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Abstract  

Title: Privacy in preschools physical transparency room and privacy in them 

  
A scientific essay on the openness of the environment in the square 

with hall, in a Reggio Emilia inspired preschool 

 
 

My aim with this scientific essay is to gain new perspectives on the transparent physical environment 

found in many new preschools. Through my stories from the preschool's everyday life, I recount situ-

ations where I feel that children and guardians end up in exposure where their integrity is violated in 

the open environment. I mean in this essay that they are observed open and overheard in sensitive 

situations in the open physically transparent environment where I find it difficult to secrecy to the 

preschool privacy regulations. Therefore, I examine these situations from different ethical per-

spectives.  

 Furthermore, I try to understand how the piazza in Reggio Emilia inspired preschools, in 

Sweden called squares can be understood in the Swedish context and what happens to the reception 

when departments are set aside from the environment from the hall and entrance? Through my essay, 

I have gained new perspectives on how structure in the preschool can lead to families being grouped, 

unconsciously by educators, after what times children are at preschool. This means that families re-

ceive different services when they arrive at the preschool and that depending on the time of day, they 

are either received in the square, or may themsels have to seek out educators in the environment for a 

welcome, which leads to unequal treatment. 

 

 

Keywords: Preschool, ethic, exposed, hall, privacy, reception, meetings, unequal, square, transpar-

ency  
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Sammanfattning  

 

Mitt syfte med denna vetenskapliga essä var att få nya perspektiv på den transparenta fysiska miljön 

som återfinns i många nya förskolor. Genom mina berättelser från förskolans vardag återger jag situ-

ationer där jag upplever att barn och vårdnadshavare hamnar i utsatthet där deras integritet kränks i 

den öppna miljön. Med utsatthet menar jag i denna essä att de blir iakttagna och hörda i känsliga 

situationer i den öppna fysiska miljön där jag får svårt att hålla mig till sekretessen inom förskolan. 

Därav undersöker jag dessa situationer utifrån olika etiska perspektiv. 

 Vidare försöker jag förstå hur de i Reggio Emilia inspirerade förskolors piazza, i Sverige 

kallade torg kan förstås i svensk kontext och vad som sker med mottagandet när avdelningar ligger 

avsides i miljön från tambur och entré? Genom min essä har jag fått nya perspektiv på hur struktur i 

förskolan kan leda till att familjer grupperas, omedvetandes av pedagoger, efter vilka tider barnen är 

på förskolan. Detta leder till att familjer får olika service när de anländer till förskolan samt att bero-

ende på tidpunkt på dagen blir de mottagna antingen på torget, eller får själva söka upp pedagoger i 

miljön för ett välkomnande, vilket leder till ojämlikt bemötande. 

 

  

Sökord: Förskola, etik, integritet, mottagande, möten, ojämlikt, tambur, torg, transparens, utsatthet 
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1. Berättelse 

1.1 Morgon på torget   
 

Jag är tidig och först på plats denna morgon vilket möjliggör att ta en värmande kopp kaffe under 

tiden jag iordningställer på torget1 som är den centrala miljön och mötesplatsen på förskolan. Första 

snön har fallit under natten så jag hämtar in snö till en balja. Jag tänker på att jag behöver prata med 

Abdis vårdnadshavare om det som skedde i går. Det är inte första gången jag behöver prata med dem 

om situationer på förskolan. Jag är inte nervös men känner viss oro ändå över hur de ska reagera. Jag 

hoppas att min kollega Nor hinner komma så att vi kan gå åt sidan och prata om det som skett. Barnen 

börjar droppa in. Några blir nyfiket intresserade av snön i baljan som lyses upp av en ljusslinga och 

någon vill sitta i soffan för att läsa. Jag är vid snön när Abdi med vårdnadshavare kommer. Klockan 

är inte så mycket att Nor har börjat arbeta ännu. Så typiskt hinner jag tänka. Jag hade velat kunna möta 

upp dem vid kläderna och ta samtalet i ett annat rum. Jag ser mot dem då de kommer mot mig. 

 

-God morgon Abdi, säger jag och avvaktar lite för att vinna tid.  

-Vill du komma och känna på snön? 

 

Jag önskar att de ska ta sig fram över rummet och att min kollega strax ska dyka upp. Jag vill vinna 

lite tid och ogärna lämna barnen själva även om det är för en kort stund. Jag vet av erfarenhet att om 

jag lämnar baljan kommer det förmodligen leda till att det som pågår avbryts. Abdis vårdnadshavare 

är nu bara en liten bit ifrån mig och är den som tar upp det som skedde i går innan jag själv hinner ta 

ett beslut.  

 

-När jag hämtade Abdi i går fick jag information om att barnen varit osams under dagen. När vi kom 

hem berättade Abdi att Olle och Björn kastat vatten på honom. 

 

I rummet befinner sig just nu Olle. Abdi pekar mot honom och drar i pappa. Jag ser bort mot Olle som 

lite skrämt tittar upp från boken då hans namn nämns. Jag blir nu tvungen att ta beslutet att lämna det 

som pågår vid baljan. Jag vänder min blick mot familjen och nickar med mitt huvud åt ena sidan av 

rummet samtidigt som jag rör mig förbi dem. Detta för att visa att jag inte vill föra samtalet vid de 

andra barnen. Det finns en passage som avgränsar till torget där öppning av förskolan sker på morgo-

nen. Där har jag möjlighet att höra de barn jag för en kort stund lämnar utan uppsikt.  När jag förflyttar 

mig hör jag hur barnen vid baljan höjer sina röster:  

 
1 Med torg menas en centralt placerad miljö inne på förskolan. 
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-Nej sluta. Mina föraningar besannades. Jag vänder blicken ditåt och ser ett av barnen kasta snö sam-

tidigt som jag noterar att Olle inte sitter kvar i soffan med sin bok. Var är han? En känsla av oro 

infinner sig. Men så ser jag ett par fötter sticka fram bakom ett tygstycke som avdelar rummet, Olles. 

Han har lämnat boken och gjort sig osynlig bakom tygstycket. Jag vänder mig mot vårdnadshavaren. 

 

-Ja det stämmer, svarar jag och fortsätter. 

-De kunde inte komma överens om vattenglasen då de målade. 

-Varför var barnen själva i ateljén? undrar vårdnadshavaren. 

 

Jag förklarar att det var för en kort stund då ett annat barn behövde hjälp på toaletten. Vi avslutar 

samtalet och Abdi går ner mot Olle som nu återgått till att läsa i boken. 

-Ska vi leka?  

Frågan ställs av Abdi till Olle.  

 

1.2 Överlämning inne på avdelning   
 

Klockan är nio och den tid då flera barn brukar anlända samtidigt till förskolan. Vid bordet med lera 

sitter två barn och rullar långa korvar, jag sätter mig hos dem.  

-Vi gör maskar, det ska bli många berättar de.  

 

Nu öppnas en dörr och tre syskon kommer in i rummet.  

-God morgon, säger jag till dem.  

De yngsta barnen svarar mig medan storebror Ossian är tyst.  

-Vill ni komma och göra maskar? frågar jag dem.  

Jag är själv i rummet då min kollega befinner sig i rummet intill med några andra barn. Jag hinner i 

mitt inre tänka: 

 

Hur ska jag göra nu undrar jag tyst för mig själv. Lämna bordet och 

samtalet med de barnen för att ta emot, eller avvakta och se om de tar 

sig vidare in miljön. Vilket kan leda till att kollegor får samma dilemma. 

Jag måste välja. Vad eller vem ska jag välja? Både de som kommer och 

de som finns bredvid mig har rätt till min uppmärksamhet. Dessa val 

från min sida återkommer även då barn ska gå hem. Spontan eller pla-

nerad undervisning det är problematiskt oavsett när barnen som kommer 

anländer direkt in på avdelningen.  
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De yngre barnen säger hejdå och går in till min kollega. Ossian hänger sig kvar vid sin vårdnadshavare. 

Jag hinner tänka och undra hur det ska gå i dag att säga hejdå. 

 

-Vill du sitta här med oss och rulla maskar, frågar jag Ossian. 

-Maskar är äckliga, skriker Ossian.  

Jaha tänker jag. En morgon som kommer att bli jobbig för Ossian. 

 

-Jag måste åka till jobbet nu, säger Ossians vårdnadshavare.  

I ett försök att få Ossian att gå till mig går vårdnadshavaren mot mig samtidigt som Ossian motvilligt 

puffas framåt av hen. Ossian slänger sig plötsligt ner handlöst ner på golvet och skriker. Nej inte idag 

igen tänker jag. Jag har en föraning om vad som kan inträffa. Ossian reser sig snabbt och springer bort 

till hyllan där lådor med diverse innehåll står. Ossian drar med sin ena arm längs hyllans plan. Med 

buller och bång ligger lådor med innehåll utspritt på golvet. Barnen vid bordet avbryter sitt rullande 

och håller händerna för sina öron samtidigt som de höjer sina röster och skriker: 

-Sluta sluta.  

 

Jag ser på dem och nickar mot det andra rummet och de går dit. Det är ett riktigt oväsen i rummet. 

Skriken blandas med ljuden av det som faller och när Ossian sparkar runt i det som nu ligger på golvet.  

Jag ser på Ossian. I hans ögon ser jag förtvivlan och rädsla. Jag håller mig lugn och försöker fråga 

Ossian om vi ska gå och läsa en bok men frågan drunknar i hans skrik. Varför frågar jag? Jag vet att 

när Ossian är i affektläge är han inte mottaglig för mina förslag. Det är som en storm i honom som 

behöver lugna sig först. Nu öppnas den dörr som nyss stängdes. In kommer två barn med sina vård-

nadshavare. De stannar till och allas blickar riktas mot Ossian och röran på golvet.  

 

-God morgon på er.  

Jag försöker göra mig hörd och säger samtidigt som jag ser bort mot andra änden av rummet: 

-Nor och några barn är i andra rummet ni kan gå in dit. 

