lekte med killarna, vad hade Du för roll?
Pernilla: Ja, det kommer jag  inte ihåg. . . jag  var väl mer jäm lik med

dom. Jag trivdes inte bland tjejerna. Det va rfö r  mycket tjafs.

Daghemmet innehöll mycket tvång. Matsituationerna var stressiga och vilan (s. 8):

Pernilla: Jag sov nog inte fö r  det mesta, nej man låg väl och titta i taket.
Dom läste väl nån saga eller nåt sånt.

Pernilla minns särskilt en saga om ett daghem, där barnen protesterade mot dagis 
(Ohrlander & Henschen, 1969), (s. 9):

Pernilla: Den var jättebra. Då bestämde vi att vi skulle göra det.
Kerstin: Att ni skulle protestera mot dagis, vad gjorde ni då?
Pernilla: Leksakspistoler . . . men det blev aldrig nånting av.

Pernilla är den ungdom som uttrycker skarpaste kritiken mot daghem. Hon minns 
inte någon personal, och om sin roll och relation till kamraterna drar hon sig till 
minnes (s. 19):

Pernilla: Jag såg upp till killarna . . . det gjorde jag. . .litet mera f a r t . . .
men jag  vågade inte säga ifrån . . . Jag sa aldrig nånting . . .
Jag ville inte vara ovän med någon. . .

Pernilla trivdes bäst med sin mamma och hennes väninnor och deras barn. På frå
gan, hur det varit, om hon skulle vuxit upp hemma, säger hon (s. 23):

Kerstin: Om Du fått växa upp hemma hur hade det varit?
Pernilla: Det vet jag  inte om det varit bättre faktiskt. Jag tror inte det är

så bra att sitta hemma med mamma jä m t . . . Man måste träffa 
andra barn också . . . Fast inte dagis . . .

Hennes lillasyster går på ett föräldrakooperativ. Pernilla intervjuades hemma och 
mamma och lillasyster var vid det tillfället hemma. När jag skulle gå kom mamma 
med lillasyster och sa spontant att hon som ung mamma inte var så medveten som 
hon är nu. Nu är hon nöjd. När Pernilla gick på daghem förstod hon inte hur det 
var.

Pernilla själv vill vara hemma de första åren om hon får barn. Sen får det bli 
någon annan form. Det får tiden utvisa. Hon tror inte att hon kommer att gifta sig 
(det har inte mamma gjort), för barn kan man ha ändå.

Sammanfattning
Pernilla andas utanförskap och hon är kritisk emot mycket. Hon berättar att hon 
känt sig utanför redan på dagis, men att hon inte visade detta och ingen såg hur 
det var. I observationerna från det hon var drygt fyra år, beskriver personalen
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Pernilla som en flicka som leker med alla barn, som är i samma ålder som hon 
själv, men det händer ibland att hon inte vet vad hon vill göra, och då går hon bara 
runt och tittar på vad de andra gör. Men när hon så att säga är klar med det, sätter 
hon alltid igång med något. Personalen upplevde Pernilla som orädd.

Jag visar i detta sammanhang några exempel ur observationerna, som kanske kan 
ge en ledtråd kring, hur klimatet på daghemmet var. Det kan förefalla vanskligt att 
göra en tolkning utifrån endast några få observationer, men mot bakgrund av den 
långa yrkeserfarenhet jag har av konsultation och handledning, menar jag att jag 
tränats i att upptäcka signaler.

Vid ett observationstillfälle 9.30 slår Pernilla sig ner för att titta på några pojkar 
som leker cowboys. Hon pysslar samtidigt med en kramhund, hon har med sig 
hemifrån. Då kom mer en fröken och frågar, vad hon vill göra, varvid Pernilla 
svarar: Ingenting.

Jag gör reflektionen att hon förmodligen är nöjd med att för stunden bara sitta 
där och titta och pyssla med sin hund. Pojkarna ser hon upp till och hon tycker om 
att studera dem. Personalen kunde ha tagit upp en dialog kring detta, för att visa att 
de intresserade sig för just det, som hon gjorde, det vill säga det handlar om att 
möta flickan där hon var, på hennes nivå. Men den vuxne valde att fråga Pernilla 
vad hon ville göra. Detta upplevdes förmodligen både som signaler om att Pernil
la borde göra något, något annat och att personalen inte förstod, vad som intresse
rade henne just då.

Något senare, 9.44, leker Pernilla med en kulram tillsammans med en kamrat 
och 9.47 kommer en fröken och säger att barnen skall gå ut i hallen och börja klä 
på sig för man skall åka pulka. Då går barnen ut.

Denna lilla observation illustrerar den känsla Pernilla hade för hur det var på 
daghemmet. De vuxna hade sin tidsplan, sina tankar om vad som skulle göras och 
barnen blev avbrutna. Själv ville hon få leka klart och pyssla med det hon tyckte 
om, men det blev inte så.

Det Pernilla minns är uttryck för är att inte bli sedd utifrån sitt eget perspektiv. 
De vuxna styrde, och om vardagen blir fylld av många specifika situationer, där 
barnen inte känner sig sedda blir den generaliserade bilden att ingen bryr sig.

Att inte bli sedd och bli för styrd är ett tema som återkommer hos alla de ungdo
mar som har kritik mot daghemmen och den kritiken är främst riktad mot perso
nalen.

Bristen på ömsesidighet i samspelet motverkar en positiv utveckling i enlighet 
med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Och här finns det tecken på att 
så var fallet. Varken mikro- eller mesosystemet fungerade. I praktiken tog det sig 
uttryck i att inte heller mamma var medveten om, hur det egentligen var, vilket 
försvårade möjligheterna för Pernilla att kunna göra någonting åt sin situation. Hon 
utvecklade istället strategier i syfte att komma bort från daghemmet och få följa 
med mamma till arbetet, för där blev hon sedd och bekräftad. Men det fanns stun
der och nischer i daghemslivet, när det var ganska bra: Det var de korta stunderna 
på morgonen och kvällen, när det var färre antal barn, och det fanns spelrum för 
henne själv.

I den stora barngruppen blev hon en i flocken, och hon kunde inte göra sig gäl
lande. Men hon äger en medvetenhet idag, och hon kan föra ett resonemang kring
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sammanhang och influenser. Det tyder på en styrka hon har tillägnat sig. Hennes 
strategier redan som liten, i syfte att ta sig bort från en miljö hon inte mådde bra i, 
kanske kan ses som ett uttryck för en tidig styrka och en omtanke om sig själv. Hon 
sökte sig bort mot de situationer och miljöer där hon fick någonting positivt. Att 
undvika det negativa och söka det positiva är enligt Emde (1992) en viktig strategi i 
människans liv och löper som en röd tråd genom ungdomarnas intervjuer.

För Pernillas del har hennes kritik mot daghemmet främst att göra med det kli
mat hon upplevde, ett klimat där man i hennes upplevelse inte såg barnen. Ungdo
marna har minnen just av olika klimat, stämningar och atmosfärer eller om man så 
vill olika dag hemskulturer, någonting som Ekholm & Hedin (1991) som framgått 
har beskrivit i deras avhandling om daghemsklimat.

Men precis som det har funnits olika kulturer på daghemmen så har också stäm
ningar och kulturer i hemmen varit mycket olika. Det finns stora variationer i 
bägge världarna. I de flesta fall kompletterar de varandra och samverkar positivt, 
men det finns några enstaka fall där det råder oklarheter. Det gäller framförallt de 
barn som klart uttryckt att de ej trivts på daghemmet.

Pojkarna är generellt inte lika verbala som flickorna, varför de i nedanstående 
redovisning får lite mindre utrymme. Lars började tidigt på daghem, Peter senare:

* L a r s  började på daghem före ett års ålder. Föräldrarna skildes när han var li
ten, men han har träffat pappa varannan helg. Han har en tio år äldre syster, som 
har familj. Lars går på naturvetenskaplig linje och det går bra i skolan, men han 
ser sig själv som medelmåttig och litet blyg. Han ”pluggar” hårt, drömmer om ett 
spännande arbete inom flyget. På fritiden spelar han teater, rollspel, med sin bäste 
vän sedan daghemstiden. Han umgås inte med många, vilket han ser som en brist, 
samtidigt som han påpekar, att han skulle ha blivit ännu mer enstöring (s. 
19) om han inte varit på dagis. På frågan vad han lärde sig på daghemmet svarar 
han kort:

Vänskap!

Han har roliga minnen från daghemstiden och trivdes alltid bra, men han har 
önskat att han fått börja skolan ett år tidigare. Dessutom ville han i likhet med 
många pojkar ha mer strukturerad verksamhet, läsning, räkning och litet mer 
idrott. Rickards minnesbilder handlar huvudsakligen om ”hur det brukade vara”, 
det vill säga generaliserade minnen. Som helhet var han nöjd med fördelningen av 
tid mellan hem och daghem och han minns inga svårigheter vare sig när han lämna
des på morgonen eller hämtades på kvällen. Det kunde kännas tråkigt att lämna 
kamraterna på eftermiddagen, och det hände att han inte ville gå till daghemmet. 
Då fick han följa med mamma till hennes arbete på vaktmästeriet (s. 7):

Lars: Ja, det var kul, fö r  jag  bruka få  gå med morsan ibland . . . när
jag  inte ville till dagis.

Kerstin: Hmm
Lars: . . . skjuta gummisnoddar på gubbarna.
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Lars hade i likhet med många av de övriga ungdomarna flera mikromiljöer att 
vandra mellan som barn: daghemmet, hemma hos mamma och hemma hos pappa, 
mammas arbete och kamraterna hemma på gården. De utgjorde hans mesovärld. 
Bästa vännen är den länk, han har kvar från daghemstiden.
Daghemmet det var kamraterna och leken och roligast var uteleken (s. 5):

Lars: . . .f ic k  man göra vad man ville. . .

Om uteleken och inneleken säger han (s. 8):

Lars: Ute på gården åkte vi omkring med såna där trehjulingar och
vagn, lekte i klätterställningar och sånt. . .
Inne var det nog mest kuddarna. . .

Kamraterna var justa. Han minns inga konflikter. Han kommer ihåg sig själv som 
en person med ledarstatus, en av huvudpersonerna, som hade god inverkan på de 
övriga. Alla lekte med alla. Den eventuella tävlan som fanns handlade mest om vil
ka som kunde (s. 11):

. . . träffa bilar på gatan utanför med snöbollar på vintem.

Lars beskriver en ganska enkel och okomplicerad värld, skyddad men också litet 
tråkig ibland. Daghemmet hade sina regler och fasta rutiner, där vilan var ett 
måste. Lars kunde aldrig sova, men han var tvungen att ligga där.
Personalen minns han med värme. De fanns i närheten när han behövde hjälp. Det 
fanns ingen manlig personal.

När han jäm för sina mikromiljöer framgår det att det var högre stämning på 
dagis än hemma, men han har trivts bättre i skolan än på daghemmet. Rent socialt 
har daghemmet haft stor betydelse, men intellektuellt har han önskat mer. Han ser 
positivt på framtiden och tror på daghemmet som ett viktigt komplement till hem
met. Han tror att han kommer att bilda familj, men högst ett barn. Lars associerar 
till sin halvsyster och hennes barn och menar att det verkar krävande med barn. 
Han säger spontant som tidigare framgått (s. 24):

Jag kommer att vara pappaledig i allafall!

Sammanfattning
Lars socialiserades in tidigt på daghem. Hemma kom hans liv att pendla mellan 
mamma och pappa. Han har utvecklats mycket positivt och lyckats väl i skolan.

I observationerna från det Lars var drygt fyra år, beskrivs han som en pojke 
som mest leker för sig själv eller med samma kamrat. På daghemmet bedöms han 
som ett mycket lugnt barn. Men ibland släpper Lars loss och ger sig på djärvare le
kar. I en av observationerna gör han om klätterställningen till en båt och i en annan 
är han ”Tarzan”.

1992 spelar han mycket rollspel, ett fenomen som dök upp i Sverige i slutet av 
1980-talet främst bland unga män mellan 14-25 år (Kinley, 1991). Lars blir djupt
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engagerad, när han berättar om rollspelen. Där kan han göra allt som inte går i 
verkligheten menar han, och där kan han tillsammans med sin kamrat och bäste vän 
sedan daghemstiden pröva sina krafter och sin förmåga och på så sätt utvecklas.

Som liten var Lars blyg, men våren 1992 i gymnasiet vågar han alltmer och 
drömmer om att bli pilot. Det han ännu inte kan realisera i verkligheten lever han 
ut i rollspelen väl medveten om varför och hur. Det väcker frågor kring effekterna 
av samspelet i hans uppväxtmiljöer.

Enligt honom själv är tillgången till kamrater primärt i uppväxten för barn, och 
det sker bäst på daghem. Men daghemmet skulle kanske kunna utvecklas för att 
möta just pojkars behov något bättre? Är daghemmen en miljö som är mer anpas
sad till flickor? Skapar kvinnlig personal en annan kultur än manlig? Och är sko
lans kultur mer inriktad för pojkar? Annerblom (1976, 1979, 1983) har i sin 
forskning lyft fram könsproblematiken på daghem och fokuserat på de traditionella 
mönster som dominerar. Att förändra innebär en process över tid och utgör ett ar
bete som måste ske främst på ett inre plan. Men mönstren sitter djupt.

Skolverket har i några rapporter belyst elevers syn på och värdering av sin 
skoltid. I en retrospektiv studie med eleverna i fokus (1995, nr 92) framgår att ele
verna känt sig motiverade på lågstadiet och i stadieövergångarna. Det har handlat 
om perioder när skolan kunnat möta barnens behov och skapat en kreativ och in
tressant miljö, teman som ungdomarna i min studie understryker. Skolverkets 
rapport visar upp en bild fylld av framtidstro och optimism. Ungdomar idag har 
många intressen och det är viktigt att skaffa sig en breddad kunskap utanför skolan 
i fritidsintressen och olika former av sysslor. I valet av gymnasieutbildning spelar 
könet stor roll (1995, nr 90). Ungdomarna i min studie har som framgått i de flesta 
fall många intressen och en tro på möjligheterna trots krympande resurser.

* P e te r  växte upp tillsammans med bägge de biologiska föräldrarna och en något 
yngre bror. M amma var hemma med barnen de första åren. Sen började Peter på 
lekskola och vid omkring fem års ålder fick familjen ekonomisk förtur till dag
hem.

När Peter intervjuas går han på specialgymnasium långt borta från familjen och 
är tillfälligt hemma på besök. Peter har lätt för att berätta. Han är mycket öppen 
och har såväl specifika som generaliserade minnesbilder av sin uppväxt. Han vill 
gärna tala om sin nusituation som tonåring och glider ofta in på vikten av att hitta 
sin egen identitet, och att just detta inte alltid varit så lätt.

I sitt gymnasium trivs han bättre än han någonsin gjort och menar att först nu 
har han träffat människor som han kan tala med. Han har inte alltid trivts så bra i 
skolan men detta till trots fått goda betyg. Peter är aktiv idrottare och ska satsa på 
att bli sjökapten.

Peter gick på samma daghem som sin bror, men han har inga tydliga minnesbil
der av hur det var att ha syskon på samma daghem. Peter har blandade känslor för 
daghemmet. Det var aldrig svårt vare sig att bli lämnad eller hämtad. Han minns att 
föräldrarna var positiva till dagis, men han har själv många negativa minnen, kände 
sig inte sedd eller bekräftad av personalen och föräldrarna fick ofta höra klagomål. 
Vi kommer rakt in i intervjun och hans tankar om personalen (s. 14):
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Peter:

Kerstin:

Peter:

Jo, ibland, när nånting hänt, kommer jag  ihåg, då gick dom ju  
bara på och anklaga. . .
Så tycker jag  det alltid har varit, överallt, så då var man 
liksom hatad, hatad av nån . . . man hade nåt hatobjekt ibland! 
Du saknade det där att man tog reda på hur det hade börjat och 
hur det gick till?
Mm, så har det varit i skolan också . . . j ä m t . . . tycker jag.

Att inte bli riktigt sedd löper som ett tema genom Peters intervju. Han menar att 
han kände så överallt. Peter har mycket kritik mot daghemmet och säger att han 
tyckte det kunde vara en instängd värld (s. 14):

Peter:
Kerstin:
Peter:

Man måste alltid fråga om lov om man fic k  gå ut och så där. 
Det var bestämda regler?
I  och fö r  sig kan man inte låta småbarn bara löpa fritt heller. . . 
Det måste vara ordnade regler . . . men tråkigt.

Peter kallar personalen ”ledarna” och upplevde att de styrde för mycket (s. 7):

Peter: Dom sa liksom inte till var och en, utan dom bara bestämde 
nånting som dom själva tyckte var bra.

Peter berättar som framgår att barnen drog sig undan i ett litet skogsparti på går
den för att leka:

Det var en inhägnad längre bort. . . .  Så var det ett berg och 
litet skog . . .Det var väl där vi höll till allihop och byggde 
kojor, när inte ledarna var i närheten.
Och när ledarna var i närheten vad gjorde ni då?
Då skulle man fö lja  deras lekar.
Så det var dom som styrde?
Ja det var därför vi drog oss bort till skogen.
Ja . . . för att få vara ifred? 

bra personal skall vara svarar Peter (s. 15):
Hur tycker Du att en bra personal skall vara?
Som jag  sa tidigare då . .  . Dom ska ta reda på vad vi vill fö r  
nånting som små barn. . . . liksom försöka gå ner på deras nivå 
och förstå vad dom gör fö r  nånting.

Personalen återkommer vid flera tillfällen i intervjun. På frågan vad de betydde sä
ger Peter (s. 17):
Peter: Dom betydde väl i stort sett ingenting . . . plåga . . .
Kerstin: Det var en plåga?
Peter: Nej . . . men eftersom dom alltid kolla upp vad man gjorde.

Peter:

Kerstin:
Peter:
Kerstin:
Peter:
Kerstin:
På frågan hur en 
Kerstin:
Peter:

Men det var skillnad på personal och personal och Peter minns särskilt Kalle, som 
han uppskattade mycket. Peter är för övrigt en av de få som minns manlig



134

personal. Det är ytterst få av barnen som har haft manlig personal och minnena är 
mycket vaga. Kalle spelade gitarr (ss. 3 och 8):

Peter: Han berätta alltid en massa roliga historier. . .
Sagor och så n t. . . kunde vi sitta i flera  timmar och lyssna på.

Peter återkommer till Kalle vid några tillfällen. Kalle kom barnen nära och hade 
förmågan att få dem att lyssna. På frågan hur han var berättar Peter (s. 8):

Kerstin: Var han på ett annat sätt än dom andra?
Peter: Ja, det tycker jag. Den andra personalen var så mammig, om

man så säger . . . började gnata så lätt. . .
Kerstin: Gnata . . . och han, han var med barnen?
Peter: Ja visst sa han t i l l . . . Han kunde bli jätteförbannad! Det

kommer jag  ihåg, men på ett annat sätt.

På frågor kring vad han minns av sina kamrater säger han (s. 16):

Peter: Man hade alltid roligt med kamraterna!

Men relationerna var inte djupa (s. 12):

Peter: Kompisarna betydde inget speciellt. Det var bara sysselsättning
kan man säga. Det var nån man hade och leka med på dagarna.

Om sin egen roll på daghemmet säger han att (s. 6)

kanske spela roller då med . . . som jag  gör nu..

Han minns sig själv som något av en ledare, och att man tävlade om det mesta. I 
samtal kring tävlan framkommer (s. 16):

Peter: Det fanns det väl alltid.
Kerstin: Vad tävlade man om?
Peter: Ja, det var väl i stort sett allting. Det var ju  som en sorts

tävlan . . . åkte man kana så gällde det att hoppa längst från  
kanan . . . tävla i allting. Det är så det är idag med . . . 
i skolan och överallt så tävlar man med varandra.

Kerstin: Hur ser du på tävlan?
Peter: Ja . . . (skratt )
Kerstin: Svår fråga?
Peter: Ja, jo  men det behövs väl på nåt sätt fö r  att man ska hitta sig

själv, sin egen identitet om man säger så.
Kerstin: Mm . . . tävla med sig själv?
Peter: Ja det är nog det bästa.
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Peter beskriver sig själv som en tänkare, en sökare. Han tycker han är bra på att 
förstå människor. Han antyder ett flertal gånger att han inte haft det så lätt i rela
tionen till sin pappa. Det framgår att han önskat en bättre kontakt till sina föräldrar
(s. 25):
Peter: Det skulle behövas . . . pappa jobba alltid så sent.

Pappa hade eget företag:
Det blir mycket jobba då. Morsan, hon höll alltid på med sina 
hundar, om man säger så. Vi hade hund fö r u t . . . Det var väl 
också en sån där grej som tog upp mycket tid.

Kerstin: Har Du sagt det åt dom?
Peter: Nej . . . men dom vet väl om det själva. . .

Pappa återkommer senare i intervjun (s. 28):
Pappa, om man säger. . . det är väl där problemen 
ligger. . .genom att han är så viktig fö r  mig. Man ska göra 
saker så han tycker det är bra. . .
(s. 32): Pappa tar alltid efter sin mall. Honom få r  man inte 
ifrågasätta . . . Han skulle bli rasande. . . Jag tror egentligen 
han är ganska stolt över mig, men han säger aldrig något.

När Peter jäm för hemmet och daghemmet säger han om daghemmet att han lärde
sig (s. 20):

hyfs och sånt där . . .  På dagis höll dom litet k o ll . . .
Det var svårt fö r  farsan och morsan och hålla koll när man är 
ute och springer. Dom såg inte riktigt vad man gjorde.

Daghemmet hade trots allt vissa förtjänster. Om han bara vuxit upp hemma så
(s. 24):

hade man ju  inte träffat alla andra liksom, lärt sig vara med 
andra barn. Det är väl den gemenskapen på dagis man ska 
värna om.

Vänskap och gemenskap, hyfs och ordning. Daghemmet hade ett värde i sig både 
för Peter och de övriga pojkarna, men relationerna var ytligare än hos flickorna.

När Peter sammanfattar tiden på daghemmet är han mest kritisk mot att perso
nalen var auktoritär och att det enskilda initiativet inte framhölls. I likhet med 
många andra ungdomar hade han önskat en bättre förberedelse för skolan när det 
gäller intellektuella aspekter (s. 21):
Peter: Jag tror fram för allt att det är viktigt att man få r  börja

lära sig bokstäver och sånt fö r  det kunde jag  ingenting. Det fick
jag göra i ettan.

Kerstin: Finns det mer?
Peter: Det måste vara mera f r i t t . . . fa st under ordnade form er ändå.
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I samtal kring att ta initiativ säger han:
Peter:
Kerstin:
Peter:

Det finns ju  dom som klarar av att ta initiativ va . . .
Ja . . .
Och dom brydde dom sig inte om, utan man gick efter dom 
som inte kunde göra det. Det fanns dom som inte visste vad 
dom ville göra va. Då var det alltid nån ledare som 
bestämde . . . och det blev åt resten också.

Det var minsta gemensamma nämnaren som rådde enligt Peter. Kanske står det för 
en upplevelse hos ett flertal men långt ifrån hos alla. Tre av pojkarna, Kalle, Peter 
och Jan utrycker stark kritik mot personalen. Generellt gäller att barnen iakttog 
skillnader hos ”fröknarna” i bemötandet av barnen och sökte sig till den personal 
som de hade största förtroendet för.

Sammanfattning
Peter började på daghem vid fem års ålder. Innan dess var han hemma parallellt 
med att han gick några timmar på lekskola. Trots att han varit mycket hemma tyc
ker han ändå inte han fått tillräcklig kontakt med föräldrarna. Han talar om spän
ningar och att inte ha blivit riktigt sedd, ett tema som finns även på daghemmet och 
i skolan, men i kamratgruppen på daghemmet fanns ett spelrum, en frihet. På dag
hemmet fanns också en manlig personal, Kalle, som enligt Peter kunde fånga 
barnens intresse. Våren 1992 har livet ordnat till sig trots allt. Peter har kommit in 
på ett specialgymnasium och trivs bättre än någonsin i skolan med likasinnade.

Observationerna på Peter gjordes några månader innan han börjat på daghem. 
Han gick då på lekskola. Samtliga observationer, hemma såväl som på lekskolan vi
sar på teman som Peter själv beskriver. Peter säger i intervjun att han generellt, det 
vill säga överallt, upplevt att vuxna styr, något som i observationerna åskådlig
görs i upprepade situationer, där han söker uppmärksamhet kring vad han själv gör 
men möts med ointresse. I observationerna från lekskolan står antecknat att perso
nalen ansett att det som är typiskt för Peter är att han bara gör det han tycker är 
riktigt kul. Den situation som omtalas beskriver Peter när han motvilligt sitter och 
syr på en vante. Fröken tittar på vanten och säger att han sytt litet fel, samtidigt 
som hon undrar om han inte kan göra om det så att han blir klar med vanten någon 
gång. Motvilligt gör han som hon vill. Därefter börjar han leka intresserat med ett 
flygplan. Han söker kontakt med observatören och vill visa henne leksakerna som 
finns. Peter och en pojkkamrat vill låna observatörens penna för att skriva sina 
namn på hennes block och fortsätter med det observationstiden ut. Peter minns 
själv, att han tidigt var intresserad av att skriva, men han backades inte upp.

Trots sin något negativa syn på daghemmet, som främst rör personalen säger 
Peter efter avslutad intervju att han själv kan tänka sig att ha sina egna barn på dag
hem. Men han vill att daghem skall ge större utrymme till barnens initiativ med ett 
innehåll mer på deras nivå och med fördjupad intellektuell stimulans.

Nästa avsnitt ger en sammanfattande bild av flickornas och pojkarnas version av 
daghemmet.
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Flickornas och pojkarnas version av daghemmet

I anslutning till frågetällningama om flickornas och pojkarnas version av daghem
met med fokus på de fyra dimensionerna synliggör jag nu bilden av daghemmet 
som en värld för flickorna respektive en arena för pojkarna. Jag inleder avsnittet 
med att betona den sociala och känslomässiga dimensionen och vikten av lärandet 
för att mot slutet synliggöra innehållet och den perspektivskillnad jag menar finns 
mellan vision, praxis och barnens minnen av den verklighet de mötte (se ss. 
167-168). I barnens egen värld finns flickornas och pojkarnas version (se fig. 5). 
Där finns både likheter och skillnader. Den dolda läroplanen gömmer sig däri.

Fig. 5 Barnens egen värld

( F ] Flickornas 
version f f  /  \  N \ Den dolda läroplanen

l F  (  1 P 11 gömmer sig däri

(^P^) Pojkarnas l  U  J
version

Ytterst få av de fyrtio barnen gick på samma daghem (se bil. 2). Ett antal forskare 
(Annerblom 1976, 1979, 1983; Gunnarsson, 1978; Kvalheim, 1981; Kärrby,1986, 
1987) har beskrivit flickors och pojkars beteende på daghem som könsbundet, det 
vill säga de leker och beter sig enligt västerländska konventionella könsmönster. 
Mönstren består. Det överensstämmer i mycket med det ungdomarna i den här stu
dien berättar, men det finns tendenser i m aterialet att en viss förändring pågår 
framför allt för flickornas del. Ett flertal understryker vikten av ett vetande. -  ”Jag 
vill kunna mycket!” , säger Åsa (se s. 121). Även flickorna har höga ambitioner och 
vill ta stort ansvar. M ånga av flickorna föredrog pojkarnas lek parallellt med att 
flickorna också lekte mycket med dockor, något som däremot pojkarna aldrig 
gjorde.

Flickorna har som tidigare framkommit en generellt mer nära anknytning till 
daghemmet än pojkarna, något som också redovisats av Gunnarsson (1978) i hans 
avhandling Children in day care and family care in Sweden.

Ett flertal av flickorna upplevde daghemmet som sin värld, där de fick en utvid
gad social och kognitiv kompetens (för en definition se nedan respektive i slutet av 
avsnittet). Vid en jäm förelse av de bägge världarna förskolan och skolan menar 
tolv av tjugotvå flickor att de trivts bättre på daghemmet än i skolan medan fem fö
redrar skola, tre har trivts i bägge systemen och två i ingetdera (se fig. 6, s. 138).
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Daghem - Skola

H  D ag h e m  b ä s t  

| u k a  b a ra  

I I  S k o la  b ä s t  

O  In g e n d e n d e ra

F l ic k o r P o j k a r

Daghemmet mötte flickornas behov på ett annat sätt än skolan kunde göra. När de 
gäller de arton pojkarna var sju mycket gynnsamt inställda till skolan medan åtta 
föredrog daghemmet som miljö. En pojke var positiv och två var relativt negativa 
till bägge systemen. Det är således något fler pojkar än flickor, som föredrar sko
lan men generellt gäller, att bägge könen föredrar daghemmet som miljö. Flickor
na, betonar närheten och intimiteten på daghemmet. Monika säger (s. 15):

Kerstin: Om Du tänker på skola och dagis, var har du känt Dig mest hemma? 
Monika: På dagis tror jag. Det var därför man kunde sova, man sov, man åt på

samma ställe. 1 skolan är det annorlunda. Där är liksom klassrum. Där är 
kalt och tomt. Här är teckningar . . . Vi hade överallt. . .  Ok . .  . 
man har vissa teckningar där också, men det är. . .

Kerstin: på ett annat sätt?

I den sociala och kognitiva kompetens man tränade, ingick mycket. Flickorna har 
sina egna definitioner:

* att vara med andra barn * lära sig ta hänsyn
* inte bara sätta sig själv i centrum
* träna vad som är rätt och fel * lära sig tänka själv * ha egna åsikter
* bli självständigare * lära sig våga
* vara utan mamma och pappa * träffa andra viktiga vuxna
* få fler modeller än föräldrarna * ha ytterligare en familj

Sjutton av de tjugotvå flickorna är genomgående positiva, men fem är mer eller 
mindre kritiska mot miljön, främst personalen. En flicka, Lovisa, valde som fram
gått tidigare att börja på lekis, då hon inte kände sig bekräftad av personalen, 
men hon trivdes bra med barnen. Stina slutade för att mamma ville ha henne och 
brodern, som var allergisk, hos dagbarnvårdare. Pernilla som träder fram i en av 
de fyra profilerna i avhandlingen var negativ mot det mesta som både daghemmet 
och skolan stod för. Anna tyckte att daghemmet var en stark tid men att tonen var
rå. Hon trivdes bättre i skolan och tycker inte om stora barngrupper. Lena var kri
tisk och säger om dagis (s. 17) och personalen (ss. 7-9) :

Lena: Ja det var väl inte så himla kul.
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Lena: Personalen på min avdelning dom var litet korkade.
Dom var jättekonstiga. Dom bara skällde.

Kerstin Så när ni gjorde saker fick ni mycket tillsägelser då?
Lena: Tjejerna, dom som lekte med dockor . . .dom var ju  lugna. . . . men

killarna fick  skällning ganska ofta.
Kerstin: Det fick dom . . . och Du satt och rita sa Du?

Brukade Du visa sakerna Du gjort?
Lena: Jag hade inget intresse av att visa.
Kerstin: Hur var din känsla egentligen för dom?
Lena: Jag tyckte dom var dumma och korkade.
Kerstin: Men hur trivdes Du över huvud taget?
Lena: Jag trivdes bra.
Kerstin: Trots att Du tyckte. . . ?
Lena: Kul kompisar och så där.
Kerstin: Kan man fråga . . . betydde kamraterna mer?
Lena: Ja det gjorde dom v ä l . . . Hade personalen varit jättebra hade

kanske dom betytt mer.

Kerstin: Du sa att dom var litet korkade . . . Vad var det Du saknade?
Lena: Dom hade läst om barn och dom kunde säkert mycket, men

dom liksom . . .  Så här är ett barn!
Kerstin: Dom hade inte känslan?
Lena: Nej!
Kerstin: Hur ska en personal va tycker du?
Lena: Levande!
Kerstin: Och när man är levande då är man vad?
Lena: Man är barn själv!

Kerstin: Vad tror Du är viktigt att man får stöd i som barn för att klara
sig i samhället när man växer upp?

Lena: Man måste få  hjälp med å tänka själv. . . på olika s ä tt . . .  få
problem och lösa.

Kerstin: Hur kan man bäst få det stödet å lära sig å tänka så?
Lena: Att vuxna hjälper en.
Kerstin: Om Du tänker på Ditt dagis, hur tycker Du personalen gjorde

sånt?
Lena: Dom bara tryckte ner i halsen vad man skulle kunna.

Lena framhåller genomgående att verksamheten kunde bli väldigt konstruerad och 
ger flera exempel, som barnen genomskådade. I observationerna från Lenas dag- 
hemstid står noterat att hon är mycket mogen för sin ålder. I likhet med de övriga 
barnen iakttog Lena personalen noga och lade märke till det som var ”äkta och 
oäkta” känsla respektive hur man bemötte barnen generellt. Att bli behandlad som 
kategori barn eller dagisbarn och inte individuellt barn tyckte barnen inte om. 
Barnen sorterade i praktiken personalen efter vilka som förstod hur de tänkte och 
motsatsen. Barnens sorterade främst utifrån relationen. Barnen, framför allt
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flickorna, ville ha relationer till personalen. De flesta valde ut någon eller några 
som de hade speciellt förtroende för, berättar Stina (s. 13):
Stina: Alla hade en så där speciell som dom sprang till.
Barnet fick en bra relation med den personal som förstod barnet. I den förmågan 
låg viljan att möta barnen på deras nivå, ha humor, vara rättvis och kunna sätta 
gränser. Karin minns (ss. 25-28):

Karin: Så man såg väl upp . . . vissa personer såg man upp till av personalen.
Kerstin: Mm, dom Du såg upp till hur var dom?
Karin: Det kommer jag  inte ihåg men jag har fö r  mig att dom var väldigt

förstående som personer liksom.
Litet senare...(s. 26):
Kerstin: Den här gamla tanten som Du sa Du tyckte så väldigt mycket om?
Karin: Ja, hur hon va? Hon satt och prata med en också så där . . .

tog sig tid och samtidigt gav en litet ansvar. Man fick  känna sig litet mer 
betydelsefull och så där.

Kerstin: Fick ni små uppgifter av henne?
Karin: Uppgifter? Jag har inga direkta minnen av uppgifter, men jag fick  den

här känslan av att man på nåt sätt var litet mer än bara det där 
dagisbarnet och hon var personal liksom.

Kerstin: Mm, det var viktigt på nåt sätt. . .
Hon var personal. Hon var kvar också?

Karin: Ja hon var kvar hela tiden.
Kerstin: Och hon som var sträng då?
Karin: Ja jag  vet inte. Hon hade väl mer den här: Jag är vuxen . . .  Du är barn

relationen.
Kerstin: Jaha hon gjorde skillnad på det?
Karin: Ja det har jag  fö r  mig. Jag tyckte hon liksom favoriserade barn ibland

litet grann också då där . . . och det kommer jag ihåg jag la märke till 
ganska rejält.

Litet senare i intervjun kring hur en bra personal ska vara (s. 28):
Kerstin: Hur tycker Du en bra personal ska vara?
Karin: En bra personal? Jag tycker nog den ska ha som den här litet äldre

då . . . lite mer sådär . . . ja  inte den här personal- och barnrelationen 
liksom utan mer att man är som kompisar mera.

Kerstin: Mm . . . Och det tycker Du man kan vara?
Karin: Det kan man vara . . . Det tror jag man kan faktiskt helt klart och det

tror jag  gör liksom att barnen också kanske blir vuxnare . . .tar intryck 
av mer och samtidigt tycker det är skoj.

Lena understryker vikten av att mötas på ”samma” nivå och att inte göra skillna
der. Ungdomarna beskriver att personal i praktiken behandlade flickor och pojkar 
på olika sätt. Lena har tidigare i dialogen noterat att fröknarna var annorlunda 
mot pojkarna är flickorna. De skällde mer på pojkarna. Gunnarsson (1978) har i 
sin avhandling om barn hemma och på daghem uppmärksammat att personalen vi
sar bättre förståelse för flickor än för pojkar och använder mer negativ förstärk
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ning mot pojkarna. Pojkarna sysselsätter sig mer själva än vad flickorna gör. 
Flickorna söker personalens kontakt i större utsträckning, erfarenheter som är i 
överensstämmande med det ungdomarna berättar i föreliggande studie.

Barn lär sig och formar sina intryck inte främst efter vad vi vuxna säger, utan 
efter vad vi gör (Pramling, 1991), något som ungdomarna beskriver. Man studera
de kroppsspråk och ansiktsuttryck. U lf minns (s. 6)

Ulf: Jag hade typ Eva, dom där starka, fö r  man kollar på
ansikten . . .dom med starka ansikten . . . Man känner att dom fanns  
där hela tiden . . . Han (den manlige personalen) var bara sådär. . .

Som framgått sorterade barnen personalen i kategorierna snälla och dumma re
spektive dem man tyckte om och inte tyckte om, och det var ofta subtila saker som 
för stunden avgjorde vad det blev. Jonas berättar(s. 7):

Man kommer ihåg dom man tyckte dåligt om och dom som var 
snälla, men dom som var så där mitt emellan . . . dom kommer man 
inte riktigt ihåg.

Dom som var snälla dom hjälpte till. Man bildar sig uppfattning 
om nån liten grej som dom sa: Nej det få r  Du inte göra och då 
blev dom dumma helt plötsligt.

En grej som man tyckte dom blev snäll av. . . Det var en 
fröken . . .Hon hade nåt frö  man lägger i vatten. Så tuggar man 
på d e t . . . blev det så här tuggummi. Det tyckte vi var häftigt.
Det gjorde vi ibland med henne.

Att personalen kunde vara litet rolig, ha känsla för vad barnen tyckte om, bjuda på 
litet överraskningar och lära barnen saker de själva inte kunde, det berikade bar
nen. Barnen sorterar fröknarna mer eller mindre medvetet. Rangordning sker på 
samma sätt inom barngruppen med undantag för en slående skillnad. Kategorierna 
de som förstår barn och de som inte gör det, finns inte i kamratgruppen. Barn 
förstår varandra många gånger bättre än personal förstår barn, något som många 
av ungdomarna lyfter fram och som jag personligen anser att man bör studera långt 
mer, än man hittills gjort och lära av. Emma säger i dialog med Ulla (s. 11):
Ulla: Hur ska en personal vara, tycker Du?
Emma: Ska vara sansad inte liksom så där hurtig typ, som ska vara

jättem ycket med barnen och var väldigt lekfull och barnslig.
Dom ska vara vuxna som barnen kan ty sig till men som ändå 
veta sin plats. . .

Ulla: (skrattar)
Emma: att dom ser barnen och låter dom vara som dom är . .  .
Emma menar att vuxnas uppgift bör vara att stödja barn att vara den de är.
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Katrin som i likhet med Karin var enda barnet säger eftertänksamt (s. 18):

När man tänker efter, då är ju  dagis bra faktiskt, fö r  man få r  ju  göra 
mycket saker. Man vistas ju  med andra. Skulle jag vart hemma skulle jag 
ju  lekt med mig själv och inte gjort lika mycket. Man gjorde mycket bra 
saker och så n t. . . titta på trafiken och så fick  man ju  gå ut i naturen och 
hålla på med lera.
Det var ju  genom dagis jag  börja på teatern. Dom kalla dit alla daghem! 

Litet senare säger hon (s. 28):
Man få r  umgås med barn i sin egen ålder eller olika åldrar, lära sig dela 
på saker och ting, lära sig ta ansvar litet grand och göra saker själv.

Vikten av lärande

Janina understryker i likhet med många flickor vikten av att lära sig att (s. 34):

Janina: . . . tänka själv och försöka bilda sig egna åsikter och se framåt, inte vara
passiv. Jag tänker på mig själv . . . har jag misslyckats, då går jag  till 
nästa steg och ser om jag  kan göra det bättre.

Kerstin: Jaa, just det. Och det här sättet att se på livet, var kan man lära sig det, 
var nånstans får man den hjälpen bäst?

Janina: På dagis eller lekis . . . men att Du inte är själv, utan Du ser att Du har
massa människor omkring Dig, och Du ser hur alla liksom gör och 
sen så . .  . man tar till sig autom atiskt. . . Det kommer. . .
Jag är glad över att jag  gick på dagis.

Innan säger Janina (ss. 32-33):
Jag tycker väldigt bra om dagis alltså. Jag tänker på mina egna 
erfarenheter, men jag vet inte hur det fungerar idag. Jag skulle nog få  en 
helt annorlunda uppfattning, menar jag  nu, som litet äldre å gå till 
dagis och se hur det är. När man är mindre uppfattar man allt 
annorlunda.

Kerstin: På ett annat sätt, ja  just det.
Janina: Men jag menar, det som jag  upplevde då, önskar jag . . . Alla andra

barn skulle uppleva samma som jag  hade . . . jag  vet inte, har Du få tt nåt 
konkret svar så där?

”Man tar till sig automatiskt”, säger Janina ovan. Barnen ägnar en stor tid åt att stå 
och glo, säger Dencik; Bäckström & Larsson (1988). Det sipprar in menar Kval- 
heim (1981) i sin bok, om hur barn lär sig på daghemmet. Barnen lärde sig i allt de 
gjorde. På frågan vad ungdomarna önskat mer av respektive vill ha för sina egna 
barn på ett framtida daghem, vill de flesta ha mer inlärning, läsning och skrivning. 
Detta överraskar mig, samtidigt som jag vid närmare eftertanke tycker att det är 
tämligen logiskt. Många flickor säger i likhet med pojkarna, att det är viktigt att 
få lära sig läsa och skriva redan i förskolan. Intresset finns redan då. Ungdo
marna minns de specifika situationerna, när de skrev sitt namn på alla teckning
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ar eller försökte läsa sagor och skriva bokstäver. De kommer också ihåg fem- och 
sexåringarna som fick gå i speciella grupper för att ha skolträning. Det hade hög 
status bland barnen. Att kunna läsa och skriva hör ihop med att bli större, bli stor. 
Att börja skolan och vara ovan vid inlärningssituationen blev för många en kännbar 
påfrestning. Magdalena reflekterar (s. 14):

Magdalena: Ja, jag  tror inte man tänkte på det då, men jag  tror det
skulle vara mer böcker. Man skulle ha mer nytta i alla fall, 
när man kom till lågstadiet, fö r  det var många, som inte kunde 
läsa . . . nåt förberedande och lära ungarna och läsa. Det var 
väldiga problem. En del kunde inte lära sig läsa förrän i 
femman . . .Att man få r  ett hum om, vad skolan är . .  .
Det är viktigt.

I förskolans kultur fanns inte inlärning kring läsning och skrivning för barnen, 
men flera ungdomar berättar att de själva lärde sig läsa på daghem. Bamstuge- 
utredningen uppmuntrade principen att lära barn att lära sig4, men många av ung
domarna efterlyser ”riktad” inlärning kring teman etcetera. Amanda framhåller att 
det är önskvärt att förskolepersonalen (s. 26):

Amanda: . . . går igenom nånting varje vecka, så man lär sig nånting,
inte bara segar runt.

”man lär sig vad man gör”, menar Amanda. Och på min fråga

Har Du velat lära Dig ännu mer?
Ibland ville man nog det. Ibland ville man inte lära sig nånting 
tror jag.

Bland pojkarna säger bland annat Lars att han önskat (s. 18):

Lars: Lärt sig lite bokstäver, räkna litet och litet mer idrott än vi
hade, i och fö r  sig var man ute och sprang mycket.
Litet mera såna här redskap, fotboll och såna där grejer.

Förhållandet att barnen lyfter fram önskemål om mer inlärning väcker frågor:
Är det en efterkonstruktion, eller står det för en önskan, ett behov? Jag menar att 
det handlar om en kombination av uppnådd insikt och erfarenhet och ett behov 
som inte stimulerades fullt ut. Det låg inte i tiden. Hos ungdomarna finns idag för
modligen en medvetenhet om språkets allt större betydelse och om nödvändigheten 
av att i tid lära sig behärska tecken och texter särskilt i det informationssamhälle vi 
nu gått in i. Jag menar att ungdomarna tar upp ett tema som kommer att komma än 
mer: vikten av att som barn få lära sig det man är intresserad av fullt ut vid den 
tidpunkt, när man själv visar intresse och är motiverad.

Det är viktigt att 
(s. 27)
Kerstin:
svarar Amanda:

4 SOU 1972:26, s. 196
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Daghemmet en arena för pojkarna i en kvinnodominerad värld

I barngruppen rangordnade barnen varandra efter kön, ålder, styrka, kunnande och 
ledarskap vilket också Kvalheim (1981) funnit i sin forskning om barns lärande på 
daghem. Pojkarna stod högst i rang. Pojkarna hade största attraktionsvärde för så
väl sig själva som för många av flickorna. Ett flertal av flickorna lekte helst med 
pojkarna, där förmågan att våga hade högsta prioritet. Temat ”kan dom -  så kan 
jag” finns i mångas intervjuer, det vill säga, flickorna jämförde sig med poj
karna, vilket i sig är intressant med tanke på att daghemmen ofta beskrivs som en
kvinnodominerad värld. Karin berättar om dagis och pappa (ss. 6-8):

Karin: Jag hade väldigt mycket killkompisar på dagis. Jag var mycket med
killar när jag  var liten.

Kerstin: Mera med dom än med tjejer?
Karin: Jaa, det var jag  nog. Jag var med killar . . . dom vågar göra litet mer,

och då blev det liksom . . . om andra gjorde det, så försökte man själv 
och så.

Kerstin: Vad tror Du det var i Ditt fall som gjorde att Du drogs till 
killarna?

Karin: Vet inte, jag  tyckte själv det var väldigt tråkigt med dockor,
barnvagnar och den stilen. Jag tyckte mer om bilar . . . Jag vet
inte varför. Pappa var den som lekte mest med mig när jag var liten.
Kanske han liksom influera mig litet grann.

Samtliga pojkar utom en, Kalle, lyfter fram daghemmets betydelse som ett socialt 
komplement till hemmet, samtidigt som de understryker, att daghemmet aldrig kan 
få den djupa känslomässiga betydelse som hemmet har. Sven, som började på dag
hem när han var elva månader och hade mycket långa dagar, har många specifika 
minnen av daghemmet och daghemskulturen, men säger i en intervju som blev 46 
A4 sidor lång att hemmet trots allt är viktigast (s. 31):

Sven: Jag tror aldrig man ska lägga fö r  mycket tid på dagis och
liksom tänka att ungarna lär sig på dagis och inte hemma. Så 
kan det aldrig fungera. Dagis kan aldrig ge fostran åt ett barn.
Det är ändå föräldrarna man lyder. Det är bara självklart. Så
kan det aldrig bli. Daghemmet kan aldrig bli som ett andra hem (s. 27),
menar han.

I likhet med ett antal pojkar tröttnade Sven ibland på daghemmet och försökte 
rymma eller ville sluta. Det hände att han revolterade mot stränga regler vid ma
ten eller gav sig iväg för att det blev litet långtråkigt, men han blev återfunnen och 
tillbakahämtad. Sven berättar i samtal kring vad som blev litet trist (s. 14):

Sven: Det blir det ju  alltid, när man är på samma ställe varje dag . . .
Jag sa ibland att jag ville sluta på dagis, fast då sa hon 
(mamma) vad ska du göra då? Gå på lekis. . . men där är inte lika
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bra . . . där går och kommer man som man vill. Ett dagis var 
någonting, när man hade varit ledig en vecka var det kul att gå till dagis.

Ett daghem, det var någonting. Det hade en speciell kultur och definierades främst 
genom kamraterna. Sven ringar in det hela (s. 23):

Sven: Kompisarna . . . dom var ju  a l l t . . . ja  utan dom hade man ju  inte . . .
Det var ju  så där . . . Kompisarna gick ju  först.

Daghemmet var en offentlig institution, där det rådde en viss puls. Pojkarna satte 
sig själva i centrum, och såg till, att de fick, vad de ville ha. Barnen hittade strate
gier. Ulf, som har ett mycket känslofullt språk, när han talar om daghemmet berät
tar hur det brukade vara på morgonen. Det var skillnad på vad Ulf tyckte och vad 
personalen tyckte och han såg till att det blev som han ville (ss. 2-4):

Ulf: Jag kommer ihåg att dom flesta höll på och sy och såna där
grejer . . . men det gjorde inte jag, jag  vet inte varför, men jag  
gillade aldrig det. Så hade dom fack, där det låg ritningar och 
sy grejer, men där hade jag  ju  nästan ingenting.
Jag hade en kompis, Janne. . . Han bor här bredvid. . . Vi har känt 
varann sen typ dagis . . . Vi satt bara och snacka.
Det kommer jag  ihåg . . . Jag gick nästan aldrig u t . . .Jag gick ut en 
gång i början på dagen ibland typ nio -  tio. Sen var jag inne.

Kerstin: Men Du fick bestämma det där själv?
Ulf: Det kommer jag  ihåg att dom påminde hela tiden om, jag inte

ville göra nånting . . .  Du vet sy, men jag  svarade nästan inte.

I arbetet med att hitta sin position understryker sju av pojkarna, att de såg sig själ
va som ledare, och att de inte lät någon bestämma över sig, uttryck som flickorna 
inte markerar på samma sätt. Flickorna använder uttryck som: ”kompisarna tyckte 
om att vara med mig. Jag var nog populär” . Daghemmet var en mer kamratrelate- 
rad värld för pojkarna än för flickorna. Det var skönt att det fanns vuxna på dag
hemmet, men där fanns som nämnts en distans.

Sjutton av arton pojkar poängterar den sociala kompetens de fick på daghemmet 
och definierar kompetensen i omvänt negativa uttryck som:

* Jag hade blivit mer enstöring om jag vuxit upp hemma
* Jag hade blivit mer tillbakadragen
* Jag hade inte lärt mig vara bland folk
* eller inte kunnat tas med folk
* Jag hade inte känt så många vuxna.
* Det hade blivit instängt hemma.

Till de öppet positiva bilderna hörde:
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* social träning
* gemenskap och vänskap och
* frihet.

Det handlar mycket om känslor. Ulf berättar (s. 13):

Ulf: Det var bara personligt. Det var inget sakligt som jag kan
säga att jag  lärde mig. Det var skönt vara bland folk, 
prata med folk, känna mycket folk.

Till bilden hör också att det ”bara var roligt” . Det mesta var positivt, men några 
minns ansträngda relationer till personalen.

Pojkarna växte upp i en kvinnodominerad värld, men pojkarna uttrycker detta 
till trots och med något enstaka undantag, att de tog för sig i sin roll som pojke. Ett 
antal markerar dock, att de önskat en tydligare uppbackning kring det egna initiati
vet (se bland annat dialogen med Peter s. 132). I ungdomarnas minnen finns ytterst 
få män på daghemmet, och de som förekommer kan grovt grupperas i två katego
rier: de som var omtyckta och populära respektive motsatsen. Den manliga perso
nal som blev uppskattad rangordnades högre än den kvinnliga. De mötte barnen på 
deras nivå och var mycket tillsammans med barnen. Den andra kategorin hade en 
diffus roll eller som U lf uttryckte det tidigare (s. 6): ”Han var bara sådär” .