 

Jag vill just nu bara att de går in i det andra rummet så att inte deras blickar och öron ytterligare 

behöver riktas mot Ossians utsatta läge. Mitt huvud känns just nu som en centrifug full av tankar kring 

denna situation. Hur skulle det vara om vi kunde möta upp Ossian med familj redan i tamburen och 

sen gå vidare till avdelningen när lämningen är avklarad? 
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1.3 Vårdnadshavares integritet i miljön  
 

På eftermiddagen vid stängningsdags av förskolan är det jag och en kollega kvar. Jag håller på och 

plockar iordning inför morgondagen i torgets miljö. Vid kläderna ser jag att den sista familjen är på 

väg hem och jag hör hur min kollega Ola frågar dem:       

 

-Hur mår ni nu när det gått en tid?  

Ola får inget svar och familjen går ut genom entrédörren. Strax öppnas dörren igen och en av vård-

nadshavarna kommer tillbaka. Nu är det bara jag i rummet då Ola gått in på sin avdelning.  

Hen frågar: -Var är Ola? Jag ser att hen är upprörd och nickar in mot avdelningen. Hen går in utan att 

stänga dörren och pratar med lite högre röst nu vilket gör att jag åhör samtalet. 

-Jag känner mig kränkt av att du frågade om hur vi mådde när det fanns en till i rummet. Det jag 

berättade för dig var i förtroende och inget jag ville alla skulle veta. Ola svarar: 

-Jag har inte pratat med någon om det. Jag ber om ursäkt för att jag frågade er när min kollega var i 

rummet. 

 

1.4 Vårdnadshavares utsatthet  
 

Morgonen efter sitter jag med några barn och ritar när Einar med vårdnadshavare anländer till försko-

lan. Jag reser mig och möter upp dem: 

-God morgon Einar. Einar säger inget men ser surt på mig. Nu kommer även Lawin in genom dörren 

tätt följt av Hamodi. Einar börjar protestera då han vet att han ska lämnas. Min kollega Eila kommer 

emot mig och genom hennes blick och nick åt Lawins håll påminns jag om att jag ska prata med 

vårdnadshavaren. Eila tar med sig Einar och Hamodi. Jag går fram till Lawins vårdnadshavare för att 

fråga om vi kan gå undan till ett annat rum några minuter. Jag hinner inte ställa frågan förrän jag hör: 

 

-När vi kom hem i går och Lawin duschade såg vi ett bitmärke på armen. Lawin sa att det var Cecilia 

som bet. Nej tänker jag. Inte här i rummet, men jag har inget val och ser mig omkring. De andra barnen 

är i andra änden av rummet. Då vi har tystnadsplikt i förskolan kan jag inte bekräfta detta. Med lite 

sänkt röst börjar jag förklara att det uppstod en situation där en kamrat och Lawin var osams om 

leksaker och att det tyvärr resulterade i att Lawin blev biten. I samma stund slås dörren upp. In springer 

Cecilia. Nej inte det också tänker jag. Varför precis nu i denna stund? Cecilia sparkar av sig skorna så 

kraftigt att den ena far iväg över golvet. Hon fortsätter bort över torget till de två barn som sitter och 

leker och grabbar tag i en av sakerna varpå de börjar skrika högt. Nu öppnas entrédörren och Cecilias 

vårdnadshavare kommer in med lillasyster i famnen. 
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-Nu förstår jag hur det gick till, säger Lawins vårdnadshavare.  

Med en menande blick ser hen bort mot barnen och Cecilia varpå blicken vänds mot Cecilias vård-

nadshavare som sänker huvudet och ser ledsen ut.  

-Nu vill jag inte att detta upprepas igen, fortsätter hen.  

Nu med lite starkare och högre röst.  Det är som att hen riktar orden både till mig och Cecilias vård-

nadshavare som nu satt sig på en stol vid klädfacken. Vårdnadshavaren lämnar förskolan med 

bestämda steg efter att Lawin lite dovt sagt: -Hejdå.      

                                                                    

1.5 Olika förskolors miljö   
 

Senare samma dag möter jag en vårdnadshavare som jag vet har äldre barn som gått på en äldre för-

skola med helt annorlunda miljö. Jag tar tillfället i akt och frågar om hen tänkt något kring de olika 

miljöerna på förskolorna och hur det fungerade där och nu här vid lämning och hämtning? 

-Det känns lite mer personligt här. Man kommer direkt in i det här, bland alla barn. Där var det en 

sjuttiotalets förskola, som när jag själv gick på dagis. 

Senare samma dag får jag tillfälle att ställa samma fråga till den andra vårdnadshavaren i familjen och 

får följande svar.  

-Där kom de ut i hallen och mötte oss. Här kanske det kommer någon gåendes förbi på torget. Här 

kommer man direkt in. Men hen känner inte till något annat (barnet i familjen). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Genom mina berättelser vill jag belysa problematiken med öppenheten i förskolans miljö. Jag har 

återkommande upplevelser av att familjemedlemmar och barn i utbildningen hamnar i utsatta situat-

ioner såsom i berättelse 1.1 när Olle blir utpekad inför vårdnadshaven och ur mina ögon sett blir rädd 

och gömmer sig bakom ett tygstycke. Vidare i berättelse 1.4 utspelar sig en situation där Cecilia ge-

nom sitt agerande blir utsatt för insyn i sitt handlande och hens vårdnadshavare får utstå både direkt 

och indirekt kritik själv och å sitt barns vägnar genom en annan vårdnadshavares ord och blickar.  

  Jag som pedagog har svårt att känna att jag professionellt kan ha dagliga samtal ostört i 

förskolans öppna miljö vid återkommande tillfällen. En bidragande orsak är att tamburen är integrerad 

i torgets miljö där det som sägs åhörs och störs av den trafik av människor som passerar vilket åter-

speglas i både berättelse 1.1 och 1.4. Då avdelningen ligger avsides från entrén på förskolan medför 

detta att det är svårt att möta upp barn och vårdnadshavare förutom under morgon och kvällstid då 

torgets miljö används som öppning- respektive stängningsplats. Detta medför att barn och pedagoger 

blir avbrutna i det som pågår i utbildningen då det anländer flera barn i miljön kontinuerligt under en 

viss tid under förmiddagen. Som pedagog får jag avbryta mina samtal med barnen för att professionellt 

kunna ta emot de som kommer.  

   Det uppstår även situationer såsom där Ossian i berättelse 1.2 lämnas inne på avdelningen 

och hamnar i affekt inför både kamrater och vårdnadshavare som kommer in för att lämna sina barn. 

Detta leder till att barn blir avbrutna i sina aktiviteter. Har utbildningens lokaler utformats och utveck-

lats oreflekterat då det gäller integriteten i den fysiskt transparenta miljön i vilka de dagliga mötena 

med vårdnadshavare sker? Antalet inskrivna barn i utbildningen har ökat sen förskolan där berättel-

serna utspelar sig startade.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur skulle jag kunna tänka och förstå annorlunda kring tamburkontakten i nya moderna för-

skolor där tamburen eventuellt är integrerat med ett torg? 

 Vad sker med tamburkontakten då tambur eller klädfack är separerade från avdelningen? 

 Hur påverkar rummets fysiska transparens barnens och vårdnadshavares integritet i förskolan? 
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3. Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer och krav på anonymitet är namn på personer och si-

tuationer i berättelsen fiktiva. Även de situationer som beskrivs är omarbetade och inte identiskt 

placerade i en viss miljö. Valet av att använda benämningen vårdnadshavare generellt i texten mot att 

skriva mamma eller pappa genererar ytterligare i anonymitet vilket även det könsneutrala pronomen 

hen bidrar med. Återgivandet av de två svaren vid de spontana korta intervjuerna i berättelse 1.5 är 

återberättade med tillåtelse av vårdnadshavarna. I de förekommande fall där kollegor återfinns i mina 

berättelser vill jag understryka att jag inte värderar deras agerande. Fokus ligger på att belysa den 

rumsliga betydelsen med dess transparens och vilken betydelse den kan få för individers integritet. 

 

 

4. Metod 
 

Genom att jag har valt den vetenskapliga essämetoden för min uppsats ska jag nu likt målaren som 

klär sig i målarrock träda in i essäistens förklädnad för att som en pensels väg över en tavelduk måla 

upp mina erfarenheter i ord. Därefter ställa dem till förfogande till mina studiekamrater och i dialog 

med dem få upp ögonen för nya tankar att använda (Bech-Karlsen 1999, s. 47).  

 Momentet att ta ett kliv åt sidan och beskåda de nedskrivna tankarna på håll kan beskrivas 

som ”reflektion över handlande” (Schwarz & Cederberg 2013, s. 48) vilket i sin tur kan kompletteras 

med ”reflektion över reflektion” (ibid s. 48) vilket jag kommer att använda mig av under tiden skri-

vandets process pågår. Genom de erfarenheter jag satt i ljuset önskar jag genom den vetenskapliga 

essämetoden få mera kunskaper i mitt sökande efter ytterligare kunskap men också mod. Mod att våga 

ifrågasätta det jag upplever i praktiken blir till komplexa frågor i vardagslivets arbete (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2011, s. 99) där jag inte känner mig tillfreds i mitt uppdrag och individer 

hamnar i utsatthet. 

 

”Öppet tal öppnar en annan människas tal och lockar fram det, 

på samma sätt som vin och kärlek gör det” 

(de Montaigne 1993, se Bech-Karlsen 1999, s. 47). 

 

Ovan nämnda citat av de Montaigne talar till mig om att det handlar det om att bolla tankar kring 

knepiga situationer och dilemman med vänner och kollegor då det som i gammal folktro säger leder 

till att trollen spricker i solen. Det vill säga att det som ger huvudbry och osäkerhet kan ses ur flera 
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dimensioner. Genom samtal där orden får luft i ett tryggt sammanhang och där tillit finns ges nya 

infallsvinklar och perspektiv på tillvaron. Hammarén skriver att igenom textens form ge både uttryck, 

utrymme och pauser för att därefter i en cirkulerande process söka vetskap både från dialogen med 

mig själv men likväl utifrån omvärlden (Hammarén 2005, s. 24). I min egen vrå höra det outsagda, 

det viskande förbryllande, det som jag redan vet men inte haft modet att uttala högt.  