Kamratgruppen — en arena för lek och lärande

I den aktiva självsocialisering som flickorna och pojkarna ägnade sig åt arbetade de 
med att hitta koderna in i barngruppen. Dencik; Bäckström & Larsson (1988 ss. 
68-69) menar att det parallellt med barnens olika verksamheter ständigt pågår 
också ett arbete med att socialisera in sig själva i daghemsgruppens normer och 
värden. Författarna talar om den dolda arbetsuppgiften som innebär att barnen är 
observerande associativa. Barnen iakttar beteenden hos kamraterna som de sedan 
tar efter för att därefter konformera beetendet, vilket innebär att det tagits som 
norm i barngruppen.

I det barnen gjorde skedde som nämnts en rangordning, ett slags sortering som 
utgick ifrån vad de tyckte om och motsatsen. Det mest attraktiva materialet på dag
hemmet var till exempel det som inte fanns hemma. Daghemmet var till det yttre 
gården ute med all den frihet som fanns där: cyklarna, klätterställningen, sandlå
dan och rutchkanan. Inne var det ”stora” kuddarna, ”stora” lego, ”stora” klossar 
och ”klätterställningen inne” . Parallellt med att barnen arbetade med att hitta bästa 
möjliga position för sig själva och sina egna behov, skedde också en spegling i 
barngruppen mer eller mindre öppet kring vad som gällde som norm. Det var vik
tigt att vara ”godkänd” i gruppen och på frågan hur ungdomarna uppfattade sig 
själv i förhållande till kamraterna svarar alla utom en, Pernilla, att de var accepte
rade och inte kände sig utanför. Några kommer dock ihåg barn med olika handi
kapp eller svårigheter, ”som var där för att de skulle ha någonstans att vara” , och 
de kom inte riktigt in i gruppen.
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I barngruppen fanns en form av tävlan i allt man gjorde. Det gällde främst poj
karna som mätte varandra i styrka och mod när det gällde brottning, vem som 
kunde hoppa längst från gungan, springa fortast eller vem som kunde ”träffa bilar 
på gatan utanför med snöbollar på vintern”. Josefin uppmärksammade fenomenet 
i barngruppen och minns (s. 12):
Kerstin: När ni lekte där på dagis och ni var ihop överhuvudtaget, 

tävlade ni med varann nånting . . . ungarna emellan?
Josefin: Det var mest killarna som tävla tycker jag.
Kerstin: Du minns inte så mycket av det när det gäller tjejerna?
Josefin: Nej.
Kerstin: Tävlade killarna med varann, inte mer er?
Josefin: Nej, nej, nej . . .jag tror inte dom . . .  V/ kanske spelade bandy nån

gång . . . Då skulle alltid liksom killarna vinna. Annars var det fusk. 
Kerstin: Annars var det fusk, ja  . . . Om ni vann var det fusk?
Josefin: Ja

Bland flickorna upplevdes dock en tävlan, som bara fanns där. Cecilia säger (s .6): 
Cecilia: Det gällde och va bäst.
Kerstin: Det gällde och va bäst?
Cecilia: Ja
Kerstin: Ville Du va bäst?
Cecilia: Det vill väl alla.

I den sociala kompetens barnen tillsammans utvecklade på daghemmet och som 
bland annat ingår i den dolda läroplanen urskiljes förmåga: 

att adaptera sig till nya situationer 
att ta kritik 
att göra val
att reflektera över sig själv i relation till andra
att integrera olika erfarenheter till en förståelse, så kallad mental flexibilitet
att uttrycka egna positioner och ta andras perspektiv
att ta egna initiativ
att lita till sin egen förmåga.

Själva daghemmet är för både flickorna och pojkarna knutet till barnens betydelse 
fö r  varandra. Detta menar Andersson (1973) har varit ett försummat område inom 
forskningen. Kamratgruppens betydelse för barns utveckling och framtid, framför 
allt i tider av stor föränderlighet har uppmärksammats av bland annat Mead (1970) 
och Frpnes (1985). M ead ser barnen som kulturella vägvisare för varandra medan 
Frpnes betonar betydelsen av att utveckla allmän social handlingsduglighet. För att 
kunna utveckla detta krävs ett mått av frihet och den friheten har barnen i leken. I 
leken kan barn pröva olika tänkande och träna sig i perspektivtagande och reflek
tion. Frpnes understryker att de aktiviteter barnen själva utformar och organiserar 
blir både intressanta, utmanande och lockande. Frpnes summerar (a.a.s. 64):

”1 det moderna samhället kommer jämnårigkontaktens viktigaste bidrag till sociali-
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seringsprocessen att vara utvecklingen av det vi kallar baskvalifikation, som är 
knuten till en högt utvecklad kommunikativ och social kompetens.
Om det stämmer att väldigt mycket av det vi lär oss, och det vi bör lära oss, inte 
förmedlas till oss genom mödrar eller lärare utan genom lek, aktivitet och samvaro 
med jämnåriga, bör det få konsekvenser för såväl den socialisationsteoretiska ut
vecklingen som för pedagogik och socialisationspolitik.”

Barn skiljer på lek och aktivitet men inte renodlat. För Bronfenbrenner är lek och 
aktivitet samma sak. Knutsdotter-Olofsson (1987) har i sin genomgång och defini
tion av lek gjort en distinktion mellan aktivitet och lek. Aktiv ite t i Knutsdotters 
mening är alla konkreta tillrättalagda uppgifter och moment som spel, pussel, ut
flykter, promenader och i viss mån också samlingen. Aktiviteter på daghemmet 
knyts oftast till det material och de redskap som finns både inne och ute, men i det 
ögonblick träskeppet på gården förvandlas och blir barnens avstamp upp till månen 
då har det blivit lek enligt Knutsdotter. Åsa minns (s. 16):

Åsa: Sen hade vi ett skepp, ett träskepp. Det var där vi skulle
klättra till månen . . .

I leken fanns inga tvära övergångar. Livet på daghemmet associeras i det perspek
tivet för de flesta ungdomarna till känslan av frihet. Jonas menar (s. 6):

Jonas: Om man tänker tillbaka är det ingen tråkig tid i allafall. Man hade inga
bekymmer i stort sett. Det var bara att leva f r i t t . . .
Ingenting som man visste, om det måste göras nu, annars händer det och 
d e t . . . Man levde bara i stort sett, när man var mindre.

Kerstin: Det låter som det är annorlunda nu?
Jonas: Ja nu är det mer, som man måste göra.

S e p a ra tio n e r  m o rg o n  o c h  k v ä ll

Inbyggt i konstruktionen av en daghemsdag ingick att dagligen lämnas och hämtas 
av föräldrarna och att möta och separera från kamraterna och personalen (se 
fig. 7).

Fig.7 Separationer morgon och kväll

I  P o s i t i v t  

H  N e g a t i v t  

□  B åd e  och

4 0  u n g d o m a r
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För Monika och hälften av ungdomarna var det inga problem med separationerna:
(s. 2):
Monika: Det var bara Hej då! Gå nu! Det var liksom ingenting!
Fröknarna tog emot:

Det var jättetrevligt faktiskt så d ä r . . . Hejsan sådär.
Dagisfröknarna var jäm t så glada, och sen så kom alla kompisar 
och sådär. Det var jättekul med kompisarna. Man längta till 
dagiset.

och på eftermiddagen när kompisarna var borta (s. 11):

När kompisarna var borta, då var det ju  tråkigt, och sen på  
eftermiddagen då blev det så långt. Då ville man gå hem 
också . . .  Så där vid tre, då var det tråkig t. . .När kommer hon? Sen 
när en efter en . .  . det blev tömt och man blev sist nångång. . . Usch!

Men för en dryg fjärdedel innebar separationerna en påfrestning både på morgon 
och kväll, men något barnen med tiden lärde sig hantera. Klas minns (s. 2):

Klas: Ibland kunde jag  vara ostävig (ostyrig). Det var alltid så att, typ . . .
Jag ville inte att hon skulle gå, och sen när hon hämta mig ville jag  
inte gå, fö r  då hade jag  så roligt.
(s.9): men det fanns ju  gånger när man längta efter mamma . . .  då
blev man jätteglad, när man hörde hennes fina röst
där . . . Klas! Då sprang man rakt in i hennes armar, typ!

En knapp fjärdedel hade blandade upplevelser av hämtning och lämning. Mats 
minns morgon och eftermiddag (ss. 1 och 4):

Det var väl som alltid litet bökigt ibland (på morgonen) 
och det var väl roligt å komma hem och träffa syskon och 
kompisar hemma. Mamma kom direkt från jo b b e t . . .

Att klara av separationen till dagis från föräldrarna var också beroende av hur 
gammalt barnet var och hur integrerad man var i gruppen. Det kunde vara svårt 
att vara riktigt liten och ny på daghemmet men det gav sig med tiden. Att separera 
blev en situation, som alla stod inför. Föräldrarna gick på morgonen men kom 
alltid tillbaka på kvällen. Ingen minns att de längtade hem under dagen, vilket som 
jag ser det innebär att arbetet med att separera sig respektive integrera sig in i 
barngruppen så småningom fungerade för alla, även för dem som var kritiska. I 
barngruppen kände barnen sig accepterade och bekräftade. Endast en flicka, Per
nilla, kände sig ibland litet utanför, men aldrig i liten grupp.

Forskare har i allmänhet varnat för separationer från föräldrarna, framför allt 
när det gäller små barn. Den engelske läkaren John Bowlby (1988) har utifrån ett 
psykoanalytiskt perspektiv framhållit farorna med att skilja små barn från sin mor. 
Han har studerat barn på barnhem med låg kvalitet och funnit svåra emotionella
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störningar hos barnen. Den amerikanske forskaren Jay Belsky (1984) har likaså i 
olika sammanhang uttalat sig negativt till tidig daghemsstart, då han menar att bar
nen kan ta skada i relationen till modern. Han baserar sitt ställningstagande på olika 
forskningsresultat från amerikanska daghem med låg kvalitet. Ingen av forskarna 
har studerat barn på daghem med svensk kvalitet. Svenska daghem har varit kända 
för att hålla en hög kvalitetsnivå, vilket har inflytande på anpassningen för barnen 
(Andersson, 1990). Hårsman (1994) har i sin doktorsavhandling gjort en omfat
tande översikt kring effekterna av separationer och understryker att det idag inte 
finns några fakta kring bestående negativa effekter av att skiljas från föräldrar 
för att lämnas på daghem. Daghemsstart vid tre års ålder har i debatten förekom
mit som ett slags magisk gräns för vad som är lämpligt att börja. Bengt-Erik An
dersson (1994) har i sina studier funnit att barn som börjat på daghem under ett år 
klarat sig bättre än barn som börjat senare.

I denna studie har barn som börjat tidigt, omkring ett år och tidigare, minnen av 
att separationerna på morgonen ibland var påfrestande, men att det gick över. 
Bindningen till mamma förefaller ej ha skadats.

I motsats till Bowlbys anknytningsbegrepp  fokuserar Emde (1989 b, 1992) på 
barns utvecklingskraft och barns medfödda förmåga att passa in i sociala relationer.

Att lämnas och hämtas respektive pendla mellan hem och daghem blev en del 
vardagen som barnen inte reflekterade så mycket över. Jonas ser det så här (s. 8):

Kerstin: Har Du nånsin tänkt på att det varit två ställen du vuxit upp på?
Jonas: Nej, inte riktigt sådär, men man har ju  tänkt på att det är en del

av uppväxttiden i alla fall.

Kamraterna fungerade som en överbryggande länk i de dagliga separationerna på 
morgonen, och var för många sociala magneter på eftermiddagen, vilket tog sig 
uttryck i, att man inte alltid ville gå hem, eller såsom Rickard formulerar sig
(s. 2):

Rickard: På morgnarna ville man inte gå dit och sen ville man inte gå hem.
När man väl kom fram  (på morgonen), då hade man redan 
glömt bort dom  (föräldrarna). Då skulle man leka med polarna.

Sammanfattning
Barnen söker det som enar och förenar mer än spjälkar upp. De dagliga separatio

nerna blev någonting de lärde sig förhålla sig till om än med en viss påfrestning för 
vissa av dem ibland. I forskning från svenska daghem finns inga kända negativa 
långsiktiga effekter av att skiljas från föräldrarna för att vara på daghem.

Pojkarnas och flickornas minnen av daghemmet ser något olika ut. Pojkarna 
rangordnades högst men flickorna har en mer nära anknytning till daghemmet än 
pojkarna. I kamratgruppen utvecklade barnen sin sociala och kognitiva kompetens 
främst genom leken, som samtliga ungdomar lyfter fram som daghemmets centrala 
innehåll. Både pojkar och flickor understryker vikten av lärandet, som i ett retro
spektivt perspektiv inte alltid stimulerades fullt ut. Daghemmet ses huvudsakligen
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ur ett socialisationsperspektiv. Relationen till personalen har av somliga inte upp
levts konstruktiv. Både pojkar och flickor fram håller vikten av att vuxna är på 
barnens nivå, att de förstår barns tänkande.

D a g h e m m e t sp e g la t m o t 1968 å rs  b a m s tu g e u tre d n in g  

Konstruktionen av en daghemsdag -  SOU 1972:26 - 5.8

Vardagen på daghemmet följde en viss ordning oavsett barnstuga.Tiden som styr
faktor  poängteras i barnstugeutredningen i avsnittet om dagsprogrammet 
(SOU 1972:26 - 5.8):

”Dagsprogrammet bör vara så organiserat att det ger barnet hållpunkter för en 
grundläggande tidsuppfattning. Detta innebär att de olika momenten följer på var
andra i en viss ordning. Mellan sådana moment som måltider, på- och avklädning, 
toalett och vila behövs rikliga och sammanhängande tidspass för barns lek och akti
vitet. Praktiska och organisatoriska problem får lösas med hänsyn till barnens be
hov. Programmet bör kunna tillämpas med smidighet och omprövas om nya behov 
uppstår . . .
Man bör undvika att onödigtvis avbryta barnen i deras aktivitet och istället öka 
möjligheterna till övergångar i individualiserad takt. Samvaron i grupp kan lätt 
tendera att bli en organisation i flock -  alla gör samma sak samtidigt även då en 
individualisering eller en uppdelning i mindre grupper är att föredra. Det fordras 
målmedveten ansträngning från personalens sida att undvika dessa tendenser och att 
istället individualisera inom gruppens ram.
Planeringen bör omfatta hela dagsprogrammet. De förutsättningar, som förskolan 
skall ge för barns utveckling i relation till de angivna delmålen, ges till stor del i de 
vardagliga situationerna kring påklädning, måltider och toalett, liksom i barns fria 
och obundna lek inom -  och utomhus. Alla delar av dagsprogrammet är därför lika 
viktiga från planeringssynpunkt.”

I debatten kring daghemmets vara eller inte vara nämns ofta den trista inrutade 
dagen, där barn i praktiken  föses från den ena tillrättalagda sysselsättningen efter 
den andra och förlorar förmågan att leka och ta initiativ. I praxis visar forskning
en att verksamheten i vardagen inte alltid motsvarat den tänkta. Som framgår av 
barnstugeutredningens texter förespråkas emellertid som framgår ovan individua
lisering av verksamheten. Gruppens betydelse har inte samma dignitet som den 
haft tidigare i förskolans historia (Rubinstein Reich, 1993). Tonvikten ligger på 
vuxen-barnrelationen. I motsats till barnstugeutredningen ligger fokus för barnen 
på barn-barnrelationen såtillvida att ungdomarna i sina minnen genomgående beto
nar barnen och kamraternas betydelse i daghemslunken. Konstruktionen av en dag
hemsdag motsvarades som framgått tidigare av en helt annan upplevelse hos bar
nen. Magdalena säger om tiden och daghemslunken (s. 5):

Magdalena: På förmiddagen var vi nog inne om det inte var så där himla
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soligt och varmt. Man var väl inne . . .så åt man . . . så gick
man och borsta tänderna . . .  så gick vi till vilan och efteråt så gick
man ut tror jag. . .

Ulla: Fick ni bestämma vad ni skulle leka eller var det fröknarna
som bestämde?

Magdalena: Nej alla sprang ut och så gjorde man vad man ville. Sen när man
skulle in igen så gick dom runt och samla ihop alla.

Klocka och planering är inte dominerande i minnena. Barnen lekte med varandra 
och i leken var man fri och styrde själv, men man blev en i flocken när man skulle 
samlas ihop inför nästa moment. Till de fasta inslagen hörde samlingen, promena
derna och utflykterna förutom ett utbud av olika aktiviteter.

Förskolan har i Fröbels tradition haft ett historiskt innehåll som kretsat kring 
lek, samling och olika aktivitets- och intresseområden (se avsnittet om förskolans 
historia). Men i och med barnstugeutredningen bryts denna tradition för att ge rum 
för en mer radikal pedagogisk syn anpassad till samhällets utveckling i övrigt, och 
samlingen nämns endast på en sida (SOU 1972: 26, s. 188):

”särskilt för de äldre barnen är den s.k. samlingen ett traditionellt inslag, 
då barn och personal samlas kring ett gemensamt ämne.”

Från att ha varit av central betydelse i förskoletraditionen får samlingen en mer 
underordnad ställning i verksamheten. Det märkts också i ungdomarnas minnen. 
Samlingen förekommer mycket sparsamt. Att samlingen inte har lämnat större 
minnesspår förvånade mig till en början mycket, men vid en genomgång av de his
toriska omständigheterna och barnstugeutredningens inflytande har sammanhangen 
klarnat. Samlingen hade under 1970-talet och tidigt 1980-tal ingen framträdande 
status. Rubinstein Reich (1993) gör i sin avhandling en ingående analys av sam
lingen och dess historia. I min avhandling finns samlingen med endast i den form 
ungdomarna kommer ihåg den. Det är genomgående mycket vaga minnen. Kalle 
(s. 3) minns:

Kalle: Man hade upprop och så där. Och sen så hade vi lekar -
ringlekar. Jag kommer ihåg nån snigel. Jag tyckte 
det skulle gå fo rt så man kunde leka.

Några minns datumlappen som barnen fick riva. Pernilla som inte tyckte om dagis 
överhuvudtaget minns dock samlingen för att det var lugnt och gav en känsla av 
gemenskap. Flickorna inflikar i några fall att de tyckte ”det var kul” . Amanda 
säger (s. 3):
Amanda: Ibland var det tråkigt. Ibland var det kul. Det berodde på vem 

som hade det. Vissa är ganska tråkiga. Vissa hade med sig 
grejer och ritade och så där. Vissa ansträngde sig inte 
tillräckligt tror jag. Man ska göra det roligt fö r  barnen.
Man ska tänka på barnen och så ska man ta med sig grejer och visa.
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Amanda lyfter fram att det är viktigt att skapa en samling på barnens nivå, så att 
de förstår och känner sig delaktiga. Allt detta kräver naturligtvis såväl noggrann 
förberedelse som kompetens om barns tänkande och kognitiva utveckling över hu
vud taget. Pramling, (1983,1991) har i sin forskning banat väg för ny kunskap 
kring barns inlärning. Henckel (1990) har i sin avhandling om förskollärare i 
tanke och handling studerat personalens attityder och förhållningssätt till sitt arbete. 
Hon skriver i sin sammanfattning:

”Resultatet visar att några av förskollärarna hade föreställningar om förskolan som 
‘en institution för kompensation’ eller som ‘en institution för utveckling’. De flesta 
av dem såg förskolan som ‘en institution för anpassning’. De hade även skilda upp
fattningar om arbete, lek och inlärning. De olika uppfattningskategoriema kan 
sägas ge uttryck för ett mer eller mindre ‘pedagogiserat’ eller ‘psykologiserat’ 
synsätt, ‘vuxencentrerat’ eller ‘bam centrerat’ synsätt. Observationerna visar att 
förskollärarna inte helt agerade i enlighet med den syn de gav uttryck för i inter
vjuerna. De agerade mer lika varandra i praktiken än vad man hade anledning att 
anta.”

Dessa tankegångar går att överföra på barnomsorgen under den epok när ungdo
marna under sin barndom var på daghem. Johansson; Larsson & Salvi (1989) me
nar i sin forskningsöversikt kring samlingen och konflikter i arbetslaget att sam
lingen (s. 9):
”förekom allmänt under sent 60-tal och tidigt 70-tal men den började försvinna 
med dialogpedagogikens införande” som kom med 1968-års bamstugeutredning. 
De anser också att ”forskningen ger en relativt oklar bild av samlingens innehåll 
och metodik för samlingen å ena sidan och arbetslagets diskussioner om arbetssätt 
å den andra.” Författarna skriver vidare:

”1 bamstugeutredningen (SOU 1972.26) ifrågasattes samlingen därför att ‘sitta 
stilla och tyst och vänta på sin tur i stora grupper för att få ordet kan verka talhäm- 
m ande’ (SOU 1972:26, s. 189, jfr s. 107-109), istället förordades mycket indi
viduell kontakt och kontakt i spontant bildade smågrupper. Man tänkte sig att bar
net utvecklas optimalt i en rikt stimulerande miljö, där barnets eget intresse får av
göra vilka aktiviteter det väljer.

I början av 80-talet riktade Socialstyrelsen (1981-1983) kritik mot bamstuge
utredningen, därför att den hade rekommenderat en alltför individinriktad peda
gogik. Nu föreslogs ett arbetssätt som tog större hänsyn till gruppen. Samlingen, 
den kanske viktigaste gruppinriktade aktiviteten, behandlades dock mycket kortfat
tat. Den togs upp som ett exempel på en aktivitet som kunde användas för att ska
pa tydligare struktur i arbetet. ‘Genom att barngruppen samlas vid olika tillfällen 
under dagen lär sig bam en successivt nödvändiga regler för gruppsamvaro, ansvar 
och solidaritet, att tala och lyssna i gruppen, etc’ (Socialstyrelsen, 1981, s. 27). Som 
synes nämndes varken det fria samtalet eller att använda samlingen för kunskaps
förmedling, t.ex. för att introducera ett tema, förbereda aktiviteter, osv. Inte heller 
i ‘Förslag till pedagogiskt program för förskolan’ (Socialstyrelsen 1983 s. 6) fanns 
någon utförlig skrivning om samlingen. Det sades endast att samlingen skulle vara
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en återkommande aktivitet och att barnen borde samlas i åldersindelade tvärgrup
per.” De här inslagen stämmer tämligen väl med ungdomarnas tankar kring vad 
de minns av samlingen och verksamheten över huvud taget. Det fria samtalet, den 
klassiska samlingens viktigaste inslag, förekommer inte i ungdomarnas minnesbil
der. Barnstugeutredningen avrådde således från samling på 1970-talet ( a.a. s .6):

. . . ”men behovet att samla barngruppen ledde till att beslutsmötet infördes på 
många barnstugor. I Socialstyrelsens pedagogiska dokument från början av 1980- 
talet togs samlingen åter upp, men nu saknades råd och anvisningar om metodik och 
innehåll. De två viktigaste alternativen, för den förskolepersonal som önskade infö
ra samlingen vid slutet av 70-talet och början av 80-talet, var alltså den klassiska 
samlingen respektive ansvarspedagogikens möte.”

Enligt Kärrby förekom samling i smågrupp men ”i allmänhet spelade samling
en inte någon framträdande roll” (Kärrby, 1980, s. 67), en inställning som stäm
mer med flera andra forskares (Söderlund & W illiam-Olsson, 1977; Norén-Björn, 
1980; Edenhamm ar,1982). Samlingen hade under 1970-talet ofta karaktären av 
samlande möte där barn och personal gick igenom närvaro respektive vad som 
skulle hända under dagen. Ofta satt barn och ”fröknar” i ring. Ibland sjöng de, hade 
rörelselekar, läste saga etcetera.

Torstenson-Ed (1994) beskriver i sin retrospektiva studie om tolv barn och 
ungdomars daghemsvistelse att ”samlingen gett olika upplevelser för barnen” (s. 
118). Innehållet i deras minnesbilder påminner i stort om svaren i min studie. 
”Inget av barnen kan ange något mer specifikt innehåll” (s. 118) sammanfattar 
hon. Likartat resultat får också Rajajärvi Ruhanen & Siikasmaa (1995) i deras C- 
betygsuppsats om unga människors minnen av uppväxt på daghem i FAST-projek- 
tet.

Samlingen har historiskt sett varit ett verktyg för personalen att visa sin yrkes
kompetens (Rubinstein Reich, 1993). Under den epok som ungdomarna i denna 
studie gick på daghem hade inte samlingen ett innehåll som barnen minns.

Promenaderna liksom arrangerade större utflykter har inte heller lämnat några 
bestående minnen.Ungdomarna minns personligt färgade upplevelser, alltid koppla
de till en kamrat. Vad barnen kommer att minnas är kanske inte det personalen av
sett som i Josefins fall (s. 15):

Kerstin: Åkte ni buss nångång på nån längre sak?
Josefin: Ja det har vi gjort, det har vi gjort fö r  det kommer jag ihåg. . .

fö r  då satt jag  med en kompis och låtsassov!
Kerstin. Jaha
Josefin: Ja fö r  vi ville inte gå av bussen! Vi hade v a r it . . .Det var vinter

i alla fall. Jag tror vi hade varit å kollat på sån här livräddning, 
hade vi varit, åkt skridskor.