  I mitt sökande efter relevant forskning och teori kring integritet och transparent fysisk miljö 

i förskola har jag förstått att det finns lite forskning kring det nog så viktiga ämnet. Därav har jag 

använt mig av en del texter utanför förskolans värld såsom en uppsats av Grönberg (2007) och Sveri-

ges Kommun och Landstings artikel (2018) när det gäller den offentliga miljön med dess oförutsedda 

möten. Markström (2005) har bidragit med sin syn på hallen som en gräns mot världen utanför och 

Halldén (2007) med omsorgs begreppet i den offentliga miljön. För att få kunskap kring integritet har 

jag använt mig Grens (2001, 2007) böcker om etik i ett pedagogiskt arbete parallellt med Aldersons 

(2003) modell med cirklar där gränser kring integritet kan förstås utifrån ålder, mognad och syn på 

individen. Hejlskov Elvén & Edfeldt fick mig att reflektera kring barns utsatthet under affekt i den 

öppna miljön. För att utveckla min syn på hur ett torg i förskolans miljö med integrerad tambur kan 

förstås har jag läst texter av Bishop (2005) och Jonstoij & Tolgraven (2001) vilka gav kunskap kring 

hur Reggio Emilias piazza fungerar som mötesplats. Tillys (2000) teori om ojämlikhet öppnade upp 

för en helt ny vinkel på vad som kan hända när familjer anländer till förskolan på olika tidpunkter. 

 

5. Reflektion 

5.1 Inledning 
 

I min vetenskapliga essä, genom dess reflekterande form kommer mitt fokus att vara på hur den fy-

siska miljön och dess transparens påverkar barn, vårdnadshavare2 och pedagoger ur perspektivet 

integritet och hur den leder till att dessa individer hamnar i utsatthet3. Jag kommer att börja med att 

beskriva hur jag ser på tamburkontakten och de torg som återfinns i många moderna förskolor. Jag 

går sedan vidare med att därefter diskutera integritetsfrågor. Med integritet i denna text syftar jag på 

att det som sägs i lokalerna hörs och ses av andra, barn och vårdnadshavare vilket i sin tur leder till 

att individerna kan komma att känna skam, rädsla samt att deras integritetsgräns kränks. 

 
2 Vårdnadshavare är den benämning som återfinns tolv gånger mot ett användande av förälder i Läroplan för förskolan 

2018 därav kommer det ordet användas i essän fortlöpande.  
3 Med ordet utsatthet i texten menas att barn och vårdnadshavare i utbildningens fysiskt transparenta miljö blir iakttagna i 

situationer där deras integritet utsätts för insyn utan att de själva har möjlighet att skydda.  
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Begynnelsen till mitt reflekterande runt individers utsatthet och integritet startade i min upplevelse av 

avsaknad av en tambur. En tambur där jag kan föra samtal mindre ostört, av att ha sämre föräldrakon-

takter, och behöva avbryta samtal med barn då familjer anländer in mitt i den pågående utbildningen4. 

I de stora öppna fysiskt transparenta miljöerna som inte har en tambur liggandes nära avdelningen 

upplever jag mig i min pedagogroll ha sämre kontakt och mindre samverkan med vårdnadshavare.   

 

5.2 Reggio Emilias torg och dess tanke 
 

Lektor, John Bishop, vid institutionen för arkitektur på Manchester Metropolitan University, beskriver 

hur det med Reggio Emilia filosofi menas en pedagogik där barnet och dess omvärld står i centrum. 

En miljö där erfarenheter möts och korsas med stöd av arkitektur och där olika sinnen, exempelvis 

synen, exponeras för olika ljus i miljön, stödjer varandra (Bishop 2005, s. 100–103). En plats som är 

betydelsefull och återfinns i deras förskolor är piazzan som i svenska förskolor oftast benämns med 

torget. Denna plats återfinns oftast centralt placerad i miljön, så även i nyproducerade förskolor i 

Sverige och ibland kombinerat med utrymmet för barns klädfack. I Reggio Emilia menar man att 

denna plats just visar på ” […] förskolan som mötesplats, en plats där människor alltid, alltid finns i 

relation till andra” (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 61). 

 Miljön därifrån mina berättelser utspelar sig är en utbildning som tar tillvara barnens hundra 

olika sätt att uttrycka sig med sin omgivande miljö enligt förskolans beskrivning av utbildningen. 

Förskolan är relativt ny och pedagogerna som anställdes hade erfarenheter i varierande omfattning 

från olika förskolor innan med och utan torg. Miljön är en äldre byggnad som utifrån rådande koncept 

anpassades till en förskola vilket Bishop beskriver är något speciellt för förskolorna i Reggio Emilia 

för att länka samman förskolan med staden (Bishop 2005, s. 98). 

  En stor vision fanns vid uppstarten av förskolan varifrån berättelserna är hämtade. Dock kan 

jag vid närmare eftertanke inte minnas att det fördes några reflektioner kring medarbetares tidigare 

erfarenheter av torg som mötesplats vid förskolans start. I miljön återfanns även tamburen integrerat 

där barnen skulle hänga sina kläder. Torget fanns där fysiskt, hur vi skulle använda oss av den eller se 

på den som en inkluderande mötesplats diskuterades aldrig på djupet. En miljö skapades som innehöll 

gamla erfarenheter och med nya arbetssätt. Dessa arbetssätt var emellertid oreflekterade och inte grun-

dade i någon filosofi eller teori som pedagogerna kände till.  

 

 

 
4 Ordet verksamhet har ersatts med benämningen utbildning i Läroplan för förskolan 2018. 
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5.4 Mina erfarenheter av förskola 
 

Min erfarenhet av förskolans värld började redan på barnstugans tid under sjuttiotalet, då som barn. 

Barngrupperna var betydligt mindre och lokalerna såg inte ut som de förskolor som byggs nu under 

2000 talet. Tamburen var det första som familjerna möttes av och det rum där information utbyttes 

mellan vårdnadshavare och pedagoger. Fram tills för drygt tre år sedan tillbaka arbetade jag på en 

förskola byggd under senare del av sjuttiotalet och byggd så att varje avdelning hade egna separata 

ingångar och tamburer. Förskolans barn var övervägande barn till utlandsfödda vårdnadshavare och 

jag minns hur vi diskuterade kring att de oftast stannade ute i tamburen. Grinden som av säkerhetsskäl 

fanns mellan tambur och övriga lokaler markerade även gränsen mellan hemmet och förskolan.  

 Mina erfarenheter av grinden stärks av Ann-Marie Markström, Biträdande professor, som i 

sin studie Förskolan som normaliseringspraktik förutom detta även menar att denna gräns kan ses 

som ett ”rumsligt gränsområde” (Markström 2005, s. 63) mellan förskolan och världen utanför. Detta 

tvärtemot det samarbete med familjerna och samtal kring barnens erfarenheter mellan hem och för-

skolans olika miljöer som vi önskade skulle finnas. Barn lyftes många gånger över grinden. Jag och 

mitt dåvarande arbetslag ställde oss undrande till om olika kulturers erfarenhet av skolverksamhet 

kunde vara en bidragande orsak. Gunilla Ladberg, Filosofie doktor i pedagogik, återger en pedagogs 

kunskap om att i vissa kulturer ”tar skolan över ansvaret för barnen” (Ladberg 2003, s. 192) och endast 

vid problem finns samverkan med vårdnadshavare vilket skulle kunna vara en anledning till att inte 

vilja kliva in. I våra diskussioner sa vi ofta: -Tänk om de kunde komma in. Inte stå där och ropa när 

de hämtar eller vill att vi ska ta emot barnet över grinden. Vi ville att de skulle få se var och vad deras 

barn tillbringade sin tid med. Tamburen på andra sidan grinden bidrog dock till att det var lätt att möta 

upp vårdnadshavare och vid behov föra samtal lite ostört. Rummet var även en plats där barn kunde 

lämnas till en pedagog i en lite lugnare miljö innan mötet med kamrater om behovet fanns. 

 

5.5 De blå tossorna 
 

I tamburen, precis vid dörren stod korgen med skoskydden, de blå tossorna. Vissa suckade och strun-

tade blankt i uppmaningar av att använda dem medan andra klev ur sina skor oavsett om de stannade 

i tamburen eller tog ett steg innanför grinden. Skoskydden är ett budskap menar Ann-Marie Mark-

ström och skriver att de indikerar att bärare av dessa är besökare av en lokal (Markström 2005, s. 62). 

En likartad uppfattning har journalisterna Jan Kantor och Awiwa Keller i sin bok med titeln Väntrum. 

De går dock längre och menar att å ena sidan transformerar de individerna till besökande vilkas in-

tegritet förminskas genom skoskydden men å andra sidan är ”skoskydden demokratiska” (Kantor & 

Keller 2008, s. 14) då alla som går in och inte vill ta av sig sina skor uppmanas använda dem. Detta 
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stämmer överens med Läroplanen om allas lika värde men rimmar illa med värnandet om allas rätt till 

sin integritet (Skolverket 2018, s. 5). Kan dessa demokratiska skoskydd upplevas som ett hinder att 

komma in i utbildningen just för att de är integritetsförminskande för vårdnadshavare? För visst upp-

lever även jag att det känns olustigt att trampa runt i dem, de prasslande blå, då jag är besökare hos 

exempelvis en tandläkare. Ibland är de trasiga och med klack på skon går de sönder och vintertid 

lämnar de med hål i oftast mer slask efter sig än skorna självt.  

 

5.6 Tamburen en mötesplats eller transithall 
 

I Skolverkets material Flera språk i förskolan – teori och praktik talas om tamburen som en transithall 

(Markström 2007, se Skolverket 2013, s. 59) där grunden för väl ”fungerande föräldrasamverkan” 

(Björk-Willen 2013, se Skolverket 2013, s. 59) byggs upp under de samtal som sker. I dag byggs stora 

förskolor med lokaler där öppenhet och transparens är av betydelse för undervisning och barns möj-

ligheter till lärande. Reggio Emilias filosofi och relationellt lärande hänger samman med dessa 

miljöer, dock är oftast deras förskolor inte av samma volym som de svenska.  Jag ställer mig undrande 

kring om den intima viktiga tamburkontakten förminskats i en del av de nya förskolor som byggs i 

Sverige?  

 Har det skett ett paradigmskifte i tänket kring miljön där tamburens funktion förutom dess 

av- och påklädning glömts bort vid planering av nya förskolemiljöer, där entréer ibland är integrerade 

med ett torg och kan vara placerade separerat från avdelningar? Är torg samt andra transparenta fy-

siska miljöer i förskolan de nya transitmiljöerna i vilka yngre och äldre barn möts i undervisning? 

Miljöer i vilka vårdnadshavare kan mötas sinsemellan, men även de platser där nu överlämning och 

hämtning av barnen sker. Mitt i pågående utbildning. Har detta skett utan att integritet och sekretess 

tagits i beaktning tillsammans med rummets betydelse?  

   I dessa samspelsytor kan säkerligen nya kontakter skapas bland vårdnadshavare och mellan 

barn. Emellertid är jag tveksam till om det är platser i vilka förtrogna samtal ska ske. Min tveksamhet 

grundar sig på hur miljöns utformning spelar in på hur pass ostört samtal kan föras utifrån perspektivet 

att samtal kan hörsammas av andra. Samtal om barn bör inte ske i närheten av dem, är en oskriven 

norm i förskolan. Den följs dock i för låg grad samt att den öppna transparenta miljön inte automatiskt 

bidrar till möjligheter för förtrogna samtal med tanke på sekretess i tillräckligt hög grad enligt mig. 

 Hur kan jag tänka kring Reggio Emilias filosofi om piazzans funktion som en central mötes-

plats när det redan innanför ytterdörren indirekt berättas att du som kommer in här anses vara besökare 

genom att du uppmanas ta på dig de blå skoskydden? I kombination med att det kan upplevas integri-

tetskränkande att använda dessa eller att gå i strumplästen vad får det för konsekvenser för möten och 
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relationer? Sett från dessa aspekter börjar jag ifrågasätta deras plats i förskolan där samverkan och en 

Reggio Emilia filosofi ska vara en av de röda trådarna. Tänk om jag då i mitt arbete på den äldre 

förskolan vetat att jag idag drygt tre år senare skulle önska mig tillbaka till denna tambur som var liten 

och trång. Delvis. Det är nu talesättet man vet aldrig vad man har förrän de går förlora kommer till 

sin rätt. 

 

5.7 Olika tankar kring miljön 
 

Jag drar mig till minnes vad en kollega vid en sammankomst angående förskola – hem, i vårt förskole- 

område berättade. Hen arbetar vid en förskola där miljön är av äldre modell. Vi diskuterade bemötande 

och överlämnande och hen återgav vad en vårdnadshavare uttryckt vid en inskolning efter att ha bytt 

från en nybyggd förskola till denna av äldre modell: -Här känner jag mig hemma. Där borta kände jag 

mig vilsen. Det var stort och opersonligt. Ingen kom och mötte oss i hallen. Mina tankar går tillbaka 

till återgivandet av två vårdnadshavares synpunkter i berättelse 1.5: 

 

-Det känns lite mer personligt här. Man kommer direkt in i det här, bland alla barn. 

-Där var det en sjuttiotalets förskola, som när jag själv gick på dagis. 

-De kom ut i hallen och mötte oss. Nu kanske det kommer någon gåendes förbi. 

-Här kommer man direkt in. Men hen känner inte till något annat. 

 

Ovan återgivna berättelser gör att jag undrar om min personliga och professionella syn på situation-

erna är annorlunda mot hur vårdnadshavare upplever mötena? Uppenbarligen kan de upplevas olika 

och jag är säker på att det även så gör hos oss pedagoger inom förskolan, beroende på personlighet, 

kunskap och erfarenheter av olika förskolors miljöer. Orden från berättelserna cirkulerar inte desto 

mindre runt i mina tankar. 

 

-Mera personligt 

-Direkt in 

-Stort och opersonlig 

  

Nej barnet känner inte till något annat och uppenbarligen tycker inte dessa vårdnadshavare, i berättelse 

1.5, att det är till nackdel att de får ta sig vidare in i lokalerna för att finna pedagoger att lämna över 

hen till. Dock kände den andre vårdnadshavaren sig bättre till mods i det mindre rummet där hen 

möttes upp. Likväl har en av meningarna etsat sig fast i mig: 



17 

 

 -Nu kanske någon kommer gåendes förbi. Är det möjligt att dra en parallell tankelinje mellan att gå i 

en stor butik och behöva hjälp? Längst bort i butiken står en anställd och plockar upp varor. Där, 

längst in. Åh äntligen, suckar jag tyst inom mig.  -Hej, vart har ni flyttat saltgurkan? 

 Jag tänker vidare på hur det ser ut i ett hem tas emot gäster. Redan innanför ytterdörren i 

hallen utbyts hälsningsfraser med glädje och förväntan i luften många gånger på det som stundas. Inte 

öppnar de dörren själva och letar upp värdparet? Om det nu inte är mina egna barn som kommer hem 

på besök. De öppnar dörren själva innan jag själv hinner, därefter möts vi. Där i hallen. Hur ska jag 

tänka kring familjer som kommer till förskolan? Ska de själva få söka sig efter ett välkomnande i 

miljön eller ska de mötas av pedagoger? Oavsett var så möts de av ett välkomnande men jag anser det 

finns en skillnad i mötandet beroende på var det sker. 

 

5.8 Förskolans offentlighet 
 

Förskolans miljö är många gånger den första instansen vårdnadshavare möter inom svensk skolas 

utbildningsväg idag (Letzén 2017, s. 31). Förskolan ska lägga stor vikt vid att emottagandet och in-

skolning av hela familjen blir en trygg upplevelse vilket så även är min erfarenhet att så sker. Det 

planeras för att kunna möta upp och välkomna dem vid tamburen. Jag ställer mig frågande till varför 

detta mottagande i den integrerade tamburen på ett torg avtar efter inskolning? Anser vi att de ska vara 

självgående såsom vi tänker att barnen i miljön ska kunna ta sig fram och finna material exempelvis.  

   För de som anländer tidig morgon eller går hem då avdelningar slagits ihop, som oftast 

brukligt är på förskolor, blir direkt mötta av pedagoger i anslutning till entrén och tamburen på torget 

vilket i sig innebär att de oftast inte besöker förskolans inre rum. Det till skillnad mot dem som kom-

mer utanför den gemensamma tiden morgon och kväll. De måste ta sig längre in i utbildningens lokaler 

för att kunna lämna eller hämta barn.  

 

-Precis så som jag för några år sen önskade. 

-Vad har hänt med mitt sätt att tänka kring miljöer och dess betydelse för möten? 

-Jag funderar över mina frågeställningar. 

 

 Vad sker med tamburkontakten då tambur eller klädfack är separerade från avdelningen? 

 Hur skulle jag kunna tänka och förstå annorlunda kring tamburkontakten i nya moderna för-

skolor där tamburen eventuellt är integrerat med ett torg? 
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Markström skriver i Halldéns bok Den moderna barndomen och barns vardagsliv ett kapitel om tam-

buren som en ”skärningspunkt mellan privat och offentligt” (Markström 2007, s. 97). Kapitlet bygger 

på en studie med etnografiskt empiriskt insamlat material där analyserna tar avstamp i modeller som 

synliggör tillvägagångssätt som individer använder i miljöer där samspel äger rum. Det är inte försko-

lans rum i sig som är avgörande utan det är interaktionen mellan individerna samt förhandlingar om 

dessa som är av betydelse (ibid, s. 98–99). De som i lokalerna möts är där av olika orsaker. Det är 

föräldrar, vårdnadshavare, pedagoger med olika utbildningar, lokalvårdare, rektorer, vaktmästare med 

flera och så barnen, i störst antal. De är där för att deras vårdnadshavare ska kunna arbeta, gå i skolan 

eller har valt att ha dem där då de är föräldralediga med syskon parallellt med att de ska få en grund 

att stå på inför kommande skolgång. Genom dess mångskiftande orsaker till att kliva innanför dörrarna 

till förskolan kan den förutom med dess pedagogiska utbildning för barnen ses som en offentlig miljö. 

Denna offentlighet är det som särhåller relationerna från att vara privata möten oavsett vilka personer 

som ingår i dessa.  

 Enligt Markström är rummen i förskolan utformade för speciella handlingar där faktorer 

såsom makt, kön och kultur kommer att återspeglas i själva mötet och i hur rummet tas i anspråk 

(Markström 2007, s. 100–101). Utifrån Markströms beskrivning av förskolans rum och de faktorer 

som påverkar hur möten konstrueras mellan individer blir min tanke att då vi är olika men ska be-

handlas likvärdigt vore det rimligt att som vårdnadshavare få välja var jag vill lämna och hämta barn 

samt föra samtal. För ett gott och bra möte behövs interaktion mellan individerna och då krävs det att 

förutsättningarna är de bästa. Samtidigt som jag skriver detta vet jag mycket väl att förutsättningar 

och struktur i förskolan är faktorer som spelar roll. Men även förutsättningar och strukturer har sin 

utgångspunkt i förskolans mål och pedagogers inställningar och syn på hur exempelvis var lämningar 

ska ske. Flera av de barn som kommer till förskolan under förmiddagstid är de vars vårdnadshavare 

inte är i arbete för tillfället av olika enskilda anledningar.  