Monika säger om litet större utflykter (s. 7):
Monika: Usch! Det kommer jag faktiskt inte ihåg . . . Det var nog mest såna 

där små utflykter, men det kan säkert ha vart nån sån också!
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Innehållet i verksamheten har i bamstugeutredningen fokus både på den sociala och 
den kognitiva kompetensen hos barnen, men i praktiken har den sociala kompeten
sen kommit att dominera, ett förhållande som ifrågasatts av bland annat Pramling 
(1991) i hennes forskning kring barns tänkande i förskola och skola. Det peda
gogiska arbetet bör enligt bamstugeutredningen ske via dialogpedagogiken. I 
bamstugeutredningen står att läsa (1972:26-1.3.8):

”Den dialogpedagogiska modellen utgår från att det bör försiggå en kontinuerlig 
dialog mellan barn och vuxen, på både ett inre och ett yttre plan, som gäller ett 
ömsesidigt givande och tagande i fråga om känslor, upplevelser och kunskaper. 
Målet för detta slag av pedagogik kan sägas vara att individen successivt skall arbeta 
sig fram till de värderingar och normer den så småningom vill hävda och själv ef
terleva. Framgång i förhållande till detta mål kan knappast under de tidiga barna
åren registreras i kvantitativa kunskaper eller speciella beteenden. Målet rör i djup 
bemärkelse individens personlighetsutveckling på sikt, känslomässigt, socialt och 
intellektuellt. Modellen förutsätter att den vuxne ser bamet som en människa med 
potentiella möjligheter till vidareutveckling, med egna uttrycksbehov och med egna 
resurser att upptäcka valmöjligheter i tillvaron. Den utvecklingen är endast möjlig 
genom den vuxnes aktiva engagemang i vad barnet gör och vad det uttrycker. I 
stället för att utvärdera vad barnet gör måste den vuxne tolka barnets beteende som 
uttryck för hur det uppfattar sin omvärld. Det betyder att barnet måste möta re
spekt för sina värderingar och ställningstaganden, men det måste också i kontakten 
med den vuxne lära sig förstå att kunskap, beteenden, normer etc kan omprövas 
utifrån nya infallsvinklar. I stället för att barnet lär sig att det finns rätta svar på 
frågor och en viss lösning på ett problem liksom definitiva kunskaper att inhämta, 
bör det lära sig att utifrån en kritisk inställning samla nya fakta att självt ta ställning 
till.

Pedagogen i dialogmodellen kan inte fungera statiskt utan måste förstå sig själv 
som en individ stadd i fortsatt utveckling i en livslång process, där egna erfarenhe
ter och förändringar i den egna livssitutionen påverkar sättet att fungera i det pe
dagogiska arbetet.

Det som väsentligen kan ske i dialogmodellen är att bamet upplever en vuxen 
som öppet ger uttryck för sina känslor, upplevelser, kunskaper, tankegångar, vär
deringar m.m. och samtidigt respekterar och tar ställning till vad bam et uttrycker. 
I en sådan ömsesidig process kan barnets resurser, såväl känslomässigt som intel
lektuellt, frigöras och fungera som en helhet. Barnet vågar tro på sig självt och sin 
förmåga att växa till en självständig människa. Den vuxnes dynamiska samspel med 
barnet kan även tänkas fungera som modell för barnets framtida sociala utspel, där
för att bamet konkret upplevt samverkans villkor av givande och tagande.”

Jag tolkar inte innehållet i denna vetenskapligt hållna text bokstavligt utan ser 
det hela mera som ett förhållningssätt, som jag som förskolepsykolog och forskare 
har stark tilltro till. Det centrala är i min tolkning tonvikten på ett konstruktivt 
samspel mellan vuxna och barn, med dess positiva konsekvenser för bägge parter.

Kritiken mot dialogpedagogiken blev hård i Sverige. Den uppfattades som riktad 
mot en medelklass (Kallös, 1978) respektive mycket svår att genomföra i en prak
tisk vardagsverklighet med många barn (Kärrby, 1980). Om dialogpedagogik be
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traktas som ett försök att möta barnen på deras nivå menar jag att ungdomarna sö
ker just sådana möten med personal. När barnen inte har mötts av vilja att förstå 
hur de tänkt eller känt har man som barn blivit mycket kränkt (se Peters profil
s. 132).
Sam m anfattning Konstruerad, arrangerad aktivitet har inte barnen tagit till sig i 
den utsträckning som förskolepersonal och beslutsfattare kanske hoppats. I Lära i 
förskolan  Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:4 s. 21 knappt tjugo år efter 
barnstugeutredningen står:
”Barn lär sig hela tiden. Barn lär sig alltid, men kanske inte just det som vi vuxna 
tror eller förväntar oss. De iakttar omvärlden, imiterar och prövar ständigt sin 
förmåga. Genom möte med andra barn och vuxna utvecklar de inte bara olika kun
skaper och färdigheter utan också attityder, värderingar och känslor. Dessa grund
läggs tidigt genom de erfarenheter barn får, eller snarare genom hur de uppfattar 
de erfarenheter de får.”

Tjugo år senare har vi en annan debatt kring barns sätt att möta världen än vi hade 
på 1970-talet. Tid och planering ”motsvaras” i barnets värld av nuet, sinnena och 
leken i vilken barnen själva tar en aktiv del.
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Kapitel 9

KLOCKTIDEN, PENDLINGEN OCH DEN LÅNGA DAGEN SETT 
MED BARNS ÖGON

I barnens värld finns som bekant inga tidsbegrepp men klocktiden smyger sig på 
vid de fasta momenten under dagen och vid lämning och hämtning på daghem. Att 
inte komma i tid är vanligtvis förenat med irritation i svensk kultur. Att vara barn 
till en förälder som kom mer försent var inte roligt, när det blev ett spänt läge 
mellan personal och föräldrar. Anna minns (s.4)

Anna: När pappa hämtade kom han alltid sist och efter att dagiset hade
stängt. Personalen som var kvar var jättesur och det var ganska 
jobbigt sådär . . .

Ulla: Personalen fick sitta över tiden?
Anna. Ja, precis.

Enligt den dolda läroplanen får barnen lära sig konsekvenserna av att inte komma 
i tid. Att få sitta över tiden är inte populärt hos personalen. Anna upplevde atmos
fären och tyckte det var skönt att få gå hem. Hon är också en av de flickor som har 
kritik mot barnstugan men detta till trots minns hon samtidigt sitt dagis som en 
stark tid. Den lineära klocktiden (Asplund, 1983; Halidén, 1988) vann terräng ef
ter andra världskriget och styr den västerländska människans liv, tänkesätt och 
språkbruk. Barnen har emellertid ett sätt att förhålla sig till tid som mer påminner 
om cyklisk tidsuppfattning. De anpassar sitt liv efter dagen och omständigheterna. I 
den strukturerade daghemsdagen bjuder barnen motstånd mot de krav och situatio
ner som hindrar dem att ägna sig åt det som för stunden upptar deras intresse. Se
nare raderade de i minnet ut sådant de inte ville ha eller inte förstod.

Föreställningar om den långa dagen, som avser barn med långa dagar på dagis 
och dess negativa konsekvenser förekommer inte sällan i vuxenvärlden både bland 
personal och föräldrar. För Anna i exemplet ovan är det inte de långa dagama i 
sig som upplevdes negativt utan det spända läge som uppstod när pappa kom för 
sent. Ingen av de ungdomar som hade långa dagar uttrycker att de mådde dåligt 
av detta, vilket stämmer också med erfarenheterna i Jacobsson & Paulssons (1991) 
studie. Ungdomarna lyfter i mitt material fram de nischer, eller lugna stunder som
morgonen och den sena kvällen bjöd. Det blev positiva kontraster mot det höga
tempo, som daghemsdagen annars innebar. Då fick barnen ha personalen för sig 
själva med all den uppmärksamhet som därmed följde. Alla utom en, Jonas, var 
nöjda med den fördelning i tid de hade mellan hem och daghem. Bengt-Erik An
dersson (1990) tar i sin bok Hur bra är egentligen dagis? upp frågan om antal 
timmar på daghem för barn under tre år och inställningen att föräldrar överger 
sina barn. Det framgår att barn i praktiken vistas en tämligen liten del av sin tid på 
daghem. Merparten av tiden är de hemma. Andersson säger vidare (a.a. ss. 24-25):

”Det är naturligtvis inte tiden i sig som räknas utan det avgörande är innehållet i 
såväl föräldrar-barnrelationerna som de relationer barnet möter på dagis. Förmår
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föräldrarna ge sitt barn en varm och trygg relation som också innehåller olika for
mer av stimulans och kan daghemmen erbjuda detsamma kan kombinationen hem
daghem mycket väl bli en positiv kombination och inte endast en nödvändighet för 
att tillåta föräldrarna att förvärvsarbeta.”

Detta torde gälla även något äldre barn. Monika (se s. 149) som vanligtvis ej hade 
långa dagar tyckte att det var tråkigt när kamraterna började gå hem efter mellan
målet och hon någon gång blev ensam kvar. Upplevelsen av tiden står för barnen i 
relation till leken med kamraterna. När kamraterna gick hem tog leken slut och då 
ville Monika gå hem. Omvänt blev det för många alldeles fel när mamma kom för 
tidigt och alla kamraterna var kvar och det dessutom var mitt i en lek. Då ville man 
som barn ofta inte gå hem.

Att lämnas och hämtas på fasta tider och pendla mellan olika världar framställs 
ofta i litteraturen och i debatten som en påfrestning för barnen. Många menar att 
barnen överges och får för litet tid med sina föräldrar, men så beskrivs inte detta 
av ungdomarna. Det kändes naturligt att byta miljö och upplevdes som en 
stimulans,barnen inte ville vara utan. Ingen kan tänka sig en barndom, där de en
dast vuxit upp hemma, när de har varit vana att ha haft en barngrupp och andra 
viktiga vuxna att regelbundet gå till. Rickard säger (s. 14):

Kerstin: Hur tror du det hade varit om du vuxit upp hemma och inte gått på dagis? 
Rickard: Det hade nog varit tråkigare.

Då få r  man ju  inte byta miljö. Det är bara samma personer hela tiden.

Martin i sin tur formulerar sig i samtal med Ulla (s. 10)

Ulla: Jag tyckte Du sa, att det var bättre hemma, vad är det som är bättre? Vad
tänkte Du på?

Martin: Jag menar, jag tycker inte om lugn och ro, men det var skönare på nåt
vis när man var hemma. På dagis ska det var livligt. Hemmet ska ju  va 
nåt speciellt. Där var man mer rädd om . . .  På dagis sket man ju  i, om 
nåt gick sönder eller så. Det behövde man ju  inte betala.

Här skymtar också den dolda läroplanen: skillnaden mellan det privata och det of
fentliga  liksom distinktionen mellan äganderätt och bruksrätt. Barn lär sig att vara 
mer rädda om det privata och det de själva äger. Det lyser igenom redan på dag
hemmet, som för de flesta av barnen är deras första kontakt med en mer ”offentlig 
miljö” . I pendlingen mellan den offentliga miljön och den privata understryker 
barnstugeutredningen föräldrarnas basala roll samtidigt som utredningen i sin 
framförhållning anger tonen av att veta bäst (1972: 26 - 2.2.):

”Väsentligt för att pedagogiken skall fungera på ett integrerat sätt är att förskolan 
har en uppfattning om varje barns uppväxtsituation, framför allt i förhållande till 
föräldrarna, och kan samarbeta med dem för att tillgodose barnets behov av speci
ell hjälp som komplement. Därför kan i det individuella fallet tonviktsförskjutning- 
ar behöva göras. Exempelvis måste barnet som inte får fungera tillräckligt själv
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ständigt hemma få uppleva detta i förskolan samtidigt som det är viktigt att kontak
ten med föräldrarna leder till att de kan ändra sin attityd. Rutinträning på alltmer 
självständig nivå måste i sådana fall ta överhand men sakta ges mer balans i fråga 
om annat innehåll.”

Vikten av ett gott samarbete mellan hem och daghem formulerades också i det 
övergripande målet i barnstugeutredningen (1972:27.6.4), men hur barnen har 
uppfattat att det har fungerat i praktiken är svårt att uttala sig om. Daghemmet 
var en miljö som 38 av 40 ungdomar ansåg att föräldrarna gillade, något som ock
så framkommit i FAST-projektet i övrigt ( Andersson & Gunnarsson 1990). Det 
är i ungdomarnas föreställningar föräldrarna som bestämt att barnen ska vara på 
daghem, något som de inte förefaller ha reflekterat över förrän frågan berörs av 
intervjuarna. Föräldrarna har i barnets föreställningsvärld även yttersta ansvaret 
för hur det är på barnstugan. Mats konstaterar på Ullas fråga vad mamma tyckte 
om dagis (s. 5):

Ulla: Tror Du mamma tyckte om dagis?
Mats: Ja, annars skulle hon ha bytt antar jag.

Frågor kring vad barnen uppfattade i kontakten mellan personal och föräldrar 
väckte inte något intresse. Kontakterna utgjordes mest av samtal vid hämtning och 
lämning, och var någonting som barnen inte funderade över. Ett fåtal minns 
kvartssamtalen. Sven berättar (s. 15):

Sven: Dom hade såna där kvartssamtal och grejer. Då var man inte populär . . .
Kerstin: Var Du inte populär?
Sven: Dom var inte populära.
Kerstin: Jasså, dom var inte populära? Varför då?
Sven: Nej, då fick  ju  mamma reda på allt dumt man hade gjort i månaden.

Men Sven hade trots allt den uppfattningen att mamma, som var ensamstående för
älder, tyckte bra om daghemmet. Där fanns också en personal som ibland tog hand 
om Sven utanför ordinarie daghemstid, när mamma hade extra långa dagar, någon
ting som var vanligt på 1970-talet.

Att minnas daghemmet handlar, som framgått, också om att tänka övergripande 
och mer existentiellt kring sin barndom. I centrum kommer det, som barnen själva 
tyckte var viktigt och specifikt för de olika miljöerna och den beskrivningen styrs 
främst av känslan och sinnena. Åsa minns:

Åsa: Det lukta på ett visst sätt på dagiset! Och på ett visst sätt hemma!
(s. 27) Det är olika och man är ju  på ett helt annat sätt hemma än på dagis!

Ett slags betyg på den egna barndomen blir svaren på frågor kring hur de egna 
eventuella barnen ska växa upp. Åsa (se s. 124) tycker i likhet med många av ung
domarna att de egna barnen ska växa upp ungefär som de själva har gjort, både få 
vara hemma och på daghem.
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Själva fenomenet, att växa upp i olika system väckte i sig inte generellt intresse. 
Åsikter om detta speglar sannolikt generationsskillnader. Flertalet av dem som var 
barn under 1970-talet känner daghemmen inifrån och bär minnena med sig från 
den egna uppväxten till skillnad från de generationer som inte har en egen erfaren
het. Kanske bland annat just därför har daghemmet i debatt och media ofta ifrå
gasatts och bedömts på ett sätt som inte förekommer i ungdomarnas beskrivningar. 
Martin svarar till exempel på Ullas fråga (s. 11):

Ulla: Vad är Din inställning till dagis idag?
Martin: Det är mest bra, men dom säger att det finns mindre dagisplatser nu.

Det borde finnas fler, fö r  det är bra på dagis.

Sammanfattning
Tre av de fyrtio ungdomarna har tagit avstånd till daghem, men inte till kamrater
na. Två av dessa slutade men en var kvar, Pernilla (se intervjun s. 126). Jag menar 
att det är viktigt att lyfta fram just denna intervju, då den eventuellt kan spegla 
upplevelser det går att känna igen sig i. Daghemmet med sin specifika konstruktion 
blev en arena för de flesta men inte för alla. I studien av ungdomarnas version 
av daghemmet beskrivet i de fyra dimensionerna: Den fysiska miljön, den sociala 
miljön, den känslomässiga miljön och innehållet i verksamheten får Martins be
dömning ange det sammanfattande budskap, som går att utläsa ur denna avhandling, 
nämligen att 37 av 40 ungdomar är för en uppväxt i växelspel mellan daghem och 
hem. För dem blev minnesprototypen av daghemmet (den generaliserade bilden av 
hur det brukade vara och vad man som barn lärde sig) ett komplement till 
hemmet och en arena för utveckling (se figur 8). Ungdomarna ser daghemmet

Fig. 8
Daghemmet och hemmet -  för barnen en enhet

DaghemmetHemmet

BarngruppenBarnet

PersonalenFöräldrarna
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främst i ett socialisationsperspektiv och markerar i ett nutidsperspektiv vikten av 
ett något bredare kognitivt innehåll, där lärandet enligt ett flertal bör få ett större 
utrymme. De vuxna vill barnen möta som alternativa modeller. Betydelsen av 
att få utveckla relationer till personalen betonas framför alh av flickorna men även 
av pojkarna. I den relationen blir de vuxnas förmåga att möta och förstå barnen på 
deras nivå och i deras värld nyckeln till styrkan i relationen. Nuet och den lustfyll
da leken tillsammans med kamraterna utgjorde daghemmets centrala innehåll. 
Daghemmet, det vill säga kamraterna och personalen, bildade tillsammans med 
hemmet, från vilket allting utgick, en helhet i barnens liv.
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Kapitel 10

VISION OCH PRAXIS STÄLLT MOT UNGDOMARNAS MINNESBILD 
AV DAGHEMMET -  UTTRYCK FÖR OLIKA PERSPEKTIV

Förskolans övergripande mål är formulerade i tre punkter, alla tre relaterade till 
varandra (SOU 1972:26):

* Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa 
möjliga betingelser fö r  att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tanke
mässiga tillgångar.

* Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen 
hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i 
stånd att komma fram  till egna omdömen och problemlösningar.

* Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kun
skap fö r  att förbättra såväl egna som andras levnadsvillkor.

Barnstugeutredningen är ett visionärt dokument som har haft inflytande över både 
innehåll och inriktning i barnomsorgen. Visionärt uttrycker det ett offentligt an
svar för barn, det vill säga barnet bör inte längre vara en uppgift ”bara” för hem
met utan också en offentlig angelägenhet. Visionen förväntades iscensättas på natio
nens alla daghem för att därmed kunna lyfta generationerna och möjliggöra ett 
framtida starkt samhälle. Syftet med denna avhandling är som framgått dels att 
söka fånga barnens version av den verklighet de mötte på daghemmet i slutet av 
1970-talet och i början på 1980-talet, dels att belysa den skillnad jag menar finns 
mellan det barnen sökt respektive tagit till sig i vardagen och det som erbjöds i ett 
vuxenperspektiv. Denna ansats har jag också markerat genom hela avhandlingen. I 
detta avsnitt gör jag endast en sammanfattning (för en översikt se s. 168). Visio
nen utrycker som jag ser det en vetenskaplig hållning och en vilja att via dialogpe
dagogiken och tilltron till den utvecklingspsykologiska diskursen se varje barn som 
en individ och medverka till skapandet av ”fria” och handlingskraftiga människor. I 
det avseendet kan det i denna studie förefalla som om visionen i mycket har upp
fyllts. Ur materialet stiger öppna och målinriktade ungdomar som i många avseen
den krediterar uppväxten på daghemmet för den person de 1992 har blivit. Ungdo
marna menar att just kombinationen av hem och daghem har varit stimulerande för 
utvecklingen. Min studie lyfter således fram den generaliserade minnesbilden av 
daghemmet som något positivt utvecklande för barnen, och något ungdomarna as
socierar till frihet och trygghet. Ungdomarnas bild visar dock samtidigt att vad 
man som barn tar till sig i många aspekter har ett annat innehåll än det vuxna be
dömt och bedömer som viktigt.

Forskare uppfattar daghem på olika sätt. Dencik; Bäckström & Larsson (1988) 
menar att barn på daghem inte uppmuntras till att bli barn utan kategori barn som 
förväntas anpassa sig till daghemsnormerna.

Ungdomarna i min studie lyfter dock i stor utsträckning, i motsats till Dencik;
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Bäckström & Larssons erfarenheter, fram känslan av att de fick vara barn och de 
”sorterade” i vardagen personalen efter deras förmåga att förstå hur barn fungerar. 
De flesta barn hade någon de hade speciellt förtroende för och som förstod just 
dem.

Billy Ehn (1983) har i sin studie av daghemmet inifrån kritiserat daghemslivet 
ur kulturell synvinkel och menar att (a.a. s. 77):

”Daghemmet är ett uttryck för vuxenvärldens strävan att skapa ordning, designa 
kaos, tämja naturen, kort sagt kontrollera livet.”

Han lyfter fram det opersonliga i daghemskulturen och visar på planeringens och 
kontrollens centrala roll:

”Det låter kanske otäckt, men vad jag menar är att parallellt med dialogpedagogi
kens individintresse pågår en avpersonifiering av barnen. De representerar en ål
der, en utvecklingsperiod, en kategori av problem”

Jag kan förstå det här sättet att tänka bland vuxna. Det finns också gestaltat i det 
minnesscenario som iscensättes av ungdomarna, men är inte dominerande. I den 
kontinuerliga leken bjöd barnen ett motstånd. En viss medvetenhet om lekens bety
delse finns hos Ehn när han säger (a.a. s. 84):

”För barnen är daghemslivet ett mål i sig, för personalen är det ett levebröd. Bar
nen leker på allvar och går upp i sina aktiviteter, uppslukas av sina intressen. Barn 
som diskar, leker lika mycket som de arbetar. De leker med koppar, fyller dem 
med mer och mer vatten tills de sjunker. De häller vatten från en tallrik till en an
nan, gör bubblor med diskmedlet. Barn som skickas att hämta något i ett annat 
rum, går inte raskt och målmedvetet utan hoppar och skuttar iväg. De är ständigt 
på språng och producerar lekar, kojor, sandkakor, slagsmål, fantasier, teckningar, 
klippdockor, lerfigurer, svampar av trä och papp, gubbar av kork och äggkar
tonger, jultom tar och piprensare och flirtkulor. De visar mer av sig själva än de 
vuxna, glädje, sorg, njutning och ilska.”

Ungdomarna i min studie minns att vuxna ibland kunde agera på ett sätt som de 
reagerade negativt på, men de lyfter inte fram denna strikta uppdelning mellan 
barn och vuxna. Däremot kommer de ihåg att vuxna var olika. Ungdomarna sorte
rade som genomgående nämnts vuxna i grovt sett två grupper: de som förstod sig 
på barn och inte. Till den senare gruppen hörde ibland ”de som hade läst om barn”. 
Den personal som kunde skoja, vara litet barn med barnen, lät saker passera, och 
visade förtroende vann barnens gehör. Då uppstod ett möte mellan ”fröknarna” och 
barnen vilket minskade avståndet mellan vuxna och barn och ökade barnens till
tro. Som jag tolkar det är det just detta möte barnen söker. Men sökandet kan 
ikläda sig olika skepnader. Barnen granskade personalen och prövade gränserna. I 
praktiken utspelade sig på sina ställen en maktkamp mellan barn och personal där 
barnen försökte ”få mer och säga till om”. Två av flickorna, Hanna och Pernilla 
-  bägge var enda barn och började på dagis före ett års ålder - ,  minns barnboken
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När barnen tog makten (se intervjun med Pernilla s. 128). Sven, som också börja
de på dagis före ett års ålder, minns likaså (s. 23):

Sven: Man tävlade mot personalen, försökte vara smartare än dom och såna
där grejer . . . men om man verkligen var det var väl en annan sak.

Tillsammans med kamraterna i leken skapade barnen sin egen värld. I det perspek
tivet var barnen ”fria” . I den ”verkliga världen”, den som fanns utanför leken med 
kamraterna, låg den av klocktiden strukturerade vardagen, som barnen försökte 
kringgå. De uppfann strategier och gjorde om strukturen till lek och upptåg, rymde 
från de invanda aktiviteterna och tävlade i vem som kunde rymma längst. Ibland 
klev fröknarna in i den världen och delade den med barnen. De gestalterna lever 
kvar i minnet som goda förebilder parallellt med minnet av de onda, de som inte 
förstod. Världarna såg olika ut, både inom och mellan barnstugorna. Det man fick 
göra i en situation fick man ibland inte göra i en annan, men det kunde vara mycket 
”små saker” i personalens agerande som förändrade bilden av vad som blev gott re
spektive ont (se exempelvis dialogen med Jonas s. 141).

Barnen minns att fröknarna gjorde skillnader både mellan pojkar och flickor 
och mellan barn och barn. Personalen hade också olika syn på hur de skulle förhål
la sig till barn, vad barn söker och vill ha och vad de förstår. För vissa var barnen 
”bara” ett förskolebarn. För andra var de människor. Det var verkligheten barnen 
hade att tackla, såsom ungdomarna berättar. I barnens verklighet fanns en dold lä
roplan. Fröknarna var i praktiken inte alltid de förebilder eller modeller de i vi
sionen förväntades vara utan ”vanliga personer”, vilket för barnen ibland blev för
virrande framför allt när fröknarna inte gjorde lika utan gav olika budskap. Denna 
bild har synliggjorts också i övrig bamomsorgsforskning (se kapitel 3).

Tiden som begrepp och styrfaktor lärde barnen känna via personalens reaktio
ner när dagsprogrammet inte följdes, när det blev förseningar eller krångel vid de 
olika fasta momenten. Det kunde som barn vara svårt att förstå att man måste av
bryta mitt i en lek för att äta, när man inte alls var hungrig eller att man måste 
vila när man inte var trött och hellre ville leka klart. Och på kvällen när det var 
roligt att pappa kom, då hände det att fröknarna blev arga!