 

Utifrån att miljön kan ses från ett offentligt perspektiv där torget med sin ursprungliga förankring i 

Reggio Emilias filosofi och syn med ” […] förskolan som mötesplats, en plats där människor alltid, 

alltid finns i relation till andra ” (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 61), blir det för mig tydligt hur mot-

sägelsefullt det blir beroende på var och när barn lämnas på förskolan. Vårdnadshavare vilka arbetar 

tas emot på torget, mötesplatsen, men lämnar strax förskolan då klockan tickar mot att arbetsdagen 

börjar. Detta kan ses som om att vi ger den servicen att vara nära, möta upp då de ska iväg strax. De 

som skulle ha möjlighet att stanna en stund i den centrala miljön, vilket skulle kunna leda till nya 

kontakter mellan familjer, de möts inte upp på torget vid tamburen. De får själva söka sig vidare i 
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lokalerna och lämna där det pågår aktiviteter utan servicen att de får ett trevligt mottagande redan i 

tamburen.    

 Hänger mina tankar och upplevelser av miljön ihop med min personlighet som gett mig för-

mågan att även se och förstå de barn som har svårt att ta ett kliv direkt in i det som pågår. De som 

hellre vill ta det lugnt, smyga in och direkt inte synas helst en liten stund innan aktiviteter och kamrater 

lockar. Kanske att Ossian i berättelse 1.2 hade fått en bättre start på dagen med en mindre del utsatthet 

om han fått välja i vilken miljö han ville bli lämnad. Jag är själv inte den som direkt kliver in och vill 

ta plats. Jag ser framför mig hur olika vårdnadshavare gör då de kommer in i pågående utbildning. 

Någon staplar in och pratar högt medan andra knappt törs ta ett kliv förbi det som pågår. Jag anser 

nog efter en del reflekterande kring möten och miljöer att förskolan i sin struktur bör ha pedagoger på 

torget den tid de flesta barnen anländer till förskolan. Barn och vårdnadshavare bör mötas av ett väl-

komnande för att därefter få välja var de önskar att lämningen ska ske utifrån sina behov.  

 

5.9 Charles Tillys teori  
 

Historiken och sociologen, Charles Tillys teori om ojämlikhet beskrivs i boken med titeln Beständig 

ojämlikhet. Min enkla beskrivning och tolkning är att det handlar om hur grupper av individer hamnar 

i situationer där de behandlas annorlunda då ”återkommande orsakskedjor” (Tilly 2000, s. 17–18) kan 

vara en anledning till att just ojämlikheten blir bestående i sociala sammanhang. En av flera orsaker 

till detta menar Tilly kan vara att arbetstagare då de byter arbetsplats tar med sig erfarenheter och sätt 

att arbeta vilket av Tilly benämns som ”efterlikning” (Tilly 2000, s. 21). Om detta görs oreflekterat 

kan det medföra att ojämlikhet mellan grupper av individer överförs och på så sätt skapas och består 

beständig ojämlikhet. Det är dock inte endast ojämlikheten som överförs utan även konsekvenserna 

av denna (ibid, s. 108).  

  

I Reggio problematiseras ett vanligt angloamerikanskt synsätt 

-att man kan köpa och konsumera en modell eller ett program, 

och därmed bli återskapare av andras kunskap. I Reggio ifrågasätts 

föreställningen om modeller och program som är värderingsfria 

och obundna av kontext och därmed generellt tillämpbara. 

(Moss 2005, s. 166) 

 

Charles Tillys teori om ojämlikhet med sin efterlikning tillsammans med Reggios syn enligt ovan 

citerad text får mig att tänka kring hur viktigt det är att sätta mål och visioner i synfältet för ett reflek-

terande, både enskilt och tillsammans i arbetslag till rådande miljöer och kontexter. Detta för att ta 
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reda på bästa vägen framåt i uppbyggandet och utvecklandet av en förskola som ständigt är i föränd-

ring i förhållande till de barn som vistas där dagligen många timmar, samt deras vårdnadshavare och 

olika kategorier av arbetstagare som behövs för en fungerande utbildning samt besökande.  

 Så som jag tolkar Charles Tillys teorier om efterlikning och ojämlikhet leder det till att jag 

får en ny vidgad syn på hur förskolan i essän har startat upp med kollegor som tagit med sig arbetssätt 

vilka de överfört, efterliknat till den nya förskolan när det gäller att möta upp vårdnadshavare vilket 

kan ses som en orsakskedja. Detta har i sin tur lett till ojämlikhet i bemötandet av vårdnadshavare vid 

lämningar och hämtningar. De flesta förskolor har öppnings- samt stängningsavdelningar där samar-

bete sker för att det organisatoriskt ska fungera med pedagogers schema över dagen. Det har förskolan 

i berättelserna kopierat oreflekterat så till vida att de har ett samarbete morgon- och kvällstimmar 

vilket sker på torget. Därefter förflyttar de sig vidare i miljön till respektive avdelningar vilket får till 

följd att de som kommer senare själva för söka sig vidare till avdelningarna. Även här sker en efter-

likning då mottagande på avdelning efter att den gemensamma stundens tid på torget är över är det 

som kopierats. I detta skapas en ojämlikhet då vissa möts upp i tamburen, andra inte. Men även så till 

vida att det nästan uteslutande är den ena gruppen, lite grovt dragen gräns, som får tillgång till avdel-

ningens miljö och möjlighet till insyn där. 

  I den grupp av vårdnadshavare som möts upp är det mestadels aktiva individer inom arbets-

livet. De som själva får förflytta sig i miljön och inte möts på samma sätt vid tamburen är arbetslösa, 

studerande och föräldralediga. Inom både grupper kan sjukskrivna vårdnadshavare befinna sig. Sam-

manfattningsvis kan jag se att vårdnadshavarna på detta sätt grupperats oreflekterat. De välkomnas 

och möts upp olika beroende på vilken grupp de tillhör. Det i sin tur medför att även servicen blir 

olika ur perspektivet att förskolan förutom att vara ett led i skolans utbildning kan ses ur ett service-

perspektiv i en offentlig miljö.  

 

 Två av frågorna i denna essäs frågeställningar löd:  

 

 Vad sker med tamburkontakten då tambur eller klädfack är separerade från avdelningen? 

 Hur skulle jag kunna tänka och förstå annorlunda kring tamburkontakten i nya moderna för-

skolor där tamburen eventuellt är integrerat med ett torg? 

 

Genom Charles Tillys teori såsom jag tolkar och överför den till förskolan i denna essä ser jag ett 

möjligt svar på hur jag ur ett nytt perspektiv kan se på tamburkontakt, integritet och ett välkomnande 

till förskolan i dess transparenta fysiska miljö. Mina tankar blir att i mitt förestående uppdrag som 
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förskollärare dela med mig av denna teori och detta perspektiv. I hopp om att medvetandegöra och 

om möjligt minska den ojämlikhet som finns och förhoppningsvis på så sätt även öka trivselfaktorn 

och kvalitén på förskolan.  

 

6. Integritet och etik 
 

6.1 Tvivlet och diskussionerna 
 

Här börjar jag ifrågasätta mina egna tankar och upplevelser av det jag vill veta mera kring. Integritet 

och etik i förskolans transparenta rum. Varför tvivlar jag nu då detta är något jag en tid tillbaka har 

funderat kring? Jag ställer frågan till mig själv och kommer fram till att det jag i berättelserna i början 

beskriver är mina upplevelser. Det är mina känslor och tankar kring och om det jag har upplevt i 

förskolans lokaler. Det jag har känt och tänkt kring situationerna behöver inte överensstämma med 

barn och vårdnadshavares känslor. 

 

”Tvivlet är självt en tanke och bevisar att det finns en  

  tänkande människa bakom” 

  (Bech-Karlsen 1999, s. 12).  

 

Jag har fastnat för ovan återgivna citat hämtat ur boken Jag skriver alltså är jag […] av Jo Bech-

Karlsen då citatet för mig blir en tydlig fingervisning om att det som sker i berättelserna inte har 

lämnat mig oberörd, genom att jag återgett episoderna från mitt minne. Jag önskar veta mera om 

integritet och etik för att i fortsättningen kunna agera med vetskap om att jag gör rätt och kan finna 

mod att själv säga ifrån då det slår fel mot mig själv eller andra. Jag behöver en grund att stå på som 

jag känner är stadig. I mitt arbete som förskollärare, i de transparenta miljöerna och i kommande 

reflektioner tillsammans med kollegor om barns utsatthet.  

 Budskapet i berättelse 1.3 är för mig ett tydligt uttryck för att vi behöver diskutera integritet 

och etik då det gäller vad vi säger i den öppet transparenta miljön. Efter att min kollega Ola ställt en 

fråga om hur familjen mår kommer vårdnadshavaren tillbaka in på förskolan: -Jag känner mig kränkt 

av att du frågade när det fanns en till i rummet. Meningen har etsat sig fast i mitt minne och inspirerar 

mig i att fortsätta skriva. Frågan min kollega ställde hade likväl kunnat resultera i ett långt utlägg från 

familjen där allt öppnats upp utan en tanke på om någon annan åhörde samtalet och dess innehåll. Om 

frågan ställts till en annan individ.  
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Integritet är personligt och kulturellt avhängt och innebär att händelser kan upplevas olika beroende 

på sammanhang och andra närvarande individer kan spela in på känslan av att personligheten kränks. 

I berättelsen uppfattas frågan kränkande av vårdnadshavaren vilket bekräftas genom att personen 

kommer tillbaka och uttalar det, vilket ledde till att Ola fick tänka till och även chans till att be om 

ursäkt. Ett annat scenario hade kunnat vara att händelsen lett till att kommunikationen med hemmet 

försvårats utifrån att förtroendet försvagats. Vi behöver i möten ta reda på om det som sägs är i för-

troende, om det behöver spridas vidare till kollegor. Vi behöver känna in den andre. Vad tycker 

vårdnadshavaren? Så enkelt och respektfullt att fråga: -Vill du att någon mer ska veta? Det skulle 

kunna vara en situation där jag anser att det vore bra om någon mer visste utifrån barnets bästa. Då 

behöver jag vara öppen och säga det till vårdnadshavaren som i sin tur kan få godkänna till vem jag 

ska berätta, eller ännu hellre att hen själv gör det.  