Barn upplever tid i relationer och lekprocess och inte i klocktid. Den långa 
dagen blev till exempel inte lång när man hade minnen av att det var extra roligt på 
morgonen och kvällen och man hade fröken för sig själv. De goda mötena med 
personalen blev därvid positiva nischer i vardagen. Vikarierna, som ofta setts som 
symboler för vuxna som försvinner, sviker och är utbytbara blir till exempel i 
barnens minnen ofta roliga, glada inslag. De fasta aktiviteterna däremot, som de 
vuxna tyckte var viktigt, samling, promenader och vissa utflykter ville barnen 
komma undan, då de hade svårt att förstå dess funktion.

Likväl tycker de flesta ungdomar i studien att de hade roligt på daghemmet och 
de längtade dit till kamraterna. De minns också att fröknarna lade ner ett väldigt 
arbete på att hjälpa barnen i deras konflikter. I det avseendet fick barnen mycket 
hjälp på de allra flesta barnstugorna, mycket mer än hemma. De blev vana att få 
reda ut det som hade hänt. Detta upplevdes som en stor trygghet och har införlivats 
i minnet som en prototyp för hur det bör vara. Daghemmet och hemmet blev inte
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heller två världar som det ofta illustreras av vuxna utan en enhet i vilken miljöerna 
kompletterade varandra.

Barnen hade ett stort behov av allt som stimulerade. Enligt Emde (1988, 1991, 
1992) vars teorier om affekternas betydelse inte diskuterades under den epok ung
domarna gick på daghem söker barnen det positiva och roliga och undviker det ne
gativa och tråkiga, ett fenomen som enligt Emde finns medfött och inbyggt i det 
centrala nervsystemet (se kapitlet om teoretiska ansatser).

Bamstugeutredningen betonar inte som Emde barns behov av glädje och positiv 
upplevelse som en drivkraft. I avsnittet om arbetssättet i förskolan diskuteras barns 
känslor under rubriken: ”Uttryck för känslor och deras bemötande” (1972:26- 
5.3.1). Där står bl.a.:

”Vårt kulturmönster är relativt fattigt på tillåtna och accepterade kroppsliga kon
takter. Barn bör i rimlig omfattning få lov att knuffas, brottas, tumla om med var
andra och kramas och där är det också viktigt att de vuxna kan delta. Men natur
ligtvis är det viktigt att barnen också lär sig att ge sina känslor verbala uttryck.”

I övrigt beskrivs barns utveckling i relation till den utvecklingspsykologiska dis
kursen, där bemötandet från de vuxna förväntas leda till ett visst kulturellt mål 
-  det självständiga barnet. I förskolan finns som framkommit en tyst regel: Det är 
inte accepterat att slåss. A tt diskutera sig fram  är norm i förskolan. Uttryck för 
känslor handlar i bamstugeutredningen mest om öppna eller dolda aggressioner:

”Barn som varit utsatta för en alltför auktoritär behandling av föräldrar eller per
sonal, behöver ”busa” i viss utsträckning, medan de prövar sig fram i en mer de
mokratisk miljö. Ofta tolkas en sådan period som ett misslyckande för det mer de
mokratiska arbetssättet istället för att ses som ett led i en utveckling mot större 
självständighet och ökat medansvar.”

Texten är mycket strikt hållen och speglar den kontrollerade målinriktade veten
skapliga hållning som präglar bamstugeutredningen. I barnens värld däremot do
minerar det lustfyllda, där varandet och nuet är ett mål i sig.

Vikten av att få  vara barn och inte kategori barn eller förskolebarn  understry- 
kes som framkommit av barnen. Hultqvist (1990) har i sin nutidshistoriska analys 
lyft ut begreppet förskolebarn  ur sitt sammanhang och granskat det i relation till 
bamstugeutredningen. Vetenskapliggörandet av barnet ställs i relation till den ut
vecklingspsykologiska diskursen med dess begränsningar. Ungdomarna själva läg
ger i begreppet att få  vara barn behovet att bli bemött med engagemang och in
tresse på den nivå de är. Vuxnas krav får inte vara större än barnet klarar av dem.

Barnen söker relationer till personalen. De skiljer på personal som intar en roll 
och de som bara finns där och ”är sig själva” . Helst ska vuxna bara finnas. Persona
len behöver inte ”tala med alla”, såsom dialogpedagogiken ibland har uppfattats 
förorda. Barnen studerar också de vuxna genom hur kamraterna bemöts. Bland 
barnen gäller regeln att vuxna måste vara rättvisa och inte göra skillnader. Favori- 
sering av bam lyfts av många ungdomar fram som någonting mycket negativt. Den 
djupa relationen till vuxna har barnen till föräldrarna, men de vill i personalen ha
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alternativa förebilder, de kan ”se upp till” .
I motsats till barnstugeutredningen sätter barnen fokus på barngruppen och den 

kunskap och kraft som finns i den. Det är min uppfattning att vi bör lyssna till 
barnens synpunkter och låta barnen få påverka styrning och innehåll. Barnen själva 
håller därvid före att de behöver sin frihet och glädje i leken, där de själva väljer 
den ordning i vilken allting kommer till och skall ske. Utifrån det perspektivet sö
ker barnen sin kunskap ur det självupplevda. Det handlar ytterst om att få ut
forska världen på det sätt som barnet självt förstår och kan ta till sig. I den proces
sen vill barnet bli betraktat som en person, inte som ett förskolebarn eller en kate
gori barn bland andra barn. I sin kontakt med personalen vill de ha relationer. 
Barnen söker mötet och den personliga kontakten med de vuxna parallellt med att 
behovet av barngruppen är centralt för hela deras utveckling. Det finns en kritik 
hos ungdomarna mot så kallad ”pedagogisk” miljö. Vad barn vill möta är förståel
se, kunskap och äkta engagemang om än bara för ett kort ögonblick. Ungdomarna 
håller återkommande före att vuxna måste förstå att barn är barn. I den bilden 
tycker jag mig skönja en vädjan om att inte kräva för mycket av barnen, inte heller 
sträva mot att göra barnen till något annat än de i sina kärnsjälv eller egna person
ligheter är och vill få vara. I detta ligger kanske ett slags egen tidig medvetenhet 
om vem man är, en insikt som ligger i linje med det Stern (1991) lyfter fram. 
Barnen speglar också medvetenhet om att samhället och kulturen förmedlar synsätt 
och förväntningar på hur ett barn skall vara som inte alltid stämmer med det barnet 
självt känner. Barnen i den här aktuella studien fick för det mesta vara sig själva. 
Samtidigt pågick utifrån den dolda läroplanen ett aktivt självsocialiseringsarbete 
kring sökandet efter de koder som gällde fö r  hur man skulle vara och inte. Med 
fröknarnas hjälp blev dock livet på barnstugan för de allra flesta mycket humant. 
Som norm gällde att det skulle finnas plats för alla.

Sammanfattning
I den generaliserade minnesbild som ungdomarna ger av sin uppväxt på daghem 
finns som jag ser det en perspektivskillnad mellan barns och vuxnas sätt att betrakta 
världen. Barn sätter sig själva i livets centrum och navigerar fram utifrån sina sin
nen och sina upplevelser. De söker i nuet det roliga och lustfyllda och undersöker 
livet tillsammans med kamraterna i leken. ”Fröknarna” sorteras grovt sett i de som 
är onda och goda jäm te de som förstår barn och inte. I förståelsen inbegripes 
att empatiskt kunna uppleva hur barn tänker och känner liksom att ha respekt för 
den person barnet ”är” . Där vuxna i vision och praktik planerar, organiserar, följer 
klocktid och söker kontroll lever barnen i sina sinnen och utan tid. I mötet med 
förskolepersonal som i handling förstår barnets sätt att tänka utvecklas glädje, för
troende och vilja att lära. Nyckeln i samspelet (och pedagogiken) mellan vuxna och 
barn ligger i bemötandet av barnen. I min tolkning vill barnen ha de vuxnas led
ning men på ett språk som de förstår.
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JAG ÄR GLAD ATT JAG GICK PÅ DAGIS

Fyrtio ungdomar ser tillbaka på sin uppväxt

S y fte : A tt ur ett nutidsperspektiv  
via retrospektiv metod fånga  
ungdomars version av sin barndom  
på daghemmet och dess betydelse i 
slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet en epok då 1968 års 
barnstugeutredning och gällande 
praxis influerade verksamheten.

A tt fånga den perspektivskillnad  
som kan finnas mellan barns och 
vuxnas syn på uppväxt på daghem.

Förskolans övergripande mål:
SO U  1972:26-2.1.

Förskolan bör sträva efter att tillsammans med 
föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser 
a tt rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och 
tankemässiga tillgångar.
Förskolan bör därigenom lägga grunden till att barnet 
utvecklas till en öppen och hänsynsfull människa 
m ed förm åga till inlevelse och till samverkan med 
andra i stånd att komma fram  till egna omdömen 
och problemlösningar.
Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja 
att söka och använda kunskap fö r  att förbättra såväl 
egna som andras levnadsvillkor.

Mestr

Aktiviteter 
Roller 
Relationer 
\ M i k r o .

Barnens egen värld

Den dolda läroplanen

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell
Definition 1 The ecology of human development is the 

scientific study of the progressisve mutual 
accomodation, throughout the life course, between 
an active, growing human being, and the changing 
properties of the immediate settings in which the 
developing person lives, as this process is affected 
by the relations between these settings, and by the 
larger contexts in which the settings are embedded.

Teman

Flickornas version
Poikarnas version

Den fysiska miljön 
Innehållet i verksamheten 
Den sociala miljön 
Den känslomässiga miljön

Retrospektiv metod Övrig forskning kring daghem

Då Nu Sedan

Observationer Strukturerade intervjuer Framtidssyn
Skolbetyg -  Intressen 

40 profiler
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DAGHEMMET 

Vision, praxis och allmänna föreställningar
i relation till

ungdomarnas version sett i ett nutidsperspektiv

Vuxnas syn Barns syn

Daghem och hem -  två olika system

Förskolans övergripande mål 
och visionen om den fria 
människan och det framtida 
samhället (SOU:26-2.1.)

Vetenskapliggörandet av barnet i 
konstruktionen av förskolebarnet

Den utvecklingspsykologiska 
diskursen:
Erikson -  Piaget 
Jaguppfattning 
Begreppsbildning 
Kommunikation

Dialogpedagogiken

Vuxen- barnrelationen 
Konstruktionen av ett dagsprogram 
Vikten av en grundläggande 
tidsuppfattning 
Planering och struktur

Barnens egen värld 
Daghemmet och hemmet -  en enhet 
Apostroferingama 
Barnens tidsuppfattning:
Lämning -  Lek -  Hämtning 
Nuet och sinnenas roll

Kamratgruppens betydelse

Bam-bamrelationen

Respekten för den egna självbilden:
Att få vara och bli den man själv vill vara

Vikten av det lustfyllda 
Humorns betydelse för barn

Relationens betydelse i vuxenkontakten

Vikten av att möta barn på bams nivå 
och förstå bams specifika sätt att tänka

Föräldrarnas auktoritet 
Förskolepersonalen som alternativa 
vuxna modeller och förebilder

Den strukturerade dagen:
De fasta rutinerna:
Matsituationema
Samlingen
Vilan

Lek och aktiviteter
Stationer
Tema
Ansvarspedagogik

Öppning och stängning 
Lämning och hämtning

Vision

I mötet en tänkbar 
utveckling

Praxis Barnens
Allmänna föreställningar version
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Kapitel 11. 

DISKUSSION

Ungdomarnas berättelser om livet på daghemmet och dess betydelse ger i samman
fattande drag bilden av en enkel och okomplicerad verklighet. Barndomen på dag
hemmet var för de allra flesta en tämligen skyddad värld i vilken man levde fri 
och utan större bekymmer. Men så kan det knappast ha varit? Kan vi lita på resul
taten? Har bilden utsatts för justeringar eller står den för en upplevd verklighet? 
Vilka begränsningar kan finnas i en studie som denna och vilken kunskap kan den 
tillföra?

I min ansats att fånga just barnens bild av daghemmet finns ett inbyggt mer eller 
mindre dolt antagande, att barnens bild av daghemmet kanske har ett annat innehåll 
än i vuxnas. Som jag i inledningen antyder hade jag dock väntat mig ett starkare 
ifrågasättande av daghemmet som institution när det gäller just styrning och inne
håll i verksamheten, färgad som jag  varit av vuxnas sätt att tänka. Vad som kom
mer ut, något förenklat, blir i stället en version som ungdomarna själva på något 
sätt ordnat till och är tämligen nöjda med. Det visar sig sammantaget i den energi 
de lägger ned på att få ut bästa möjliga i hela sin barndom  parallellt med att de 
också visar på omständigheter i vardagen som de inte uppskattat. Men det finns en 
styrka i berättelserna som vittnar om en egen kompetens och vilja som väcker 
tankar. Översatt till Bronfenbrenners systemteoretiska modell (för en beskrivning 
se kapitlet om teoretiska ansatser) med fokus på människans utveckling och de be
tingelser som påverkar den, speglar jag nedan ungdomarnas bild av daghemmet och 
dess betydelse i relation till den teoretiska kärnan i definition 1, som innebär att 
människans utveckling betraktas i ett livslångt perspektiv, där kvaliteten i sam
spelet mellan individen och miljön avgör utfallet och inriktningen.

Hos två av ungdomarna, Pernilla och Kalle finns en depressiv och pessimistisk 
underton. Den djupare orsaken till detta går utanför ramen för den här avhandling
en. För resterande trettioåtta ungdomar har utvecklingen huvudsakligen gått i posi
tiv riktning såtillvida att pojkarna och flickorna våren 1992 enligt sin egen uppfatt
ning besitter en väl avvägd social och kognitiv kompetens för att gå in i en framtid. 
Där finns trots viss oro för växande arbetslöshet en optimism och en tro på de egna 
möjligheterna. I den utvecklingsprocessen har samspelet mellan de bägge mikro
miljöerna daghemmet och hemmet enligt barnen haft en avgörande influens. I pro
cessen framhåller de betydelsen av signifikanta andra, det vill säga kamraterna och 
personalen vilka utanför hemmet och tillsammans tillförde nya perspektiv. Att växa 
upp i samspel med mer än en miljö lyfts av ungdomarna fram som stimulerande 
för utvecklingen. Att växa upp i endast ett system, hemmet, uppfattas som begrän
sande på den personliga utvecklingen. Ungdomarna menar i sitt metaminne, det vill 
säga i reflektionen kring minnet av sin egen minnesbild, att de var medvetna om 
detta redan som barn i den bemärkelsen att det var roligt att gå till dagis. I de sepa
rata mikromiljöerna, som barn mer än vuxna uppfattade som en enhet, influerades 
de av de aktiviteter, roller och relationer de aktivt deltog i. På daghemmet fanns 
mycket som stimulerade på ett annat sätt än hemma. Samtidigt visar forskning inom 
FAST-projektet (Kihlblom,1982) att barnen oavsett miljön hemma och på daghem
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lekte ganska likartat. Ungdomarna själva berättar dock om det speciella i material 
och utrustning som fanns på daghemmet.

Samtliga i avhandlingen upptagna arbetshypoteser (se s. 49) belyser vikten av 
engagemang och intresse för att en aktivitet ska få en positiv betydelse. Den 
minsta relationen utgörs av dyaden, det vill säga samspelet mellan två personer En 
gemensam aktivitetsdyad förväntas ge en mer positiv effekt om samspelet karakte
riseras av ömsesidigt positiva känslor (hypotes 5 och 6) och tvärtom. Ju mer omfat
tande och omväxlande aktiviteter barnen deltar i desto större grad av inlärning och 
utveckling (hypotes 7). Kopplat till miljön på daghemmet handlar det om betydel
sen av det positiva samspelet mellan barn och barn respektive barn och vuxna lik
som vikten av att få deltaga i ett vidgat utbud av aktiviteter, roller och relationer. 
Lekens betydelse blir i det sammanhanget central. Lek och aktivitet är för Bron- 
fenbrenner samma sak. Hypotes 26 sätter fokus på daghemsmiljöns möjligheter, 
riktat främst mot personalens ansvar att skapa och bibehålla tillfällen för barnet att 
engagera sig i lek och aktiviteter på dess egen nivå och med en förskjutning åt 
barnet att själv få utforska omvärlden.

Ungdomarna lyfter fram betydelsen av leken och samspelet med kamraterna. I 
det avseende visar de på ett forum som varken Bronfenbrenner eller bamstuge- 
utredningen framhäver i samma utsträckning som barnen gör. Jag menar att bar
nen därmed tillför ny kunskap. Som jag tolkar Bronfenbrenner står vuxen-bam- 
relationen i främsta centrum. I det jag kallar barnens egen värld  har de en egen 
upplevd mikrovärld inom vilken de utforskar koderna för att därifrån gå vidare. 
De vuxna har i det sammanhanget ett slag rambildande roll i den bemärkelsen att de 
engagerar sig aktivt när barnen själva inte bemästrar samspelet med varandra.

I de mikromiljöer som utgjorde barnets närmiljö upplevde barnen inga tydliga 
gränser men de kände av stämningar framför allt i relationerna mellan och med 
de vuxna. I den rangordning och sortering av sina intryck och upplevelser som 
barnen därvid gjorde utgick de främst ifrån känslan och sinnena. De studerade 
personalen via deras kroppsspråk, rörelser, röstläge, ansiktsuttryck, doft och berö
ring. Det ytterst viktiga blev vad de vuxna i handling visade barnen. Bamen 
rangordnade de vuxna utifrån kategorierna de som förstod barn och inte, de som 
var snälla och de som var dumma etcetera. I den sorteringen ligger ett existentiellt 
behov, en vilja att få sammanhang i sin vardag. Centralt i livet blev det som var 
lustfyllt och roligt och som man förstod Det var inte alltid barnen kunde uttrycka 
detta. Behoven tog sig ibland omvända uttryck och spelades ut i konflikt. Av vuxna 
vill barnen ha stöd och ledning och i mötet med den personal som förstod barnens 
sätt att tänka och förmedla sig utvecklades förtroende och positivt samspel. Samspe
let mellan personal och föräldrar har inte stått i centrum för barnens intresse.

Bronfenbrenner betonar begreppen tid och process och menar att processen 
är mer intressant än effekten i vetenskapliga sammanhang. Av vikt blir då också att 
undersöka vilka betingelser som utvecklar en positiv process. Vilka öppningar i 
miljön, så kallade ekologiska nischer, skapar frirum för en positiv utveckling?

I min studie om ungdomarnas minnen av daghemmet har jag intresserat mig för 
de aspekter de lyfter fram som positivt viktiga och centrala respektive motsatsen. 
Ungdomarna sätter i det sammanhanget fokus på samspelets centrala roll där vux
nas förmåga att möta barnet blir avgörande för graden av tilltro till den vuxne.
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Det handlar om att hitta de nischer i barnets sätt att tänka och förhålla sig som 
fångar och aktiverar barnen. I barnens samspel med varandra blir aktiviteter, 
roller och relationer olika, dels mellan könen dels inom könen beroende på person
lighet och karaktär. I lek och aktiviteter, upptåg och strategier hittar barnen de 
nischer som ger frirum och spänning i tillvaron. I lekens många kryphål kan de 
dra sig tillbaka eller stå i centrum  allt efter behov. Hum orn med sin 
både-och-karaktär blir både en länk och en nisch i barnets samspel med omvärl
den. Personalen sätter gränser och strukturerar över tid medan barnen mer lever i 
nuet och upplever de olika mikrovärldarna som en enhet. Kamraterna finns för de 
flesta kvar som en länk från tiden på daghemmet. Över tid har många utvecklat det 
ungdomarna kallar vänskap, något som daghemmet för många förknippas med.

Makrosystemet betonar vikten av att redan som barn få ingå i aktiviteter utan
för hemmet med andra än föräldrarna (hypotes 46). De processer som har inletts 
i barnets tidiga närmiljöer får så småningom enligt Bronfenbrenner ett eget ut
vecklingsförlopp. De aktivitets- och motivationsmönster som skapats kallar Bron
fenbrenner utvecklingsbanor (hypotes 47). Den utvecklande effekten av övergång
en mellan olika närmiljöer kommer över tid (hypotes 50). Som jag ser det inser 
ungdomarna själva innebörden i detta och betonar betydelsen av att få en vidgad 
tillhörighet, det vill säga tillgång till fler än en mikromiljö. På daghemmet lades 
grunden till många intressen, musik sång, teater etcetera. När ungdomarna inter
vjuas har de allra flesta en vid repertoar av många aktiviteter, som således för 
många påbörjats redan på daghemmet.

Samtidigt som Bronfenbrenner i sin helhet fångar centrala aspekter i män
niskans utveckling, bland annat betydelsen av att få växa upp i mer än en miljö, 
uppmärksammar han inte just barnets specifika sätt att percipiera och uppleva sin 
omvärld. Jag har i det sammanhanget sökt mig ut mot andra tänkare och hittat fram 
till den moderna spädbarnsforskningen som lyfter fram barnets egen aktivitet redan 
från början och dess medfödda förmåga att ingå i sammanhang, att söka det som 
stimulerar respektive motsatsen (Emde).

Att som i denna avhandling lyfta fram barnet som en egen kategori antyds hos 
Bronfenbrenner, men mera i den formen att all verksamhet bör styras mot att bar
net självt får påverka sin verksamhet. Jag betonar vikten av att barn som kategori 
får påverka innehåll och inriktning i sin miljö fullt ut, vilket betyder att i ett kul
turellt färgat makroperspektiv, låta barnet få rätt till inflytande över sitt liv och 
sin uppväxt.

Synen på barnet och vad som är utvecklande för människan är som jag ser det 
främst kulturellt präglad det vill säga på makronivån. Bam stugeutredningen for
mulerades i relation till den syn på barnet som gällde under 1970- och 1980-talet. 
Där fanns en ambition och en vilja att ge barnet frihet och tillgång till sina känslor 
men där fanns ingen dialog om barnets egen syn på hur de ville ha innehållet i sin 
vardag. Alltmer synliggörs nu på makronivå barnets rätt att själv få  ha åsikter om 
sin uppväxt. Det handlar om en process över tid och epok. Världen krymper och 
kulturerna möts. Betydelsen av att redan som barn få ingå i många system kommer 
som jag ser det att bli avgörande för barnets utveckling.

Summan av många möten blir sammantaget i barnens minne deras schematiska 
bild av hur det brukade vara såväl i kontakten med daghemmet och dess innehåll
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som mer specifikt i mötena med kamraterna och de vuxna. I anslutning till syftet 
har jag sökt fånga just barnens version i min tilltro till barnen som informanter om 
den verklighet som endast de kan känna i kraft av sin erfarenhet. I den bilden in
går perspektiv som är specifika för barnen men i sig inte för människor. Mot den 
bakgrunden menar jag att vi bör lyssna till vad just barnen lyfter fram i den upp
levda verklighet som blev deras.

Påverkar nutidsperspektivet ungdomarnas syn på daghemmets roll? Har det 
skett en förskjutning över tid i deras värdering? Frågorna har föranlett mig att 
studera de observationer som finns på barnen i deras olika mikromiljöer, ak
tiviteter, roller och relationer. Observationerna såväl som intervjuerna speglar 
upplevelserna av verkligheten, men som jag tidigare antytt (s. 106) är det svårt att 
komma närmare en verklighet än just via upplevelsen. Miljöerna i såväl ob
servationerna som i intervjuerna uppvisar likartade bilder, varför min personliga 
uppfattning är att minnena har en förankring och således inte bara är en efterkon- 
struktion.

I denna studie visar ungdomarna upp ett scenario av minnesbilder. I enlighet med 
modem minnesforskning minns de inte i relation till klocktid utan till upplevelser 
och situationer. De starka positiva och negativa minnena stannar kvar som be
stående intryck med dess konsekvenser. Det väcker frågor. Är bilden konstant eller 
kommer den att förändras och omprövas? Har den kanske redan justerats i relation 
till den ”verklighet” som eventuellt en gång var? Skapar ungdomarna den version 
de behöver och vad finns i det de inte visar fram eller det intervjuarna inte har 
frågat om eller fått syn på?

I den övriga daghemsforskning, om än i mindre omfattning, som jag i mina 
sökningar har funnit om ungdomars minnen av daghem, går resultaten i samma 
riktning som denna studie. Daghemmet upplevs som en kultur och miljö för bar
nen som i mycket utgör en kompletterande värld till hemmet. I den internationella 
forskning som finns har det också framgått att för barn ur torftigare hemmiljöer 
har daghemmet en mycket stor betydelse för hela barnets utveckling. Specifikt just 
för ungdomarna i denna studie är kanske också att de gick på daghem i en period 
som av många har bedömts hålla mycket hög nivå.

Vad finns i de minnen som ligger ”mellan” de starka upplevelserna, det vill säga i 
den vanliga vardagen? Där ligger som jag ser det just den schematiska bilden: hur 
det brukade vara, kännas, låta och så vidare. Att gå på dagis innebar så mycket:

* - att gå på dagis och träffa kompisarna
* - att gå på dagis och leka
* - att gå på dagis och klättra i klätterställnngen
* - att gå på dagis och hoppa i kuddrummet
* - att gå på dagis och ha Mulle - etcetera.

Där finns också hela det implicita minnet, det vill säga det vi inte medvetet minns 
och således inte verbalt kan förmedla. Det visar sig först i handling men förmod
ligen också i tilltron till den egna förmågan som i sin tur har utvecklats och för
stärkts genom de vidgade erfarenheter barnen fått i uppväxten i flera miljöer. Dag
hemmet ses i det perspektivet av barnen som den värld, där de fick pröva på det
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”verkliga” livet och inte skyddades av föräldrarna. Kvar blir på makronivå bilden 
av daghemmet som en värld för barnen. För de tre barn som tar avstånd till dag
hemmet har det negativa samspelet dominerat, men dock ej genomgående. De lugna 
stunderna, morgon och kväll och ibland även efter vilan blev för Pernilla de 
nischer i vardagen som kunde ge daghemmet ett mer positivt innehåll.

Beeränsningar i studien

I den bild som vaskats fram vilar tankar och värderingar på en generaliserad sche
matisk bild eller en specifik stark upplevelse. Det som ungdomarna i en framtid 
eventuellt kom mer att klara av respektive ej får vi inte veta. Hur ”sann” är den 
schematiska bilden? Frågan är svår och nästan omöjlig att besvara. Vad som går att 
utläsa är hur ungdomarna idag fungerar och hur de ser på sin framtid och där 
framgår att de flesta har ett gott utgångsläge.

Är urvalet speciellt tillrättalagt? Skulle det ha blivit samma resultat med en an
nan grupp barn och hade ungdomarna andats samma optimism om de ”bara” vuxit 
upp hemma? Inte heller här är det enkelt att veta svaren. Ungdomarna själva me
nar att de inte skulle valt uppväxt i ett system om de haft valmöjlighet. Likartade 
studier har som fram gått visat att barn och ungdomar bejakar sin uppväxt på dag
hem. Frågan om den fram tida barnomsorgen för eventuellt egna barn besvaras 
med att de vill att barnen skall gå på daghem, men att de kommer att engagera sig i 
innehållet och de kommer att ha synpunkter på personalen. Det väcker tankar kring 
i vilken utsträckning just föräldrar som själva vuxit upp på daghem kommer att på
verka innehållet i fram tida barnomsorg.

Bilderna som fram kom m er är den första spontana bilden. Finns det begräns
ningar i studien till följd av att de inte ”pressats” på sina uppfattningar?

Hur skulle bilden ha blivit om intervjuarna ifrågasatt utsagorna i större utsträck
ning? Också här finns svaren i studiens ansats att dels söka just den första 
”obearbetade” versionen av svar, dels undvika en ansträngd intervjusituation med 
dess risk för negativa konsekvenser för hela studien, om intervjuaren i sin hållning 
antyder att hon inte ”tror på” ungdomarnas beskrivningar. I denna typ av studie 
handlar det främst om vardagsbeskrivningar och inte om rättsmål. I ett rättssam- 
manhang måste intervjutekniken bli en annan.

Hur skulle ungdomarnas bild av daghemmet sett ut om vi haft en annan metod -  
visat bilder, gjort besök, intervjuat flera gånger, träffat kamraterna tillsammans, 
låtit dem skriva eller måla eller intervjuat dem något senare, etcetera? Intervjuarna 
har avsiktligt valt att inte visa bilder då forskning har visat att bilden ofta binder 
minnena och hindrar flödet av de övriga minnen som också kan finnas. Vi har istäl
let sökt framkalla minnena av den fysiska miljön, huset, gården, rummen, färgerna 
etcetera genom att locka till erinring i bildminnet. Att låta ungdomarna göra åter
besök på barnstugan skulle också styra deras minnen i en viss riktning. Dessutom 
finns inte alla barnstugor kvar. Att intervjua flera gånger påverkar också utveck
lingen av svaren. M in ansats har varit att få den första, spontana ”obearbetade” 
versionen.

Sammanfattningsvis har jag funnit att den retrospektiva metoden är för min ansats
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den bästa. Den förutsätter en tilltro till barnen som informanter. Barns språk har 
ibland en form som inte alltid tas på allvar av vuxna. Vad de till det yttre säger 
förmår inte alltid spegla den kunskap de vill uttrycka och formulera. I den kun
skapen ligger insikten om vikten av att se till varje barn och den kunskap de besit
ter. I barngrupppen finns en självupplevd insikt om vad som är väsentligt men 
också svårt för barn, en kunskap som vuxna ibland har fjärmat sig ifrån men som 
är viktig att lära känna och få kontakt med i mötet med barnen. Det är just mötet 
och relationen barnen söker, men för att uppnå det mötet och den relationen måste 
den vuxne förstå och känna hur barnet fungerar och tänker. I barnens värld finns 
en egen logik de själva oftast känner men inte alltid upplever att de vuxna förstår. I 
min egen syn på barnet finns bilden av en redan från början kompetent människa, 
med en given utrustning och en given möjlighet. Jag ser tillgången till en vidgad 
uppväxt i flera system som en rättighet för barnen. I praktiken blev barnstugan en 
värld för de allra flesta men dock inte för alla. I vissa aspekter måste daghemmet 
också utvecklas och barnen ger oss svar. Daghemmets yttersta betydelse väcker 
tankar. Syftet med denna avhandling har inte varit att belysa om daghem är bra 
eller ej utan att lyfta fram ungdomarnas version av vad daghemmet hittills betytt 
för dem. I deras beskrivningar av livet i mikrovärldarna vandrar de i minnet ut 
och in i miljöerna och tvärs genom tiden längs en tidsaxel de själva beskriver i nu, 
då och sen. I den dolda läroplanen arbetade barnen med en uppsättning teman 
som sammantaget står i relation till varandra och utgör varandras förutsättningar:

* trygghet och otrygghet * styrka och svaghet
* oberoende och beroende * rättvisa och orättvisa
* frihet och kontroll * kritiskt och okritiskt tänkande
* styra och bli styrd

* humor och avsaknad av humor * slutet och öppet system
* stimulans och brist på stimulans * privat och offentligt
* utmaning och brist på utmaning

* vänskap och gemenskap kontra ensamhet och utanförskap
* bli accepterad i gruppen respektive vara utanför

* bli sedd och bekräftad som unik individ kontra en i mängden
* vara på barns nivå kontra motsatsen
* förstå hur barn tänker kontra motsatsen

* få  ta eget ansvar kontra bli fö r  beskyddad
* få  ta konsekvenserna av det man gör kontra motsatsen
* få  utvecklas kontra att icke få  utvecklas
* få  lära sig kontra att icke få  lära sig

Begreppen ingår i ungdomarnas egen bild av komponenterna i den aktiva självso- 
cialiseringsprocess de genomgick som barn på daghem i slutet av 1970-talet och i 
början på 1980-talet sett i ett nutidsperspektiv på 1990-talet.
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Kapitel 12 

SAMMANFATTNING

Under 1970-talet växte daghemmen ut närmast explosionsartat i Sverige. Det blev 
också en epok när kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden och barnen kom att växa 
upp i en pendling mellan hem och daghem, i litteraturen ofta beskrivet som en dub- 
belsocialiseringsprocess. Debattens vågor gick höga på 1970-talet och daghemmen 
var av många starkt ifrågasatta. I mitt arbete som förskolepsykolog har jag ofta 
undrat hur barnen själva upplevt daghemmet inifrån, vad de uppskattat och inte och 
hur de ser på sin uppväxt på daghem i pendling mellan två världar, hem och barn
stuga. Jag har saknat barnens röster i den forskning och debatt som hittills anförts 
av vuxna, och jag menar att det är viktigt att lyssna till barnens insikter för att i sin 
tur lära av vad de har att framföra. Av den anledningen har jag för min avhand
ling just tillfrågat ungdomar om deras minnen och erfarenheter. Barnen synliggörs 
därmed som en egen kategori som i kraft av sin position som barn och icke vuxen 
har en specifik erfarenhet att förmedla. Jag belyser detta ytterligare i kapitlet om 
barnperspektivet.

1992 fick jag möjlighet att tillsammans med fil. dr Ulla Kihlblom intervjua fyr
tio ungdomar inom projektet Fam iljestöd och utveckling på Lärarhögskolan i 
Stockholm (FAST-projektet) om deras minnen och upplevelser av uppväxt på dag
hem. Ett år tidigare hade jag genomfört förstudier kring intervjuteknik och metod 
för att utforska om det överhuvudtaget kunde vara möjligt att få ungdomar att be
rätta och minnas. När jag påbörjade mina studier fann jag i mina sökningar inga 
liknande undersökningar, men efter hand har ett antal mindre studier genomförts 
vars resultat går i samma riktning som denna studie (se i övrigt kapitel 2 om bam- 
omsorgsforskning).

FAST-projektet

FAST-projektet hade från dess början 1976 en internationell inriktning. Israel, 
Storbritannien, Sverige, Västtyskland och USA samarbetade kring familjestöd och 
utveckling. Initiativtagare var professor Urie Bronfenbrenner, Cornell University, 
USA. Amerikanska studier hade visat att kompensatorisk undervisning i samarbete 
med föräldrarna givit positiva effekter på barn i förskole- och skolåldern. Detta 
föranledde Bronfenbrenner att utveckla ett intresse kring vad som var viktigt för 
barns utveckling. Det svenska FAST-projektet påbörjade sin första datainsamling 
1978. Själv deltog jag i projektet i ett inledningsskede, men kom sedan under lång 
tid att arbeta som förskolepsykolog för att 1992 återknyta kontakten med projektet. 
128 barnfamiljer, 64 i Göteborg och 64 i Stockholm har ingått i projektet som från 
början var tänkt att studera endast förskoleåren men har kommit att fortsättningsvis 
följa barnen upp genom skolåren.

Mot bakgrund av Bronfenbrenners uppmärksammande av föräldrarnas avgöran
de betydelse i barns positiva utveckling har det svenska FAST-projektet formulerat 
två grundläggande hypoteser som ger uttryck för det utvecklingsekologiska synsätt
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som styr projektet:

1. Barn utvecklas genom samspel med sin omgivning. Dess förmåga att kunna 
fungera i olika situationer utanför hemmet beror till stor del på i vilken ut
sträckning föräldrar och andra vuxna deltar tillsammans med barnet i gemen
samma aktiviteter som exempelvis kräver kompetens, samarbete och uthållighet 
fö r  att uppnå ett mål ( t ex konstruera eller laga något, ta hand om någon, lösa 
ett problem, musicera, sporta, planera fö r  en aktivitet, argumentera, osv.
2. Föräldrars förutsättningar att utvecklas i sina olika roller, inklusive föräldra
rollen, och att ha möjligheter att engagera sig i gemensamma aktiviteter med 
sina barn, är till stor del beroende av i vilken utsträckning det existerar yttre 
stödsystem som hjälper föräldrarna. Sådana stödsystem inkluderar både institu
tionaliserade program och service (t ex ekonomisk hjälp, hälsovård, föräldraut
bildning, förskolor) och informell hjälp, uppmuntran och råd från vänner, gran
nar och andra utanför hemmet.

I urvalet av familjer hade man från början följande urvalskriterier:

* Barnets ålder * Familjetyp * Områdestyp * Barnets kön 
* Vilja och förmåga att deltaga * Inga konkreta flyttplaner 

* Barnet antogs komma att gå i den vanliga skolan 
* Ingen markerad särställning

Invandrare togs inte med då gruppen var mycket heterogen och ojämnt fördelad 
över bostadsområdena. Däremot ingick ett antal biandfamiljer. Genomsnittsåldern 
för FAST-barnen var vid första intervjutillfället tre år och sju månader. Åtta bo
stadsområden, fyra i Stockholm och fyra i Göteborg valdes ut. I Stockholm dit 
min studie av praktiska skäl förlädes blev områdena: Bagarfruvägen, Hagsätra, 
Norra Bagarmossen och Norra Skärholmen.

Hälften var medelresursområde och hälften lågresursområde. Med resurser avsågs 
den tillgång familjerna hade i form av utbildning, arbete, inkomst, hälsa och lik
nande. Familjer med en respektive två föräldrar ansågs ha olika krav på stöd och 
insatser. En tredjedel av totala antalet familjer utgjordes från början av familjer 
med en förälder. I FAST-materialet är tvåbarnsfamiljen vanligare än i Sverige i 
övrigt.

I FAST-projektet finns en stor mängd data insamlat om familjerna. Projektet har 
haft fokus på vuxenperspektivet, det vill säga vuxnas uppfattningar kring familje- 
stöd och barns utveckling. I denna studie tillfrågas barnen om sina erfarenheter och 
tankar. Med barn menar jag barn och ungdomar under arton år i enlighet med FN:s 
barnkonvention, artikel 1.
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Urval av ungdomar

Av de 64 småbarnsfamiljer projektet följt i Stockholm har inte alla anlitat daghem 
som barnomsorgsform utan valt annan omsorg. Fyrtio ungdomar som alla har det 
gemensamt att de vistats på daghem blev det antal som gick att uppnå för denna stu
die. Det ingår något fler flickor i materialet varför fördelningen kommit att bli ar
ton pojkar och tjugotvå flickor. Vid fyra års ålder bodde sjutton barn i enföräl- 
dersfamilj och tjugotre i tvåföräldersfamilj. När de intervjuas 1992 har familjebil- 
den förändrats. Endast åtta pojkar och åtta flickor bor fortfarande med bägge för
äldrarna. För resterande tjugofyra barn har föräldrarna gift sig eller gått in i sam
boförhållanden respektive separerat eller skilt sig. Syskon har tillkommit och några 
föräldrar har dött. Det ger bilden av familjen som ett mycket rörligt system. Ung
domarna var som barn utspridda på omkring trettio olika daghem, de flesta i an
slutning till bostaden.

Syftet med studien är

att ur ett nutidsperspektiv via retrospektiv metod fånga fyrtio ungdomars 
version av sin barndom på daghemmet och dess betydelse i slutet av
1970-talet och i början av 1980-talet, en epok då 1968 års
barnstugeutredning influerade verksamheten.

att fånga den perspektivskillnad som eventuellt kan finnas i barns och 
vuxnas syn på uppväxt på daghem för att i sin tur lära av detta.

Teoretiska ansatser och perspektiv

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori utgör basen i FAST-projektet och 
därmed också i denna studie. Teorin har fokus på det samspel och den utvecklings
process som kan komma till stånd mellan barnet och dess upplevelse av de miljöer 
i vilka barnet ingår. Upplevelsen av en situation eller miljö utgör verkligheten och 
vikten av ett ömsesidigt samspel binder samman teorin. Den utvecklingsekologiska 
m iljöm odellen om fattar mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makro- 
systemet.
M ikrosystemet utgör barnets hem, förskola eller skola.

Mesosystemet

Exosystemet

M akrosystemet

innefattar kontakterna mellan dessa miljöer, där barnet ingår 
som länk i samtliga miljöer.

omfattar ramfaktorer respektive förhållanden som på olika sätt 
påverkar miljö och uppväxt för barnet

inbegriper politiska, sociala, religiösa, kulturella och peda
gogiska faktorer och synsätt som influerar barnets miljö.
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Teorin har sin kärna i definition 1:

The ecology o f human development is the scientific study o f  the progressive, mu
tual accommodation, throughout the life course, between an active, growing hu
man being, and the changing properties o f  the immediate settings in which the de
veloping person lives, as this process is affected by the relations between these 
settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded.

Bronfenbrenner lyfter ut begreppen tid och process och menar att:

The primary concern o f science is not with effects, but with the processes that pro
duce them.

I den uppsättning arbetshypoteser som finns utvecklade inom teorin gäller inrikt
ningen att ett ökat ansvar i riktning mot barnet självt medför kumulativt förbättra
de utvecklingsmöjligheter för barnet.

Bronfenbrenners teori har fokus på vuxenrollens betydelse parallellt med att han 
understryker vikten av en positivt utvecklande miljö för barnet, det vill säga en 
miljö som förstår barnets behov och aktivt stimulerar barnet. Att därvid som i den
na studie se barnet som informant respektive aktör i sitt eget liv utvecklar dock inte 
Bronfenbrenner specifikt. Han berör inte heller barnets särskilda sätt att tänka till 
skillnad från den vuxnes och utvecklar inte specifikt betydelsen av humorn och det 
lustfyllda i tillvaron, något som hör ihop med barnets sätt att fungera. Likaså upp
märksammas inte självet specifikt. Stern har med sin teori om parallella själv re
volutionerat utvecklingstänkandet kring barn och talar om barnet som en redan vid 
födseln kompetent person. Ett begynnande själv finns från det barnet föds och lig
ger kvar genom hela livet parallellt med att ett kärnsjälv, ett subjektivt själv, ett 
verbalt själv och ett berättande själv efter hand utvecklas. Jag använder mig i av
handlingen av begreppet berättande själv  mot bakgrund av att studien bygger på 
ungdomarnas berättelser, där självbilden i mycket influerar det de minns.

I anslutning till minnena ägnar jag ett kapitel åt modern minnesteori. Forskare 
ser idag minnet som en process över tid. Ungdomarnas berättande bygger huvud
sakligen på episodminnen, det vill säga situationer de själva deltagit i och som ef
terlämnat starka positiva eller negativa känslor. Affekterna styr (Emde) i mycket 
vad man minns. I minnet sammanfattar man det väsentliga eller det mest centrala i 
en upplevelse. Det är just detta, det vill säga ungdomarnas upplevda version av 
daghemmet i såväl helhet som i mer specifika delar jag försökt fånga. I det sam
manhanget intar den generaliserade bilden av daghemmet en stor plats. Summan av 
många dagars upplevelse och möten med daghemmet ger både en generaliserad 
minnesbild och många specifika. I nutida minnesteori talar forskarna också om 
medvetet och omedvetet minne (explicit och implicit). Det medvetna minnet ut
görs av det människan aktivt drar sig till minnes och kan berätta. I det implicita 
minnet ligger all den kunskap vi utvecklat utan att vara medvetna om det. Vi visar 
det i våra handlingar när det behövs och handlar automatiskt utan att dra oss till 
minnes när vi lärt oss det vi gör. Häri ingår olika former av social och kognitiv 
kompetens som utvecklas genom samvaro med andra människor.
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Metod och genomförande

Studien bygger på retrospektiv metod vilket i mitt fall inneburit att jag ser ungdo
marna som informanter och lyssnar till deras minnen. Tilliten till minnet är i mo
dern minnesforskning utbredd, framför allt till tidiga barndomsminnen. Ungdo
marna reflekterar i sina dialoger kontinuerligt kring hur de minns. I deras meta- 
minnesprocess kring hur minnesbilderna ser ut reflekterar de återkommande i sin 
dialog kring graden av tillförlitlighet i minnena. Ansatsen är att inte ge fler bilder 
än det de medvetet kan erinra sig. Insikten om det medvetna explicita minnet löper 
parallellt med en visshet om att de lärde sig mycket (det implicita omedvetna min
net) i allt de gjorde. De kan dock inte alltid verbalisera sin kunskap utan förnim
mer den mera i tilltron till att de fått en kompetens, som gör att de besitter en viss 
självkänsla och tilltro till sin förmåga, när den behövs.

Ulla Kihlblom har gjort tio intervjuer med ungdomar som valt att få bli inter
vjuade av en person man tidigare haft kontakt med i projektet. Resterande trettio 
intervjuer har utförts av mig. Intervjuerna bandinspelades och tog i genomsnitt en 
dryg timme var. M aterialet omfattar omkring 1100 A4 sidor renskri vet material.

I förstudierna framkom att strukturerad intervju var att föredra. Ett strukture
rat frågeformulär på drygt ett hundra frågor som följer ett dygn i barnets liv kon
struerades. Formuläret omfattar frågor kring fyra dimensioner: den fysiska miljön, 
innehållet i verksamheten, den känslomässiga miljön och den sociala miljön. Frå
gorna är kopplade också till 1968 års barnstugeutredning med dess intentioner för 
förskolan, gällande praxis och barnens nusituation.

Samtliga ungdomar tillskrevs. Ingen tackade nej. De flesta uttryckte spontant 
sympati för tanken att tillfråga just ungdomar om deras uppfattning om daghem då 
de menade att de i kraft av sin erfarenhet hade viktig information att tillföra.

Samtliga intervjuer har avlyssnats och genomlästs i omgångar i syfte att fånga 
just barnens version av daghemmet. I enlighet med syftet har jag lyft fram den per
spektivskillnad jag tycker mig kunna skönja mellan barns och vuxnas sätt att beskri
va och värdera daghemmet och dess innehåll ( för en översikt se 167-168) (se i öv
rigt kapitel 4). Därvid har jag synliggjort inspirerad av grounded theory ett fler
tal teman som ungdomarna belyser.

Barnobservationer — skolprestationer — intressen — framtidssyn

I syfte att få ett grepp om giltigheten i barnens berättelser har en form av triangu- 
lering använts, varvid jag studerat de barnobservationer från hem och daghem som 
finns på barnen när de var fyra år och samtidigt undersökt skolprestationer, intres
sen och framtidssyn. Observationerna uttrycker observatörens subjektivt upplevda 
bild som i sin tur ställs mot personalens och föräldrarnas subjektiva bild. Min egen 
upplevelse av ungdomarnas berättelser och det som går att utläsa ur observationer
na ger en bild av mycket som samstämmer i miljö och minnesbilder. Det barnen 
lyfter fram går att skönja också i observationerna. Skolprestationerna är i genom
snitt goda, för ett flertal mycket goda och framtidssynen mycket positiv i den be
märkelsen att ungdomarna har en inriktning och hyser en tilltro till framtiden (se
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också kapitel 7).

I anslutning till syftet formulerar jag ett antal frågeställningar:

1. Hur ser pojkarnas och flickornas version av daghemmet ut sett i ett 
nutidsperspektiv och med fokus på de fyra dimensionerna:

a/ den fysiska miljön 
b/ den sociala miljön 
c/ den känslomässiga miljön och 
d/ innehållet i verksamheten?

2. Hur ser innehållet ut i den perspektiv skillnad som eventuellt finns
med avseende på såväl allmänna föreställningar, gällande praxis som visionen i 
1968 års barnstugeutredning och det ungdomarna lyfter fram i sina minnen av 
daghemmet med fokus på de fyra dimensionerna.
(Med perspektivskillnad menar jag den åtskillnad eller olikhet som kan finnas 
mellan barnets och den vuxnes sätt att se.)

Resultat

Vid mina upprepade genomläsningar av intervjuerna med ungdomarna har jag 
slagits av det egna språk och det särskilda sätt att minnas barndomen och daghem
men som ungdomarna generellt visar upp. Det har gjort mig uppmärksam på den 
perspektivskillnad jag tycker mig se mellan barn och vuxna. I studiens ansats ligger 
att lyssna till ungdomarnas version av daghemmet och dess betydelse. Implicit lig
ger ett vuxenperspektiv där jag i likhet med andra vuxna sett och ser daghemmet 
som ett system skilt från hemmet. Underförstått ligger antagandet att detta att växa 
upp i en pendling mellan två system måste innebära en viss påfrestning för barnen.

I den perspektivskillnad som jag menar finns mellan barns och vuxnas sätt att 
betrakta världen, och som jag antytt genom hela avhandlingen, söker barnen helhe
ten och det som förenar, i likhet med det Dewey beskriver. I praktiken betyder det 
att när ungdomarna minns och berättar om daghemmet så söker de helheten. De 
talar om hela sin barndom, hem och daghem som ett och inte som två separata sys
tem, samtidigt som de ofta gör en existentiell bedömning kring vad som var bra 
och inte i uppväxten analogt med Hartmans beskrivning av hur barn tänker. Språket 
är enkelt och förmår inte alltid vid en snabb genomläsning spegla hela vidden av 
det barnen upplever och uttrycker i det jag kallar deras egen värld. I denna av
handling korrigeras inte barnens dialoger i syfte att visa ungdomarnas språk, som i 
mina ögon har ett eget värde och väl åskådliggör det som lyfts fram. Det kräver 
att den vuxne går in i och bakom texten. I mina tolkningar tar jag fram det som 
jag menar är specifikt just för barnen. Flickorna och pojkarna ger något olika ver
sion. I den generaliserade bild av daghemmet som lämnas utgår ungdomarna från 
sig själva och den lustfyllda leken med kamraterna för att i den dolda läroplan, som 
finns insprängd i allt som utspelar sig, söka koderna i den självsocialiseringsprocess
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barnen arbetar med. I kamratgruppen som utgör daghemmets kärna pågår en kart
läggning och en sortering av positionerna varvid barnen utgår ifrån kön, ålder och 
ledarskap. Pojkarna har högsta status samtidigt som flickorna har ett stort frirum 
på daghemmet som miljö. De äldsta barnen rankas högst och i ledarskapet ligger 
egenskaper som att våga, att kunna och att ha fantasi. I minnet av vardagen på 
barnstugan finns föräldrarna i barnens föreställningar i det mesta barnen gör vil
ket tar sig många uttryck. Barnen jäm för och prövar gränserna respektive syr 
symboliskt i sina apostroferingar ihop det som händer hemma med det som äger 
rum på daghemmet och gör sina egna tolkningar och utvikningar utifrån det. För 
alla är relationerna  viktiga, för flickorna dock något mer. Pojkarna har en större 
distans till daghemmet än flickorna som gärna ser daghemmet som sin värld. I 
allt ungdomarna beskriver finns kamraterna med. Personalen är viktig som alterna
tiva modeller. Vuxenvärlden kartläggs och sorteras i positiva och negativa poler. 
Barnen utgår ifrån upplevelsen av det personalen i sin handlingar visar. De vuxna 
på daghemmet delas in i kategorier: de barnen tycker om och inte, de som är snälla 
och dumma respektive de som förstår barn och ej. Ibland kan det vara små händel
ser som influerar barnens upplevelse. Att förstå barnen innefattar främst att ha 
känsla för barnens humor och förstå hur barnen tänker och känner. Centralt för 
många är respekten för det individuella barnet liksom vikten av att som barn få ta 
initiativ och inte betraktas som kategori barn. I dessa avseenden minns ungdomarna 
att de upplevde individuella skillnader hos personalen. I de vuxna vill barnen se 
förebilder och i det ligger förutom att den vuxne ser barnet också att vilja vara 
rättvis och inte göra skillnader mellan barn.