 Ovan diskuterade händelse tillsammans med mitt eget minne från ett besök på akuten stärker 

min tro på att miljöns öppenhet spelar in på hur individer känner vid samtal. Jag hade lunginflammat-

ion och efter tagna prover kallades jag in till läkare. I ett större rum där flera patienter befann sig och 

endast skärmar avgränsade oss från varandra fick jag mitt utlåtande. En stressad och nedvärderande 

läkare berättade för mig att medicinen jag fått utskrivet veckan innan kunde jag lika gärna ersätta med 

honungsvatten. Han nedvärderade öppet en annan läkares kompetens i det ögonblicket och skapade 

otrygghet i mig. Jag kände mig utlämnad och min integritet kränktes då alla i rummet kunde höra vad 

som sades. Jag minns känslan av att detta inte var rätt. 

 

6.2 Vad är integritet? 
 

Hur ser det då ut kring integritet och hur ska ordet integritet förstås? Integritet innebär rätten att få 

värna om ett eget personligt område (Norstedts svenska ordbok 2003, s. 489) och enligt Statens me-

dicinsk-etiska råd betyder ordet integritet orörd (Statens medicinsk-etiska råd u.å). Integriteten kan 

ses ur två perspektiv det fysiska och psykiska. I båda fallen innebär det rätten till att inte bli kränkt. 

 

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli  

kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte  

upphör för att man själv inte förmår hävda den 

(Statens medicinsk-etiska råd u.å) 

 

I läroplanen för förskolan står att läsa och följa för alla som arbetar i utbildningen att […] ”förskolan 

ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,” […] (Skolverket 

2018, s. 5) och egenvärde. Vidare ska ”Förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet 



23 

 

och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,” 

(Skolverket 2108, s. 13). Forskning kring den fysiska miljöns betydelse i ett socialt sammanhang har 

enligt Andrea Grönberg koncentrerats till möten mellan personer vilket hon skriver om i sitt arbete 

Etiken och rummet – om det sociala arbetets etik i rumsliga sammanhang (Grönberg 2012, s. 1). 

Liknande beskriver även Sveriges Kommuner och Landsting i Förskolans fysiska miljö. En kunskaps-

översikt och förslag till utvärdering. Fokus har legat på interaktionen mellan barn och pedagoger i 

undervisningens miljö samt ur ett arbetsmiljöperspektiv (Sveriges Kommuner och Landsting 2018, s. 

5).  

 I projektet Bygga skola – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö, har man 

använt sig av gåturmetoden för att organiserat ta reda på och få syn på förbättringsområden inför ny 

och ombyggnation av skolmiljöer. Gåturmetoden har inneburit att man låtit olika representanter för 

skolan tillsammans med elever gå sig igenom miljöerna och det som påtalats som utvecklingsområden 

har dokumenterats. Detta för att det behövs forskningsbaserad kunskap om den fysiska miljön då den 

befintliga är minimal. Det som framkommit och behöver tas i beaktning är exempelvis: visuell miljö, 

glas och genomskinlighet, elevers reträttplatser, hur rummen används, deras storlek, flöden i rummen 

och tillgänglighet. Det har framkommit att glasade väggar förstärker buller (de Laval, Frelin & Gran-

näs (2019, s. 59–61).  

 I förskolan genomförs liknande promenader, så kallade trygghetsvandringar i miljön. Detta 

görs varje termin där barn med pedagoger går igenom förskolans olika miljöer för att få syn på de 

platser där barnen känner sig mindre trygga eller inte vill vara. Dessa turer är ett led i likabehandlings 

arbetet. Skillnaden mellan gåturmetoden och trygghetsvandringen är antalet olika representanter vil-

ket jag finner intressant och skulle kunna tänka mig att applicera på förskolan till viss del. Det 

framkommer inga direkta påståenden om etik i studien mer än elevernas behov av miljöer för avskild-

het. Vilket kan ses som tolkningsbart för ett behov av att kunna föra samtal ostört med kamrater. I 

studien framkommer även att det vid transparenta väggar sätts upp material för att minska insyn. 

Ibland sker detta på så sätt att övre delen fortfarande är insynsbar för lärare. För mig blir det ändå ett 

tecken på att den öppet transparenta miljön inte alltid har de fördelar arkitekter och planerare av skol-

byggnader tänkt sig. Det vore intressant att genomföra gåvandringar med vårdnadshavare i förskolans 

miljöer och höra hur de ser på dessa utifrån såsom att kunna föra samtal med pedagoger och hur det 

känns att kliva innanför entrén utan att möta pedagoger. Eventuellt även att ta med barnen för jag är 

ganska säker på att det kan komma fram andra synpunkter från dem än när de går själva med oss 

pedagoger. 
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I Ann-Marie Markströms etnografiska studie Förskolan som normaliseringspraktik  

 – en etnografisk studie omnämns vid diskussionerna om tamburen huruvida de två studerade försko-

lorna inte har någon rumsligt planerad arkitektur. Det finns varken en privat sfär för barn eller 

pedagoger. Barnen i studien skapar sig dock detta genom sin påhittighet men inte utan motstånd inom 

rådande normer och struktur som styr verksamheten (Markström 2005, s. 111). Denna påhittighet 

återser jag ofta i såsom att de frågar, eller själva går för att lämna exempelvis teckningar i sina kläd-

fack. Det är dock inte sällan de fastnar tillsammans bakom en möbel, samtalandes eller i lek för sig 

själva. Det finns med andra ord hål att fylla då det gäller hur den fysiska miljön i förskolans lokaler 

påverkar möten mellan individer och ger möjlighet till egen sfär för lek.  

 

 

6.3 Integritet i en transparent miljö 

 

Grönberg har i sin studie undersökt etik i relation till det rumsliga sammanhanget vid socialtjänstens 

väntrum vilket skulle kunna ses som irrelevant då mina berättelser utspelar sig inom förskolans loka-

ler. Jag finner den ändå relevant då det är etik i det rumsliga jag finner intressant och vill försöka förstå 

mera om (Grönberg 2012, s. 1). Väntrum där folk passerar utan att man vet vem och när någon dyker 

upp, är som på förskolans torg och tambur där merparten av mina berättelser utspelar.  

 I Grönbergs analys framkommer att etik och ett gott mottagande ofta förknippas med 

varandra samt att etik inte samtalas kring i arbetslaget (Grönberg 2012, s. 12). På samma sätt fram-

lägger Gren sina erfarenheter av etik, att diskussioner kring förhållningssätt ses som att diskutera etik 

(Gren 2007, s. 13). Detta är något jag kan instämma i då arbetslaget ofta för diskussioner om att alla 

har rätt till ett gott bemötande. Under mina år inom förskolan har det hänt att vårdnadshavare signa-

lerat till rektorer att de inte känt sig bemötta på ett respektfullt sätt. Detta har ofta lett till just 

diskussioner kring förhållningssätt. Dock talas detta inte om som ämnet etik, och vi har inte reflekterat 

kring om det skulle kunna bero på att det som sas kunde höras av andra i den transparenta miljön, eller 

var i miljön mötena sker med dessa vårdnadshavare. För mig är ett respektfullt bemötande egentligen 

inte lika med ett bra möte. Skillnaden för mig som pedagog ligger i att:  

 

 Ett bra och respektfullt bemötande är att se och hälsa alla välkomna till förskolan eller motsatt 

vid hemgång.  

 Ett bra möte inbegriper ett respektfullt bemötande, men även att se personen som individ och 

möta den där och då. Kunna föra ett samtal med vårdnadshavaren och barnet, inte om hen, ifall 
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hen är närvarande. Samtal kring barnets dag, upptäckter och lärande. I en miljö där fokus är 

just på det som sker mellan de i samtalet. Ett mellanmänskligt möte. 

 

Jag anser inte att det blir bra möten med vårdnadshavare i en öppen transparent miljö i utbildningen 

där jag samtidigt bör vara närvarande i möten med redan ankomna barn, eller i planerad undervisning 

där jag förväntas höra och dokumentera lärprocesser. Jag upplever detta som svårt och det leder till 

att jag inte känner mig tillfreds med min arbetssituation. Rummets transparens leder även till att sek-

retessen kring det som diskuteras riskerar att brytas då det är flera närvarande i miljön (Grönberg 

2012, s. 13). Hur ska jag tänka, väger vågskålen över till vårdnadshavarens ansvar i den situationen 

att välja om samtal kring sitt barn ska höras av andra eller kommer det an på min pedagogiska moral 

vid dessa situationer? 

 Vid de tillfällen vårdnadshavare initierar känsliga samtal i den transparenta förskolemiljön 

där egna barn berörs kan jag tolka dem utifrån de principer som återfinns inom etik vilka kan ses som 

verktyg och ge struktur kring samtal (Gren 2001, s. 18). Autonomiprincipen innebär att individen har 

rätt till att välja vad hen vill tala om. Gäller detta även om samtalen handlar om hens barn? Här blir 

jag kluven speciellt om barnet talas om i tredje person, det är närvarande men pratas om, men inte 

med. Samtal om barn över huvudet på dem. Bokstavligt och faktiskt. Eller kan jag förbise det då det 

är vårdnadshavaren som påbörjat samtalet? Rätten till integritet finns oavsett om individen själv inte 

kan hävda den (Statens medicinsk-etiska råd u.å.) vilket även kan ses i riktlinjerna godhetsprincipen 

och lidandeprincipen vilka innebär att förebygga skada (Gren 2001, s. 18). Dessa perspektiv samt 

Läroplanens grundläggande värden ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet” (Skolverket 2018, s. 5) tolkar jag som 

att det innebär att jag som mottagare av samtalet bör agera sköld gentemot barnets rätt till integritet 

då den riskerar att kränkas. Speciellt om rummet där samtalet sker är en öppen transparent miljö där 

andra individer befinner sig bör jag avbryta samtalet och föreslå att vi tar samtalet i en enskild miljö.  