Ungdomarnas generaliserade minnesbild av daghemmet är för 37 av de 40 
intervjuade ungdomarna främst en miljö som i mycket kompletterar hemmet. Dag
hemmet relateras framför allt till kamraterna och den lustfyllda leken. I kamrat
gruppen på daghemmet var pulsen hög. I minnet av de konflikter ungdomarna 
inte minns men som måste ha funnits gällde normen att reda ut det som hänt. Det 
blir den minnesprototyp ungdomarna bär med sig av hur man skall handla vid kon
flikter, någonting barnen inte fick lära sig på samma sätt hemma. I ett nutidsper- 
spektiv ser ungdomarna uppväxten i två system som en stimulans. De längtade till 
kamraterna och daghemmet samtidigt som hemmet var den värld från vilket livet 
utgick. I den skillnad som jag menar finns mellan barns och vuxna sätt att tänka 
söker barnen mötet med de vuxna. I det mötet vill de först och främst bli förstådda  
som den person de är.

I ett makroperspektiv blir denna studie en bekräftelse på att uppväxt i två system 
av ungdomarna lyfts fram som ömsesidigt förstärkande på barnens utveckling. Man 
ser daghemmet främst ur ett socialisationsperspektiv och efterlyser samtidigt ett 
vidgat kognitivt innehåll kring lärandet och vikten av att utgå ifrån barnets nivå, 
en insikt som jag menar på många håll redan influerar dagens förskolor. I lärandet 
måste relationen och mötet med barnet ges större utrymme. I praktiken innebär 
det för innehållet i barnomsorgen en icke alltför hårt strukturerad vardag med en 
verksamhet på barnens nivå, där leken står i centrum och där barnens egna initiativ 
och eget lärande starkt uppmuntras. I personalens förhållningssätt till barnen måste 
relationen, engagemanget och förmågan till inlevelse i barnens sätt att tänka och 
känna ha främsta prioritet.
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SUMMARY

During the 1970s day care centers expanded in an almost explosive manner in Swe
den. This decade was also characterized by the assimilation of women into the la
bour market. Children grew up oscillating between their homes and day care cen
ters. In the literature this is described as a process of double socialization. Waves 
of debate became intense during this period and the principles of day care systems 
were strongly questioned by many. During my work as a pre-school psychologist 
I have often wondered how children themselves feel about day care centers. What 
do they like and dislike about their upbringing as they oscillate between the two 
worlds -  home and day care center? I have missed the voices of children in the re
search and debate involving only adults. It is my conviction that it is important to 
listen to the experience of children to make grown ups realize what children have 
to convey. For this reason, in this thesis, I have asked young people about their me
mories and experiences in order to bring forward the children’s point of view. 
This is expecially illustrated in the chapter on the child’s perspective.

In 1992 I had the possibility together with Dr. Ulla Kihlblom to interview 40 
young people (16 ang 17 years of age) participating in the study ”The Swedish 
project of Family Support and Development” (The FAST-project) about their me
mories and experiences at day care centers. One year earlier, I conducted pre
studies on the technique of interviewing and on a method to explore whether it 
would be possible to have young people remember and relate to their day care ex
perience. When I initiated my studies, I could not find any similar investigations in 
my search. Over the last few years a limited number of small studies have been 
presented, which are in accordance with the results depicted in this study (see 
furher chapter 2 on Child Care Research).

The FAST-project

The FAST-project began with an international direction. Israel, Great Britain, 
Sweden, former W est-Germany and the United States cooperated on family 
support and development. Professor Urie Bronfenbrenner, Cornell University, 
acted as an initiator. With a background of American studies concerning the posi
tive effects of compensatoric education for children in unison with the parents, 
during pre-school- and school age, Bronfenbrenner developed an interest in what 
was most important for the development of children. The Swedish FAST-project 
began to collect data in 1978. I participated in the initial phase of this work but 
my contribution was interrupted until 1992 because of my work as a pre-school 
psychologist. A sample of 128 children and their families, 64 in Gothenburg and 
64 in Stockholm, has been followed over the years. In the beginning the plan was 
to study only the pre-school years but the project has now come to include follow 
up studies of the children through the school years as well.

Based on the observation on the decisive role of the parents in the positive up
bringing of a child the Swedish FAST-project has formulated two basic hypotheses 
expressing the developmental-ecological view guiding the project:
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1. Children develop by interaction with their environment. Their ability to 
function in various situations outside their home is to a large extent dependent upon 
how much their parents and other grown ups participate with the child in common 
activities like the ones demanding competence, cooperation and endurance in order 
to achieve a goal (for example constructing or mending something, taking care of 
somebody, solving a problem, playing music, exerting sporting activities, planning 
a specific activity, arguing for or against something, and so forth).

2.The prerequisites of parents to mature in their various roles, including the pa
rental one, and their possibilities to become involved in mutual activities with their 
children, are to a large extent dependent on the extension of existing outer suppor
tive systems helping the parents. Such supportive systems encompass both institu
tionalized programs and services (for example economic help, health care, educa
tion of parents, pre-school support, etcetera) as well as informal help, encourage
ment and advice from friends, neighbours and other persons outside the home.

In the selection of families for the project the following selective criteria were 
considered:

the age and gender of the child, type of family, caracter of the area, 
willingness to participate, no immediate plans to move, 
attendance at a public school and no specific exceptional position

Immigrants were not included as this group was very heterogeneous and unevenly 
distributed in the residental areas. A number of mixed families were included, 
however. The average age of the FAST-children at the first interview was 3 years 
and 7 months. Eight residental areas, 4 i Stockholm and 4 in Gothenburg, were se
lected. This study includes children from the following districts: Bagarfruvägen, 
Hagsätra, Norra Bagarmossen and Norra Skärholmen.

Half o f the districts had average resources and half of them resources below 
average. Access to education, work, income and health care were considered as 
resources. Families with one and two parents respectively were considered to have 
different demands for support and assistance. At the start of the project, one third 
of the total number of families consisted of single parents. In the FAST-material fa
milies with 2 children are more common than in the general population of Sweden.

A lot of data has been compiled about the families in the FAST-project. The 
project has focussed on the perspective of grownups, i.e. the interpretation of 
grown ups concerning family support and the development of the children. In the 
present study the children are asked about their experiences and thoughts. Children 
are defined according to the ”Conventions of Children” (United Nations, article 1) 
as people below the age of 18.

The sample

The 64 families with small children followed in Stocholm did not all make use of 
day care centers as a form af day care but chose other types of care for their child
ren. Forty children, all having attended day care centers could be interviewed for 
the present study. There are somewhat more girls than boys in the whole FAST-
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project and in the present study there are 18 boys and 22 girls. At the age of 4, 17 
of the children lived in one-parent families and 23 in two-parent families. At the 
time of the interview in 1992 the family picture hade changed. At this time only 8 
boys and 8 girls were living together with both parents. For the remaining 24 
children the parents had married or started other relations, had separated or were 
divorced. Brothers and sisters had been added and some parents had died. This 
gives a picture of the family as a very mobile system. The children participating in 
the study made use of approximately 30 scattered day centers, most of which were 
situated in the vicinity of the family home.

Aims

The 2 aims of the study are:

1. From a present day perspective, through a retrospective method, capture 40 
young people’s version of their childhood at the day care center and its importance 
for their development during the late 1970s and early 1980s, a decade when a 
supervising plan had been introduced (1968 års barnstugeutredning) in order to 
control the quality of the pre-school system.

2. To detect differences between the views of adults (with focus on the praxis and 
the influence of the supervising plan in addition to general opinions) and the view 
of children as regards to the opinion of day care centers.

Theoretical efforts and perspective

Urie Bronfenbrenner’s ecological theory of development (Bronfenbrenner, 1979; 
Andersson ,1986) constitutes the basis of the FAST-project, and accordingly the 
present study. This theory has focussed on the interaction and the developmental 
process that can take place between the child and its environment. The experience 
of a situation or a milieu constitutes the reality and the importance of a mutual in
fluence binds the theory togetther. The ecological theory of development encom
passes the Microsystem, the Mesosystem, the Exosystem as well as the Macrosys
tem. The nucleus of the theory is presented as definition 1:

”The ecology of human development is the scientific study of the progressive, mu
tual accomodation, throughout the life course, between an active, growing human 
being, and the changing properties of the immediate settings in which the de
veloping person lives, as this process is affected by the relations between these set
tings and by the larger contexts in which the settings are embedded.”

Bronfenbrenner brings out the concepts ”time” and ”process” and stresses that:
”The primary concern of science is not with effects, but with the processes that 
produce them.”
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In the setting of working hypotheses that have been developed within the theory 
there is a trend towards the concept that an increased responsibility in the direction 
of the child itself conveys cumulatively improved developmental possibilities for 
the child.

The theory of Bronfenbrenner has focussed on the part the grown up is playing 
in parallel to emphasizing the importance of a positive milieu from a developmental 
standpoint, i.e. an environment that understands the need of the child and being ca
pable of active stimulation. Seeing the child as an informer as well as an actor of 
the child’s own life is not expounded specifically by Bronfenbrenner. Neither does 
he touch upon the distinct way of the thinking of the child as opposed to the think
ing of an adult. He does not develop specifically the importance of humor and the 
pleasurable part of existence tied to the way children function. Similarly the ”se lf’ 
is not specifically paid attention to. Stern has addressed this issue about the ”se lf ’ 
and revolutionized developmental thinking about children. He describes the child 
as being a competent person already at birth. Stern stresses a beginning ”se lf ’, that 
persists through life in parallel to the development of a nuclear ”s e lf ’, a subjective 
”se lf ’, a verbal ”s e lf ’ and a narrative ”self” . In this thesis I use the concept the 
”narrative se lf ’ as the study is built on the memory and reports where the picture 
of the”se lf ’ to a large extent influences what can be remembered by the interviewed 
subjects.

In connection to the memories I devote a chapter to modern memory theory. 
Today memory can be considered as a process developing with time. The state
ments of the young people are to a large extent built on episodic memories, i.e. si
tuations they participated in themselves and which caused strong positive or nega
tive feelings. Affects rule (Emde) largely what is remembered. In the memory it 
is possible to summarize the essential or most central parts of an experience. It is 
just that, i.e. the witnessed experience of the day care center as a whole as well as 
the experience of its more specific details, that I have tried to catch. In relation to 
this matter the generalized image of the day care center occupies a large part. To 
summarize many days of experience of and meeting with the day care center gives 
rise to both a generalized memory picture and specific recollections.

In modern memory theory the terms ”explicit” and ”implicit” are used. The 
former one is the kind of memory which can be actively remembered for example 
in young people’s recollections. The implicit memory constitutes all the knowledge 
which has been developed without one being conscious about it. It is shown in 
everybody’s actions whenever it is required and one then acts automatically 
without remembering when one learned what to do at a specific moment. Here 
different forms af social and cognitive competence show what is learnt by being to
gether with other people.

Methods and accomplishments

The present study relies on the retrospective method in this case implying that I see 
the young people as informers and I listen to their memories. Reliance on memory 
is widely spread in modern memory research, especially with respect to early
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memories from childhood. Young people reflect in their dialogues continously 
about how they remember. In their meta-memory process about how the image of 
the memory-picture is produced they reflect on and in their dialogues about the 
reliability of their memories. They do not want to produce more images than can 
be truly recollected. Understanding of the conscious explicit memory runs parallel 
to an assurance, that a lot was learnt (the implicit memory) from everything that 
was done. It is not always possible to verbalize knowledge. Instead, there is a sen
sation of competence leading to the possession of a certain self-esteem and required 
confidence in ability.

In the pre-studies it was realized that a structured interview was preferable. A 
structured questionaire covering a little more than 100 questions related to twenty- 
four hours of the child’s life gives the basis for the interview. Focus is on the 
everyday life in the day care center and the questionnaire encompasses ques
tions around four dimensions: the physical milieu, the content of the activities, the 
emotional environment and the social milieu. The questions are also coupled to the 
supervising plan (1968 års barnstugeutredning) with its intentions for the pre
school concerning intentions and aims. Furthermore the children are asked about 
their present situation and their view of the future.

Dr. Ulla Kihlblom interviewd 10 of the 40 subjects because of an expressed 
desire by them to be interviewed by a person they previously had had contact with 
in connection with the FAST-project. The remaining 30 interviews were perfor
med by myself. Each interview lasted for a little more than an hour and was re
corded. The material covers around 1100 typed A4 pages.

Most of the young people expressed spontaneously sympathy to the thought of 
asking young people concerning their wiews on the day care centers. They felt that 
through their experiences they were able to convey important information. There 
were no drop outs.

All the interviews were listened to and read through on various occasions in or
der to be able to catch the child’s version of the day care center. In accordance with 
the aim of this study I have tried to illuminate the difference in how adults and 
children perceive and evaluate the day care center ( for an overview see pp 167, 
168, see also chapter 4). In that connection I have, inspired by the grounded 
theory, made visible several themes the young people enlighten.

Child-observations — school capacity — interests — future views

With the purpose of strengthening the validity of the statements of the children, a 
form of triangulation has been used, where I have studied the child-observations 
which were made when the children were around the age of 4 and a half. At the 
same time I have analyzed school achievments, interests and views on the future. 
The observations express the observer’s subjectively witnessed image which in turn 
is put against the subjective picture of the pre-school teachers and the respective 
parents. My own experience of the reports of the young people and what can be 
drawn from the observations gives a picture of concordance of milieu and memory 
images. What the children stress can also be made visible in the observations. The
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school achievements are good, on average, and for the most part very good. The 
views on the future are very positive in the sense that there is an aim and direction 
towards the future (see also chapter 7).
In connection with the aim of the study I formulate problem-related questions:

1. How does the boys’ and the girls’ version of the day care center look in the per
spective of today and with a focus on the four dimensions

a/ the physical milieu, 
b/ the social environment, 
c/ the emotional environment, and 
d/ the content of the activities?

2. Is there a difference between the way adults and children comprehend the day 
care center? If so, in what way does the perspective of children differ from the 
perspective of adults?

Results

My repeated readings through the interviews made me become impressed by the 
language the boys and girls used to describe their memories of childhood and the 
day care center. This made me pay attention to the differences in the view between 
children and grown ups. It is important to take notice of the version of the young 
people concerning the day care center and its importance.There is a grown up per
spective where I, like other grown ups, look upon the day care center as a system 
separated from the home. Implied there is the assumption that growing up 
oscillating between two systems has to entail a certain degree of stress for the 
children.

In the difference in perspective which exists between the way children and 
grown ups view the world, something which I have hinted at throughout the thesis, 
the children look for the whole and what unites in accordance with what Dewey 
describes. From a practical point of view it means that when the young people re
member and report about the day care center they speak about their whole child
hood, their home and the center all together and not as two separate systems. At 
the same time they make an existential assessment about what was good and bad du
ring growth in analogy with what Hartman depicts on how children think.The 
language is simple and does not always convey the whole width of what the children 
experience in their own world. In the present thesis the children’s dialogues are not 
corrected in order to unravel the language of the young people, which in my view 
has a value of its own and well clarifies what the children emphasize. This principle 
demands that adults penetrate the text. In my interpretations I stress what I mean is 
specific precisely for the children.

The girls and the boys give somewhat different versions of what they experien
ce. In the hidden curriculum  that exists in everything, they experience most of 
the world through the play together with their friends in the day care center. They
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start from themselves activily seeking the codes of the self socialization process the 
children work with in order to be accepted among the companions. In the comrade 
group that makes up the nucleus of the day care center there is an ongoing mapping 
and sorting of the positions where the children start from gender, age and leader
ship. Status is correlated to gender and age. The boys and older children have the 
highest status. Important for the leadership are qalities like ”to dare, to know and 
to have imagination” . In the memory of everyday life of the day care center the 
parents exist in the conception of the children concerning most things taking place. 
This expresses itself in many ways: the children compare and test the limits as well 
as mend symbolically in their apostrophiations together what happens at home with 
what happens at the day care center and make their own interpretations and their 
digressions from that.

Relations are important for all, but even more so for the girls. The boys dis
tance themselves from the day care center more than the girls who prefer to see the 
day care center as their world. Friends are present in everything the young people 
describe. The pre-school teachers are important as alternative models. The adult 
world is mapped and sorted towards positive and negative poles. The children em
anate from the experience of what the pre-school teachers show. The grown ups at 
the day care center are divided into those liked and those not liked, into kind ones 
and mean ones and into ones who are able to understand children and those who are 
not able to do so. Sometimes there are small incidents that can influence the expe
rience of the children. Tied to the concept of being able to understand the children 
it is most important to have a feeling for the humor of the children as well as 
understand how the children think and feel. The essential thing for many is the re
spect for the individual child as well as the importance of, as a child, being able to 
take initiatives and not to be classed as a child. With reference to this the children 
experienced individual differences among the personnel (the pre-school teachers). 
The children want to see grownups as positive role models.

For 37 of the 40 interviewed young people their generalized memories of the 
day care center suggest that these latter institutions constitute an environment com
plementary to home. The day care center is especially related to friends and play 
in the children's own world that Dewey speaks of. Within the companion group at 
the day care center the pulse was high. Most subjects did not remember the con
flicts which must have existed. In the hidden curriculum  the pre-school teachers 
try to solve the conflicts together with the children. It is not looked upon as a me
rit to argue. To be able to verbalize the conflicts were looked upon as a norm and 
this becomes the memory prototype the young people carry further in order to deal 
with conflict, something the children were not taught at home. From a present day 
perspective young people see the growing up in two systems as a stimulus. The 
children were longing for their companions and the the care center at the same time 
as their homes constituted a world from which life was growing. In the difference 
I find between the way children and adults think the children search for contact 
with the the grown ups. In this encounter the most important issue is to be under
stood as the person the child considers (experiences) herself or himself to be.

From a macroperspective this study becomes a confirmation of the principle 
that growing up in two systems is positive and that these systems are mutually able
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to amplify the development of the children. The day care center is seen from a 
socialization perspective. It demands at the same time a widened cognitive content 
concerning learning and the importance to emanate from the level of the child. In 
learning activities relations and the meeting with the child must be given more 
space. In practice it implies a not too tightly structured everyday activity within the 
principles of child care and with a content aiming at the level of the children, 
where play has a central position and where the own initiatives of the children and 
their own learning are strongly encouraged. For the handling of the children by 
the pre-school teachers, the relations, the engagement and the ability to have insight 
in the way children think and perceive the world, must have the highest priority.
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Bilaga 1

H ypoteserna

U rval av B ronfenbrenners h yp oteser (Ur The Ecology of Human Development. Experiments 
by Nature and Design, 1979.)

Hypothesis 5: Observational learning is facilitated when the observer and the person being
observed regard themselves as doing something together. Thus the develop
mental impact o f an observational dyad tends to be greater when it takes place 
the context o f a joint activity dyad (a child is more likely to learn from watching 
a parent cook a meal when the activity is structured so that the two are acting to
gether). (page 59)

Hypothesis 6: The developmental impact o f both observational learning and joint activity
will be enhanced if either takes place in the context of a primary dyad characteri
sed by mutuality o f positive feeling (one learns more from a teacher with whom 
one has a close relationship). Conversely, mutual antagonism occuring in the 
context o f a primary dyad is especially disruptive of join t activity and interferes 
with observational learning, (page 60)

Hypothesis 7: Learning and development are facilitated by the participation of the develo
ping person in progressively more complex patterns of reciprocal activity with 
someone with whom that person has developed a strong and enduring emotional 
attachment and when the balance o f power gradually shifts in favor o f the deve
loping person, (page 60)

Hypothesis 9: The placement o f a person in a role tends to evoke perceptions, activities and
patterns of interpersonal relation consistent with expectations associated with 
that role as they pertain to the behavior both of the person occupying the role and 
of others with respect to that person, (page 92)

Hypothesis 12: The tendency to evoke behavior in accord with expectations fo r a given role
is a function of the existence o f other roles in the setting that invite or inhibit be
havior associated with the given role, (page 94)

Hypothesis 13: The placement o f  persons in social roles in which they are expected to act
competitively or cooperatively tends to elicit and intensify activities and interper
sonal relations that are compatible with the given expectations, (page 101) 

Hypothesis 14: Human development is facilitated through interaction with persons who oc
cupy a variety o f roles and through participation in an everbroadening role reper
toire. (page 104)

Hypothesis 19: The developmental potential o f a setting is enhanced to the extent that the
physical and social environment found in the setting enables and motivates the 
developing person to engage in progressively more complex molar activities, 
patterns o f reciprocal interaction and primary dyadic relationships with others in 
that setting, (page 163)

Hypothesis 21: The capacity o f group settings fo r  young children to enhance development of
intellectual and educational competence depends on the extent to which caregi
vers and preschool personnel, in their interactions with children, engage in be
haviors that stimulate, sustain, and encourage task-oriented activities on the part 
of the child. Examples of such adult behaviors ingclude questioning, instructing, 
responding, praising, and comforting. The more often adults exhibit behaviors 
of this kind, the more the children become capable of task-oriented and coopera
tive activities (such as persisting in tasks, thinking, contributing ideas, giving 
opinions, and working together), (page 202)

Hypothesis 26: The developmental potential o f day care or preschool setting depends on the
extent to which supervising adults create and maintain opportunities fo r  the in
volvement o f children in a variety o f progressively more complex molar acivities 
and interpersonal structures that are commensurate with the child's evolving ca
pacities and allow her sufficient balance of power to introduce innovations o f her 
own. (page 204)



Hypothesis 46: 

Hypothesis 47:

Hypothesis 49: 

Hypothesis 50:

The development o f the child is enhanced through her increased involvement, 
from  childhood on, in responsible, task-oriented activities outside the home that 
bring her into contact with adults other than her parents, (page 282)

The development potential o f a setting is a function o f the extent to which the 
roles, activities, and relations occurring in that setting serve, over a period o f ti
me, to set in motion and sustain patterns of motivation and activity in the develo
ping person that then acquire a momentum o f their own. As a result, when the 
person enters a new setting, the pattern is carried over and, in the absence of 
counterforces, becomes magnified in scope and intensity. Microsystems that ex
hibit these properties and effects are referred to as primary settings, and the 
persisting patterns o f motivation and activity that they induce in the individual 
are called developmental trajectories, (page 284)

The direction and degree of psychological growth are governed by the extent 
to which opportunities to enter settings conductive to development in various 
domains are open or closed to the developing person, (page 288)

The developmental effect o f a transition from one primary setting to another 
is a function o f the match between the developmental trajectory generated in the 
old setting and the balance between challenge and support presented both by the 
new setting and its interconnections with the old. The nature of this balance is 
defined by previous hypotheses specifying the conditions o f  micro- meso-s and 
exosystems conductive to psychological growth, with due regard to the person's 
stage o f development, psysical health, and degree of integration with as opposed 
to alienation from the existing social order, (page 288)
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UNGDOMARNAS PLACERING PÅ RESPEKTIVE DAGHEM

Fingerade namn

Daghem Pojkar Flickor

1. Aspen Lars Hanna
2. Björken Amanda
3. Linden U lf
4. Lönnen Martin Juliana, Lovisa, Emilia

5. Eken Peter, Olle
6. Tallen Linus Monika
7. Granen Stefan, Urban, Niklas

8. Enen Maria
9. Kastanjen Rickard

10. Oxeln Pernilla
11. Rönnen Klas
12. Rosen Mats
13. Maskrosen Hans
14. Vitsippan Stina

15. Blåsippan Jonas Karin, Magdalena

16. Gulsippan Petronella
17. Backsippan Josefin
18. Liljekonvaljen Anna
19. Tussilago Martina

20. Krokusen Sven
21. Hyacinten Cecilia
22. Lingonet Jan
23. Blåbäret Lena
24. Krusbäret Kristina
25. Enbäret Pelle
26. Jordgubben Janina
27. Smultronet Kalle
28. Saknar namn Åsa, Emma, Mia



FAMILJEN OCH BARNOMSORGEN
Bilaga 3

Nu hör vi av oss från Lärarhögskolan igen. Vi har inom FAST-projektet fått möjlighet att intervjua ett 
40-tal ungdomar. Vi tar kontakt med just Dig eftersom Du och Dina föräldrar tidigare har deltagit i 
FAST-projektet.

Som Du vet så har vi tidigare skickat enkäter till förskollärare för att få reda på hur det gick för 
barnen i förskolan. Vi har också fått in enkäter från Dina föräldrar som behandlade vad de tyckte om 
olika förhållanden på dagis. Vi vill nu göra utförliga intervjuer med dem som direkt var berörda av 
förskoleverksamheten dvs barnen själva som gick på daghem (eller eventuellt lekskola). Ni som nu 
har blivit tonåringar är den första stora grupp som vuxit upp i moderna daghem. Vi vill nu försöka få 
en utförlig bild av hur ni hade det i förskolan. Dina erfarenheter tillsammans med de andra som ska 
intervjuas blir mycket värdefull information för vår undersökning.

Om Du vill ställa upp för en intervju bestämmer Du naturligtvis själv. Vi ringer till Dig inom en snar 
framtid för att höra om Du vill deltaga och när vi kan träffas. Intervjun tar ca en och en halv timma. 
Precis som tidigare kommer Du att få en belöning om Du vill deltaga i vår undersökning.

Det kan vara svårt att komma ihåg vad som hände under Din förskoletid. Därför vill vi i förväg 
informera om de frågor som vi tänker ställa så att Du kan tänka igenom hur det var i förskolan när Du 
var liten. Det är också viktigt att vi får Din egen uppfattning om hur det var på dagis / lekis, inte Dina 
föräldrars uppfattning.

Vänlig hälsning

Ulla Kihlblom Kerstin Strander
Box 34103 tel arb 08 - 736 60 09
100 26 Stockholm

tel arb 08 - 737 55 79
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TONÅRSINTERVJU - FRÅGEFORMULÄR

Den här intervjun består dels av ett ganska stort antal frågor kring vad Du minns av Dina barndomsår 
på Ditt daghem och dels om Din nuvarande situation.
Frågorna handlar om vad Du minns av hur en dag kunde se ut på dagis, när Du kom på morgonen 
och när Du gick hem, vilka Du lekte med och vad Du lekte, vad Du minns av barnen och fröknarna 
och vad Du minns av stämningen på dagis. Vi vill dessutom ställa frågor om det som kan vara viktigt 
i Din nuvarnade situation och i framtiden.

1. Vem - vilka följde Dig till dagis?
2. Hur tog Ni er dit?
3. Hur var det när Ni kom till dagis?
4. Hur togs Ni emot?
5. Hur kändes det att skiljas från mamma, pappa eller syskon på morgonen?
6. Hur gick det till när mamma-pappa (syskon) gick till arbetet (skolan) dvs när de lämnade Dig på 

daghemmet?
7. Vad gjorde Du när mamma-pappa (syskon) gått iväg?

8. Åt Du frukost på daghemmet?
(Om ja- gå vidare till fråga 9-12. Om nej - gå direkt till 13)

9. Vad kommer Du ihåg av frukosten?
10. Vad brukade Ni äta?
11 .Fick Du själv bestämma vad Du ville ha?
12. Vad hände om Du inte ville äta?

13. Vad gjorde Du efter frukost (omkr. kl. 800) och tiden fram till lunch?

14. Vad minns Du av samlingen?
(Om det finns minnen av samlingen fortsätt med fråga 15-16. Fortsätt annars med fråga 18.

15. Hur gick samlingen till, dvs vad brukade Ni göra?
16. Vad tyckte Du om samlingen?
17. Deltog Du aktivt i samlingen, dvs tog egna initiativ eller var det mest personalen som styrde 

samlingen?

18. Gjorde Ni utflykter?
19. Vart brukade Ni gå eller åka?
20. Vad minns Du av utflykterna med dagis?
21. Beskriv ett roligt minne av en utflykt.
22. Hur ordnades lunchen när Ni var på utflykt?

23. Vad minns Du av lunchen på dagis ( omkring kl. 11.00- 11.30)?
24.Hade Ni bestämda platser?
25.Vilka satt Du bredvid?
26.Vad fick Ni för mat?
27.Tyckte Du om all mat?
28.Fick Du själv bestämma hur mycket Du ville ha?
29. Vad hände om Du inte ville ha?

30. Hade Ni speciella regler vid matsituationen? (ansvarsområden - matvärdar)
31 .Vilka regler hade Ni?

32. Vad hände under lunchen?
33. Samtalade Ni med varandra?
34. Hur var stämningen?

35. Vad hände efter lunchen?
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36. Hade Ni någon form av samling före vilan eller vilade Ni direkt?

37. Hur gick vilan till?
38. Hade Ni bestämda platser?
39. Läste personalen en saga eller lyssnade Ni på musik? - Vad - vilken saga, musik?
40. Vad tyckte Du om vilan?
41. Kunde Du sova?

42. Vad bmkade hända efter vilan och före mellanmålet? (kl. 13.00-14.30)

43. Vad lekte Ni inne?
44. Vad lekte Ni ute?

45. Hur såg gården ut?
46. Frågor kring årstider och helger..

47. Fick Ni bestämma själva eller var det fröknarna som bestämde? (i anslutning till leken)
48. Hände det att Ni improviserade både lunch och mellis, dvs t.ex. åt på golvet eller ute på gården?

49. Hur var det när Du gick hem?
50. Vem - vilka hämtade Dig?
51. Hur var det att skiljas från dagis och gå hem?

5 2. Hur långa dagar hade Du?
5 3. Hände det att Du blev trött efter en dag på dagis?
54. Längtade Du hem ibland under dagen?

55. Vad gjorde Du när Du kom hem?

56. Brukade mamma-pappa prata med dagispersonalen när de lämnade-hämtade Dig?
57. Vad brukade de prata om?

58. Tyckte mamma-pappa-syskon om dagis?
59. Var mamma-pappa med på dagis ibland?

60. Vad gjorde de då?
61. Gjorde dagis besök på föräldrarnas arbete någon gång?

62. Vad minns du av det?

63. Vad minns Du av kamraterna?
64. Lekte Du med pojkarna eller flickorna eller både och?
65. Når Ni lekte, vad brukade ni göra?
66. Hade du någon speciell roll i lekarna?

67. Bodde dagisbarnen nära Dig?
68. Finns det någon av barnen på dagis som Du fortfarande träffar?
69. Hur var Du som kompis till de andra barnen, tror Du?
70. Hur tycker Du att en bra kompis skall vara?
71. Hade Du någon bästis på daghemmet?
72. Fick ni bjuda in kamrater till dagis?
73. Hur var stämningen bland barnen på Ditt dagis?
74. Hade Du roligt med kamraterna?
75. När blev ni osams?
76. Skvallrade ni på varandra?
77. Skyddade ni varandra om något speciellt hände?
7 8. Längtade du efter kamraterna när Du var hemma?

79. Skilde Du Dig från de andra barnen på något sätt?
80. Var det något barn som ingen ville leka med?

81. Hur var det när ni lekte?
82. Var det Du som hittade på saker att göra eller hängde Du mest på vad som var på gång?

83. Var du rädd för något-några bam ?
84. Tävlade Ni med varandra?
85. Vad betydde bamen för Dig?
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86. Vad minns Du av personalen?
87. Vad betydde personalen för Dig?
88. Fanns det personal Du kände större förtroende för än andra?
89. Hur skall en personal vara?
90. Fanns det manlig personal på Ditt dagis?

91. Vad minns Du av den personalen?
92. Om Det blev konfliker på dagis, hur löste Ni dom?

93. Vad gjorde personalen?
94. Hände Det att Du blev tillrättavisad av personalen?
96. Om du gjorde (skapat etc) något på dagis, brukade Du visa det för personalen?

97. Vad sa de då?
98. Gjorde Ni något särskilt på Ditt dagis som man inte gjorde på andra daghem? (musik, teater, 

konst, gymnastik, idrott etc...)
99. Hade ni någon personal som var orginell på något sätt?

100. När Du försöker jämföra regler hemma och på dagis, var det lika eller olika när det gäller t.ex: 
mat och matsituationenema respektive
vad man fick göra inne och ute?

101. Om Du försöker jämföra stämningen och atmosfören hemma och på dagis var det lika eller 
olika? På vilket sätt?

102. Leksaker och material hemma och på dagis..Var det lika eller olika? På vilket sätt?

103. Vad lärde Du Dig på dagis?
Invänta svar. Om lång paus uppstår - stöd upp med frågor om kunskaper och färdigheter
(sjunga, knyta skor, baka, snickra, läsa, skriva etc..)
respektive frågor om social kompetens som att umgås med människor....

104. Vem tröstade om du var ledsen eller gjort Dig illa?
105. Hände det att det var långtråkigt på dagis?

106. Hade ni skolförberedande sysselsättning på dagis? På vilket sätt?
107. Gjorde ni besök i skolan?

108. Om Du jämför skola och förskola var har Du känt Dig mest hemma?
109. På vilket sätt skiljer sig dagis (förskolan) och skolan åt?

110. Vad är Din inställning till daghem idag?
111. Om Du själv fått bestämma innehållet i Din daghemsvistelse, hur skulle det ha sett ut?
112. Hur stämmer det med hur det var för Dig i verkligheten?

113. Har Du haft önskningar om att få vara mer med dina föräldrar?
114. Hade Du önskat haft mer tid på dagis?
115. För Dig som haft syskon på dagis, hur påverkade det Din trivsel på daghemmet?
116. Hur tror Du det hade varit om Du endast vuxit upp hemma?
117. Vad tror Du är viktigt att man får stöd i som barn för att klara sig i ett framtida samhälle?
118. Hur kan man bäst få det stödet när det gäller de sex första åren i livet?

Nu tänker jag gå över till en annan del av denna intervju och ställa lite frågor om Din nuvarande 
situation.

119. Kan Du berätta för mig vad Du är bra på - proba för starka och svaga sidor både i 
skolsituationen och utanför den.

120. Hur gick det i grundskolan för Dig?
121. Hur gick det för Dig jämfört med de andra i Din klass?

121. Är det något Du har svårt för att göra?
122. Hur går det nu i Dina studier (eller arbete)?
123. Vad gör du på fritiden?

124. Vid eventuell aktivitet: - Hur går det?
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125. Vid exempelvis svaret ”träffar kompisar”: - Trivs Du med det?

124. Kan Du nämna de viktigaste personerna i Ditt liv?
125. På vilket sätt är dessa personer viktiga för Dig?

126. I vilka sammanhang känner Du Dig mest ”hemma” (säker)?
127. Kan Du nämna något sammanhang då Du känner Dig litet osäker?
128. Vad är ungdomar idag rädda för tror Du?
129. Är Du rädd för dessa saker?
130. Vad är viktigast för Dig att klara av just nu?

131. Hur kommer det att gå tror Du?
132. Har Du varit i situationer när det varit svårt att välja?

133. Kan Du berätta om en sådan situation?
134. Om Du tänker på personer utanför Din egen familj, tycker Du att de bryr sig om vad Du tycker 

och tänker om olika saker? (det kan gälla lärarna i skolan, kamraterna i skolan - i andra grupper 
och föreningar etc)
135. Hur har det varit i Din egen familj? Känner Du att de bryr sig om när Du vill säga något?

Resterande åtta frågor är frågor i anslutning till tidigare frågeformulär till tonåringar.

Använd frågorna 54-60 i detta frågeformulär för ett samtal kring varför ip svarade si eller så på 
frågorna exempelvis ”Jag tror att jag kommer att få ett bra jobb i framtiden” eller ”Jag tror att 
man inte kan göra någonting åt en dålig framtid”. Alternativen var ”stämmer precis - stämmer 
ganska bra- stämmer något så när - stämmer ganska dåligt - stämmer inte alls”. Ett resonemang 
kring varför ip avgivit ett positivt eller negativt svar kan avspegla ip:s känsla av kontroll, 
trygghet och kompetens.

136. Ett bra jobb i framtiden?
137. Bilda familj och få barn...
138. Det kommer att gå bra för mig i framtiden.
139. Man kan inte göra någonting åt en dålig framtid - miljö - arbetslöshet...
140. Man kan göra mycket för att förändra sådant som är dåligt..
141. Kommer nog att ha god kontakt med mina föräldrar.
142. Kommer nog att träffa mina föräldrar ganska ofta som vuxen.
143. Om Du jämför din framtid med den framtid som Dina föräldrar hade vad är skillnaden, tror Du?
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FAST-proj ektet 
o k t o b e r  197 9 O B S E R V A T IO N kod nr

Datum MSI /i □  Fm
Em 

□' Kv

□  Första obs 
d  Andra obs 
Päf Tredje obs

Observationen
□  Barnets 
17-p Daghem
□  Dagmamma 
O  Övrigt

Observatör

Obse cvationens längd

B: s ålder år M .

min B:s kön .

Miljöbeskrivning (T ex dagmammans lägenhet, antal rum och våningsplan, 
antal barn hon brukar ha; eller daghemmet, antal avdelningar och ålders
fördelning; utemiljön avstånd till hemmet, utrustning o dyl.)



S i t u a t i o n :  B b e f i n n e r  s i g  i  l e k r u m m e t  med f e m  a n d r a  b a r n  o c h  l e k e r  

" T a r z a n " ,  d e t t a  i n n e b ä r  a t t  e t t  a v  b a r n e n  ä r  h a j  o c h  b e f i n n e r  s i g  på 

g o l v e t  ( v a t t e n )  o c h  d e  a n d r a  b a r n e n  ( d ä r  i b l a n d  B)  s p r i n g e r  o c h  r e t a r  h a j e n ,  

men h a j e n  k a n  i n t e  f å n g a  dem om d e  i n t e  b e f i n n e r  s i g  p å  g o l v e t .

1 3 . 1 5  B l e k e r  " T a r z a n  med f e m  a n d r a  b a r n .  V i s a r  m i g  o c k å  a t t  h a n  v å g a r  h o p p a  

n e d  a l l d e l e s  s j ä l v .

1 3 . 2 1  B s ä g e r  t i l l d e  a n d r a  b a r n e n  a t t  h a n  m å s t e  g å  o c h  k i s s a  o c h  s p r i n g e r

i v ä g  t i l l  t o a l e t t e n .  B kommer  t i l l b a k a  o c h  f o r t s ä t t e r  a t t  l e k a  samma l e k .

1 3 . 2 5  S p r i n g e r  B o c h  e n  f l i c k a  ( n å g o t  ä l d r e )  u t  i b a d r u m m e t  f ö r  a t t  d r i c k a

v a t t e n .  B s p r i n g e r  s e d a n  t i l l b a k a  t i l l  l e k r u m e t  o c h  l ä g g e r  s i g  n e d  p å  g o l v e t  

o c h  l e k e r  a t t h a n  ä r  en  f i s k .  B s i m m a r  f r a m  m o t  s i n  b ä s t i s  o c h  B o c h  k o m p i s e n  

b ö r j a r  l e k a  b å t .

S a m m a n f a t t n i n g :

1 .  L e k e r  , f ö r s t  med f l e r a  k a m r a t e r  , s e n  e n s a m  med s i n  b ä s t i s .

2 .  P e r s o n a l e n  u p p l e v e r  B som e n  l u g n , f ö r s i k t i g  o c h  l i t e  r e s e r v e r a d  p o j k e ,  

men i n t e  f ö r  d e n  s a k e n s  s k u l l  r å d d .  B s ö k e r  s i g  f r a m f ö r a l l t  t i l l  d e  l u g n a r e  

b a r n e n  o c h  l e k e r  f r a m f ö r a l l t  med som ä r  i samma å l d e r .  B l e k e r  o f t a s t

l u g n a  l e k a r  ,  men i b l a n d  h ä n d e r  d e t  a t t  h a n  l e k e r  som i d a g .
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FAST-proj ektet 
o k t o b e r  1 9 7 9 OBSERVATION k o d  n r  /

De tum t f f  7,3 J2f Fm
O  Era 
a' KV

□  Forsta obs 
/Ef Andra obs 

Q Tredje obs

Observationsmiljö 
O  Barnets hem 

Daghem
□  Dagmamma
□  Övrigt

Observatör    B:s ålder _/__år

Observationens längd , \ ' 3  min B:s kön

Miljöbeskrivning (T ex dagmammans lägenhet, antal rum och våningsplan, 
antal barn hon brukar ha; eller daghemmet, antal avdelningar och ålders
fördelning; utem.iljön avstånd till hemmet, utrustning o dvl.)
Fyra avdelninqsdaqhem med tv§ småbarns- och två syskongrupper.
På B; s åvdeTruTic~är det 15 barn samt två heltids- och två halv
tid personal.
Lokalerna bestårav två rum och en dockvrå.



situation: Inne på dagis, r a m e n  har fått välja mellan att gå ut o m  leka 
eller vara inne och baka. B valde att stanna inne och baka. Sju av de andra 
barnen i grunpen har också valt att stanna inne samt två personal.

9.37 B står och tittar på när en kamrat står och rör en sockerkaka. B frå
gar fröken om hon också kan få röra. Fröken undrar om inte B kan smörjs en
plåt så länge. B sätter igång cch smörjer plåten, efter en liten stund säger
B att hon smörjt färdigt plåten och visar fröken den. B står och tittar på
ett tag till, sen får hon slicka bnken.

9.43 Tillsammans med en kamrat börjar B att strö plåten hon nyss smorde in.
Kamraten (L) tar B i handen och går iväg ned henne ut i hallen, B kommer
nästan med en gång tillbka in i rummet där oet bakas. B går ut i hallen igen
till L och sitter där ute och pratar med hEnnem et:: tag.

9.47 B och L börjar att springa efter varandra ute i hallen , de jagar och
fnittrar om vartannat.

9.50 B och L g=r ut i köket och pratar lite med henne. Lite i köket säger
B till L att hon är törstig cch vill dricka lite vataen, Båda flickorna sptinger
ut i tvättrummet och B dricker vatten. B och L går in i lekrummet oct? säger 
att de skall leka. Inne i lekrummet visar de mig att de kan klättra i ribbe 
stolen som finns uppsatt där inne.

9.55 E säger att hon skall bygga lite legcsaker och ge mig, så hon och kam
raten sätter igång att bygga medlego.

9.58 L tar B i handen och säger att de skall gå in i dockvrån cch klä ut
sig. B säger att de skall göra en cirkus och klär ut sig och spelar teater.

Samanfattning: B bakar, springer i korridoren, klättrar i ribbstcl, leker med 
lego och klär ut sig.
2. Oet är vanligt att B leker med L. B leker oftast lugna och fantasilekar.
Personalen tyckte inte att situationen var ovanlig.
3. Jag fick en känsla av att L nominerar ii väldigt och när jag frågadd perso
nalen det efteråt fick jag cet c e k r ä f tat. ön i personalen sa atr innan L bör
jat i gruppen var B en helt -pn:. unge, nu '- l-.-Gr B inte att göra nugot utanL
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U nder 1970-talet expanderade daghem sverksam heten explosions
artat. En generation unga m änniskor växte upp  i en så kallad "ny 

eller m odern barndom ", i växelspel mellan familj och daghem. De vux
nas perspektiv har styrt daghem m ens innehåll och utformning. Barnens 
erfarenheter därem ot har kom m it i skymundan.

I doktorsavhandlingen Jag är glad att jag gick på dagis -  Fyrtio ungdomar 
ser tillbaka på sin uppväxt är barnens perspektiv för första gången i fokus. 
Kerstin Strander har intervjuat 40 ungdom ar, i 16-17-årsåldern från FAST- 
projektet vid Lärarhögskolan i Stockholm, om tiden som daghem sbarn i 
slutet av 1970- och början av 1980-talet. Intervjusvaren ställs i relation till 
observationer av barnen när de var i fyraårsåldern. Paralleller dras också 
till ungdom arnas situation idag och deras syn på framtiden. Analysen 
bygger på m odern minnesforskning.

I det explicita (medvetna) m innet kommer ungdom arna främst ihåg 
de senaste två, tre åren på daghemmet. I det implicita (icke medvetna) 
minnet finns den lagrade kunskap som vid behov fram träder i ungdo
m arnas sätt att hantera en situation -  att klara sig själv, tala för sin sak, ha 
egna åsikter osv.

Kam raterna i barngruppen och den lustfyllda leken var viktigast i den 
pedagogiska verksamheten. M ånga av ungdom arna lyfter fram krav på 
utvidgat lärande på barnets nivå och respekt för det egna tänkandet.

I de vuxna sökte barnen förebilder m ed förståelse för barnets specifika 
sätt att tänka och uppleva. Att bli accepterad i barngruppen var i det när
maste en norm. Flickorna stim ulerades till att våga och kunna samtidigt 
som pojkarna hade högre status.

I Jag är glad att jag gick på dagis finns mycket kunskap och feedback att 
häm ta för blivande och verksam  barnomsorgs- och skolpersonal. Kerstin 
Stranders studie av barnens upplevelser är ett unikt kom plem ent inom 
barnom sorgsforskningen -  och för beslutsfattare i nedskärningstider. För 
föräldrar m ed "dåligt samvete" är det en fröjd att läsa om barns positiva 
m innen av tiden på dagis.

Kerstin Strander är förskole- och skolpsykolog, m ed inriktning på konsul
tation och handledning av personal på fältet och på ledningsnivå.
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Lena
”Jag t r o r  in te  jag ty c k te  d e t  
v a r  jo b b ig t a t t  gå från  min 
m am m a o ch  d e t  v a r  kul a t t  gå 
hem . P e rso n a le n  på m in av
deln ing  v a r  li te t  k o rk a d e . D o m  
b a ra  skä llde . D o m  sa: D e t  ä r  
så h ä r  o ch  t r y c k te  n e r  i halsen  
vad m an sku lle  k u n n a ” .
” D e t  v a r  trå k ig t  m ed  m ulle. 
P e rso n a len  k lädde u t  sig o ch  
sa: O H ! D e t  ä r  skogsm ulle!
D e t  blev jä tte la rv ig t. D o m  
h ad e  läs t o m  b a rn  o c h  do m  
k u n d e  s ä k e r t  m y ck e t m en  
d o m  liksom : så  h ä r  ä r  e t t  
barn .”
”Jag v a r  r ä t t  tjo c k . Jag fick in te  
v a ra  m ed  o ch  leka e lle r  jag 
k anske  fick d e t  m en  jag vågade 
in te . H e m m a  v a r  d e t  lugnare. 
På dagis få r m an k o m m a på 
själv a t t  m an  kan in te  v a ra  i 
c e n tru m  jäm t.”
”Jag tr iv d e s  b ä t t r e  i skolan .
D e t  v a r  m e r  verk lig t. Man lär 
sig någonting . D e t  skulle bli 
s tö r r e  k ro c k  n ä r  m an kom  till 
skolan  o m  m an in te  g å tt  på 
daghem .”

U lf
” D e t  v a r  s v å r t  n ä r  m am m a 
gick. Jag s a t t  o ch  sa k n ad e  min 
m am m a. Jag g rä t. D e t  v a r  så 
h ä r  d u b b e lm o ra l, f ö r  n ä r  jag 
k om  så  g rä t  jag ju, m en  sen  
ville jag in te  gå hem .”
(Om kom pisarna ) ” D e t  v ar 
b a ra  b ra . Jag k ä n d e  a t t  jag 
h ad e  en  sån d ä r  b ra  b a rn d o m . 
D e t  fanns ing e t o lyckligt i den . 
Kalle Jo n sso n  b rå k a d e  jag 
a ld rig  m ed.V i v a r  väld ig t nära .” 
(Om personalen) ”Jag gillade 
M a rg a re ta  o ch  K ristin , d o m  ä r  
s ta rk a . Man ko llar på ansik ten . 
Jag trä ffa r  d o m  fo r tfa ra n d e  
ibland. Jan n e  gillade jag in te . 
H an v a r  b a ra  så där.”
”Jag v e t  in te  vad jag lärd e  mig. 
D e t  v a r  b a ra  p e rso n lig t, ing e t 
sak lig t so m  jag kan säga. Jag 
ville till dagis n ä r  jag v ar 
h em m a. Jag tr iv d e s  m e r  på 
dagis än h em m a fö r  d ä r  v ar 
jag hela  tid e n  b land folk. D en  
känslan  jag h ad e  bland fo lk  då 
d e n  h a r  jag nu också .”



Under 1970-talet expanderade daghemsverksamheten explosionsartat. En gene
ration unga människor växte upp i en så kallad ” ny eller modern barndom” , i 

växelspel mellan familj och daghem. De vuxnas perspektiv har s ty rt daghemmens 
innehåll och utformning. Barnens erfarenheter däremot har kommit i skymundan.

I doktorsavhandlingen Jag är glad att jag gick på dagis -  Fyrtio ungdomar ser tillbaka 
på sin uppväxt är barnens perspektiv fö r första gången i fokus. Kerstin Strander har 
intervjuat 40 ungdomar, i 16 -1 7-årsåldern från FAST-projektet vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, om tiden som daghemsbarn i slutet av 1970- och början av 1980-talet. 
Intervjusvaren ställs i relation till observationer av barnen när de var i fyraårsåldern. 
Paralleller dras också till ungdomarnas situation idag och deras syn på framtiden. 
Analysen bygger på modern minnesforskning.

I det explicita (medvetna) minnet kommer ungdomarna främst ihåg de senaste 
två, tre  åren på daghemmet. I det implicita (icke medvetna) minnet finns den lagrade 
kunskap som vid behov fram träder i ungdomarnas sätt a tt hantera en situation -  att 
klara sig själv, tala fö r sin sak, ha egna åsikter osv.

Kamraterna i barngruppen och den lustfyllda leken var viktigast i den pedagogiska 
verksamheten. Många av ungdomarna lyfter fram krav på utvidgat lärande på barnets 
nivå och respekt fö r det egna tänkandet.

I de vuxna sökte barnen förebilder med förståelse fö r barnets specifika sätt att 
tänka och uppleva. A tt  bli accepterad i barngruppen var i det närmaste en norm. 
Flickorna stimulerades till a tt våga och kunna samtidigt som pojkarna hade högre 
status.

I Jag är glad att jag gick på dagis finns mycket kunskap och feedback att hämta fö r 
blivande och verksam barnomsorgs- och skolpersonal. Kerstin Stranders studie av 
barnens upplevelser är e tt unikt komplement inom barnomsorgsforskningen -  och 
fö r beslutsfattare i nedskärningstider. För föräldrar med ” dåligt samvete”  är det en 
frö jd a tt läsa om barns positiva minnen av tiden på dagis.

Kerstin Strander är förskole- och skolpsykolog, med inriktning på konsultation och 
handledning av personal på fältet och på ledningsnivå.
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