  

Professor, Priscilla Alderson jämför barn och vuxnas integritetsgränser utifrån två cirklar. Den vuxnes 

linje är tjock och tydlig med ett skarpt mönster av självkänsla, relationer, minnen och andra levda 

erfarenheter. Barnets cirkel har ingen linje utan består i ytterkant av prickar och inuti finns en låg 

självkänsla och tomma utrymmen med bleka former, ”fuzzy pale shapes” (Alderson 2003, s. 47) vilket 

illustrerar synen på barnet som ett tomt kärl som ska fyllas av oss vuxna med kunskap. Med denna 

beskrivning kan det ses som att om barnet med sina få erfarenheter och outvecklad självkänsla inte 
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kan kränkas genom att någon passerar in förbi genom punkterna, ”if there is no real self, there cannot 

be any real invasion, or intergrity to violate” (ibid, s. 47).   

 Alderson ger ett exempel i kapitlet där barn visas naket i TV på ett sätt en vuxen aldrig skulle 

utsättas för. Utsattheten skulle utifrån modellen med cirklarna kunna ses som godtagbar. Gren beskri-

ver när en pedagog talar om ett barn till en vårdnadshavare, som inte varit sig riktigt kry under dagen, 

då barnet är precis invid samt andra barn och vuxna. Men inte skulle en kollega säga samma sak till 

en pedagogs anhörig som kom till förskolan, oavsett om denne var i närheten eller inte, vilket stämmer 

med Aldersons beskrivning av de olika integritetsgränserna för en vuxen och ett barn. Gren tror att 

den låga respekten för barns integritet beror på att det är alltför enkelt att träda innanför barnets gräns 

då barnet självt inte har utvecklat kunskap kring sin integritet, saknar ord för den och därmed inte kan 

säga stop (Gren 2007, s. 118–119). Detta stämmer överens med Aldersons syn på integritetsgränser 

så till vida att barnets gräns är passerbar utifrån hennes modell.  

 I berättelse 1.3 återges hur en vårdnadshavare upplever att sin integritetsgräns kränkts i en 

öppen miljö där jag hörsammar vad som sägs genom en fråga om hur familjen mår. I denna återberät-

tade situation kommer vårdnadshavaren tillbaka och uttrycker sin känsla. Men det är få gånger jag 

upplevt att barn uttryckt sitt missnöje över att samtal förts som de inte funnit accepterat, fler är till-

fällena då jag har reflekterat kring hur miljön påverkat barnets rätt till integritet. Jag funderar över 

Grens åsikt och tänker på hur vi i förskolan försöker vara lyssnande pedagoger med en utbildning som 

ska innehålla både inflytande och delaktighet från barns sida. Vi arbetar för att barnen ska lyssna på 

och till varandra. Det blir en konflikt i mina tankar kring att det då förekommer talande över huvudet 

på dem av pedagoger och vårdnadshavare. I ena stunden försöker vi få dem förstå att deras åsikter är 

värda att höras och respekterade, för att nästa stund inte låta dem komma till tals.  

 

Här passar Grens påstående in om att den låga respekten för barns integritet från vuxna kanske i sin 

tur kan påverka deras syn och respekt för oss i sin tur. Det blir lite av en dubbelmoral, att i ena stunden 

vilja lyssna och i nästa agera som att de inte finns i närheten och göra dem delaktiga i samtal. Bara för 

att barn ännu inte har ord för integritet behöver det inte betyda att de inte kan känna sig illa till mods 

av att bli talade om i miljöer där andra kan hörsamma samtalet. Därav att jag i berättelse 1.1 gick åt 

sidan i miljön i den öppna miljön för att inte Olle skulle höra samtalet. Ändå tolkar jag Olles agerande, 

att gömma sig, som ett tecken på att han kände sig illa till mods.  

  

”Små grytor har också öron” 

(Nordiska museet). 
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6.4 Ny i förskolan och ansvarstagande för samtal i miljön 
 

Elsebeth Jensen, Filosofie kandidat i pedagogik och Helle Jensen legitimerad psykolog, talar om två 

sorters ansvarstagande vid integritet, det inre samt det yttre. Det inre inbegriper jaget självt och den 

yttre biten står för det jag har att förhålla mig till i omvärlden som ”rådande sociala och kulturella 

värderingar i samhället” (Jensen & Jensen 2008, s. 19) vilket inbegriper förskolans värderingar och 

kontext med sina öppna rum där samtal förs, många gånger spontant. Dessa samtal kan medföra att 

de hörs av icke berörda individer vilket i sin tur skulle kunna leda till att individers integritet kan 

komma att kränkas. De värderingar som ska följas återfinns i Läroplanen för förskolan under grund-

läggande värden (Skolverket 2018, s. 5). Vilket ansvar kan då vårdnadshavare förväntas ha då de 

befinner sig inom förskolans lokaler som exempelvis i berättelse 1.4 där vårdnadshavarens uttryck 

riktas mot både barn, annan vårdnadshavare och mig? Enligt Jensen & Jensens syn skulle de enligt 

min tolkning befinna sig inom både inre och yttre ramar. Det inre när det gäller sina egna barn och det 

yttre när det som i berättelse 1.4 handlar om andra barn i utbildningen i de offentliga öppna miljöerna 

så som de kan ses.  

 

Detta för mina tankar till att tänka på hur viktigt det är med emottagande när vi tar emot nya kollegor 

och familjer i förskolan. Förutom att vara nyfikna på dem behöver vi vara tydliga med vad de har att 

förhålla sig till vad gäller normer och värden och vad det kan innebära i realiteten likväl som att vi 

berättar att vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt om vi befarar barn far illa. Vi behöver ta upp 

konkreta exempel för att belysa att detta är viktigt för att alla ska känna sig trygga och respekterade i 

förskolans miljö. Ord är just ord ibland och min erfarenhet är att vi behöver diskutera ords innebörd, 

vad det kan innebära konkret i förskolan. Vi är en rik samling människor med olika erfarenheter, 

kunskaper och utbildningar men har det gemensamt att det är barnen som är centrala.  

 Kollegor och vårdnadshavares tidigare erfarenheter av förskolelokaler kan vara annorlunda 

mot de stora öppna ytor som jag beskriver i denna essäs berättelser. Genom Tillys (2000) teori om 

efterlikning som skrivs om tidigare, se s. 19–20, hur individer oreflekterat kan ta med sig erfarenheter 

till nya miljöer, har jag förstått vikten av att vi vid introduktionssamtal behöver diskutera rummens 

betydelse för integritet likväl som vi förklarar våra lärmiljöers betydelse. Detta för att undvika och 

minimera tillfällen som beskrivs när Olle i berättelse 1.1 och Cecilia och vårdnadshavare i berättelse 

1.4 utsätts för ord och blickar. Vi får ha våra privata värderingar utanför förskolan men i förskolans 

lokaler har alla rätt att må bra och känna sig trygga enligt Läroplanen, stora som små oberoende av: 
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Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  

  religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

  sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet 

  har anknytning till, eller för annan kränkande behandling 

  (Skolverket 2018, s. 5)  

 

I berättelse 1.1 är jag själv i miljön. Jag väljer att ta samtalet lite åt sidan vilket då medför att jag en 

kort stund lämnar andra barn utan direkt uppsikt vilket paradoxalt samtalet delvis handlar om. Barn 

som för en kort stund lämnats ensamma då det inte går att göra på annat sätt vilket resulterat i att de 

varit oaktsamma mot varandra. I berättelse 1.4 hamnar flera barn och vårdnadshavare i utsatthet, vilket 

inkluderar hens eget barn då Lawins vårdnadshavare frågar angående ett bitmärke på Lawin arm. Från 

berättelsen: I samma stund slås dörren upp. In springer Cecilia och sparkar av sig skorna så hårt att 

den ena far iväg över golvet. Hon fortsätter över torget till de två barn som sitter och leker och grabbar 

tag i en av sakerna varpå de börjar skrika. Nu öppnar dörren och Cecilias vårdnadshavare kommer in.  

 -Nu förstår jag hur det gick till, säger Lawins vårdnadshavare och ser med en menande blick 

bort mot barnen på golvet och på Cecilia varpå blicken vänds mot Cecilias vårdnadshavare som sänker 

huvudet och ser ledsen ut. -Nu vill jag inte att detta upprepas igen säger hen, nu med lite högre röst. 

Vårdnadshavaren lämnar förskolan med bestämda steg efter att Lawin dovt sagt: -Hejdå. Enligt mig 

riktas det tydlig en uppmaning till både mig, Cecilia och hennes vårdnadshavare. Orden kunde hördas 

av alla som var i rummet. Hade detta varit en förskola med en separat tambur kunde det ha medfört 

att Cecilia inte hört vad som sas då hon antagligen sprungit in på avdelningen. Nu är det en förskola 

med integrerad tambur i en stor öppen miljö som för mig skapar dilemman där individer hamnar i 

utsatthet och deras integritet riskerar att kränkas.  

 

Det tysta, dova sättet att säga, -Hejdå, på talar till mig som att även hon där och då, tog illa vid sig av 

situationen. Jag kände mig beklämd över både Cecilia och vårdnadshavarens situation. Allt skedde så 

fort. Det gick fort. Jag såg på dörren, barnen på golvet och vårdnadshavaren. Jag hade lite svårt för att 

direkt ta in vad som skedde, där och då. Blicken och kraften i orden. Barn är oskyddade och jag är 

deras sköld. I förskolan finns barn med olika livserfarenheter av konflikter och meningsskiljaktigheter 

vilket kan leda till rädsla och oro hos dem då de åhör samtal. Detta skulle kunna vara en anledning till 

att Olle i berättelse 1.1 ser rädd ut och gömmer sig då en konflikt från dagen innan samtalas kring. 

Kanske även Lawin kände sig illa till mods på något sätt, kände hon rädsla eller skam? Något i hennes 

sätt att säga hejdå på, sa mig att hon upplevde situationen olustigt. Vad Cecilias vårdnadshavare kände 

kan jag ana mig till. Skam och ledsamhet.  
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Utifrån mina frågeställningar om hur rummets fysiska transparens påverkar integriteten och hur jag 

kan se på den så kallade tamburkontakten, då tamburen är separat placerad från avdelning och inte-

grerad ett torgs miljö blir mitt svar att det beror på flera faktorer. Det blir för mig uppenbart att 

rummets öppenhet påverkar hur samtal kan höras av andra. Av den anledningen blir det för mig tydligt 

att synen på barn och kunskap kring rätten till integritet och hur rummets utformning påverkar är 

avgörande för att individers rätt till sin integritet kan följas och respekteras.  

 

6.5 Rummens utformning  
 

Kontexten för de ovan återgivna situationernas inramning är av betydelse för hur samtal kan föras sett 

ur perspektivet integritet och med sekretess. Faktorer som kan påverka är: 

 

 Den fysiskt öppna miljöns utformning med transparensens insyn och lyhördhet. 

 Kunskap kring rätten till integritet 

 Förståelse för hur rummets transparens skapar svårigheter kring individens rätt till integritet 

 Möjligheten till att gå avsides och föra samtal. 

 Antal pedagoger som är närvarande för möjliggörandet att kunna lämna rummet utan att lämna 

barn utan uppsikt. 

 

Med dessa faktorer i åtanke blir det som påvisats i berättelse 1.1 komplicerat då jag är själv i rummet. 

I berättelse 1.4 är vi flera pedagoger på plats och i början hjälper det när min kollega tar över för att 

jag ska kunna gå undan till en annan miljö. Strax efter spelar så tillfälligheten, platsen och miljöns 

transparens in på hur både barn och vårdnadshavare kommer i blickpunkten då det som utspelar sig 

och sägs är till nackdel och kränkande för en familj och barn. Å andra sidan är det möjligt att till viss 

del förstå den andra vårdnadshavarens agerande då hens barn dagen innan varit utsatt för icke accep-

tabelt handlande då hen blivit biten. 

  Ändå önskar jag att hen inte uttryckt sig så menande mot barn och vårdnadshavare. Jag som 

pedagog kan ta det då jag vet att även om känslan av att vi brustit i tillsyn när barn blir bitna vet jag 

att det kan ske även om man så sitter precis bredvid. Det gör lika ont i mig varje gång jag behöver 

berätta om dessa händelser för vårdnadshavare då deras barn farit illa i utbildningen. Jag kan känna 

med dem. Att Ossian i berättelse 1.2 hamnar i affekt kan bero på flera orsaker men miljöns utformning 

spelar in på hur han hamnar i utsatthet.  
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6.6 Omsorg i den transparenta miljön 
 

Från berättelse 1.2 

-De stannar till. Alla ser på Ossian och röran på golvet. Barnen vid bordet avbryter sitt rullande och 

håller händerna för sina öron samtidigt som de höjer sina röster och skriker: -Sluta sluta. Jag ser på 

Ossian. I hans ögon ser jag förtvivlan och rädsla. Även om Ossian hade lämnats redan i tamburen 

skulle det inte helt ha uteslutit insyn i hans utsatthet, vilket några av de övriga berättelserna vittnar 

om. Detta är en svår nöt att knäcka i förskolans öppenhet i den transparenta miljön. En lämning vid 

klädfacken hade kunnat leda till att utsattheten minimerades och således att när Ossian kommer in på 

avdelningen så har det som varit passerat förbi utan större insyn av hans kamrater.   

 Psykologerna Bo Hejlskov Elvén & David Edfelt menar att det är viktigt att skaffa sig visshet 

kring ”vem det är som har problem” (Hejlskov Elvén & Edfelt 2017, s. 12). Så som jag ser det i 

berättelsen är det jag som har problem då dilemmat blir att Ossian får utstå blickar och hamnar på så 

sätt i utsatthet. Övriga barn som blev utsatta för en hög ljudnivå i berättelsen gick att lösa genom att 

de gick till ett annat rum vilket även förespråkas av redan nämnda psykologer (ibid, s. 93). Gunilla 

Halldén, professor i pedagogik, har i sin bok Den moderna barndomen och barns vardagsliv i ett 

kapitlen skrivit om omsorg. Hon stödjer sig på Nel Noddings som i sin tur lånat ordet bekräftelse av 

Marin Buber för att beskriva vad det innebär att ge omsorg (Noddings 1984, se Halldén 2007, s. 69). 

Som i stunden med Ossian, att vara nära och acceptera handlingar och beteendet utifrån hans behov 

av att uttrycka sig just då och ”försöka förstå varför en person agerar som han/hon gör” (Halldén 2007, 

s. 69–70). Vidare skriver Halldén något jag blir nyfiken på: 

 

Omsorgsetiken och det offentliga rummet står i ett  

motsatsförhållande till varandra, men trots det kan de 

vara sinsemellan stödjande (Halldén 2007, s. 70) 

 

Resonemanget som följer på detta citat tolkar jag som att det implicerar på att vi i de offentliga miljö-

erna möter individer med svårigheter som vi inte kan ge omsorg alla gånger de behöver det på 

bekostnad av andra individers behov. Detta skulle kunna ses utifrån ett bemötande som ska leda till 

ett lärande av vad som kräv av oss i offentliga miljöer (Steinsholt 2004, se Halldén 2007, s. 70). Jag 

ställer mig kritisk och frågande inför detta resonemang om jag ser till förskolans miljö ur ett offentligt 

perspektiv. Om jag kopplar det till scenariot där barn skriker vid kassan i butiker och föräldern tar 

barnet i handen och går ut. Ja, då kan jag förstå att det kan finns ett lärande om vad som är acceptabelt 
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i offentliga miljöer. Lite i alla fall. Om jag i berättelsen hade sett till de andra i första hand vad hade 

det fått för konsekvenser för Ossian? Så som jag ser det här och nu hade jag tre alternativ: 

 

1. Låtit Ossian skrika på golvet själv och jag varit kvar vid bordet med övriga, vilket lett till att 

ljudnivån varit besvärande för övriga.  

2. Jag hade gått ut ur rummet tillsammans med de andra barnen. 

3. Jag hade försökt ta med mig Ossian till ett annat rum. 

 

Vid alternativ ett och två hade jag lämnat Ossian i utsatthet och förtvivlan där han själv kanske inte 

kan förstå riktigt varför han reagerar som han gör och inte förmår uttrycka det på annat sätt än genom 

sitt handlande. Då och där. Sista alternativet hade inneburit att jag behövt bruka mindre våld för att ta 

ut honom vilket inte är acceptabelt förutom i absolut nödvärn. Att han inte självt följt med vet jag av 

erfarenhet. För mig fanns inget alternativ förutom det som skedde, varken ur moralisk, etisk eller annat 

pedagogiskt perspektiv. Halldén fortsätter med att hänvisa till Arendt där hon tar stöd i dennes reso-

nemang om omsorg, vilken står för att de vuxna behöver ta tillbaka sin makt över barn vilken gått 

förlorad och leda dem för att ta ansvar för sin framtids demokratiska värld (Arendt 1954/2004, se 

Halldén, s. 70–71). Mot bakgrund av Steinholts och Arendts syn på omsorg i offentliga rum menar 

Halldén att omsorgen har ett stort värde i att se den andre som den är, med dess behov och handlingar 

och se omsorg och lärande ur skilda perspektiv (Halldén 2007, s. 70–71). 

  Detta att se på dessa två områden som två skilda kan jag instämma i krävs ibland. Dessa 

områden är aktuella frågor i och med Läroplan för förskolan 2018 och diskussioner förs huruvida 

omsorg och lärande kan gå hand i hand och inte ska ses som separata områden. Att dela upp områdena 

kan behövas som i Ossians fall. För att som Halldén menar behöver vi ibland låta de bli till reflektioner 

(Halldén 2007, s. 71) då vi står inför dilemman i vårt arbete vilket fallet i berättelsen blir då utsattheten 

i miljön blir påtaglig. Vi behöver då använda våra tankar och reflekterande tänka kring vår struktur 

och hur vi kan ”utveckla ett system för att möta utsattheten” (Halldén 2007, s. 78).  

 

6.7 Forskning kring etik i förskolans miljö 
 

Hur kommer det då sig att det finns så lite med forskning kring etik och möten mellan individer i 

förskolans lokaler när det gäller hur den fysiska miljöns transparens spelar in. Forskning kring lärande 

och interaktion mellan pedagoger och barn som ingår i utbildningen finns det en uppsjö av. Enligt 

Skolverkets tolkning av skollagen innebär begreppet beprövad verksamhet att den måste vara prövad, 

dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många” (Skolverket 2019-10-23). Det 
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kan vara en möjlig anledning till att det inte finns forskning kring miljö och personer ur ett rumsligt 

sammanhang när det gäller de stora ytorna och dess transparens då det är en relativt ny miljö. 

   Vid senaste VFU (Verksamhets förlagd utbildning) seminariet vid min utbildning till förs-

kollärare hade vi i uppgift att mot beprövad erfarenhet och vetenskap ta med oss exempel från våra 

verksamheter. Det som redovisades var till allra största delen frågor rörande förändringar i miljön för 

att den skulle vara bra för barnen ur ett inspirerande perspektiv. Beror bristen på forskning att det inte 

diskuteras etik ur ett rumsligt sammanhang i förskolan på grund av bristande kunskaper om etik och 

integritetsfrågor eller kan det finnas andra sammanband? Jag får nys om boken DISTANS DISCIPLIN 

Och DOGMER Om lyssnande i Reggio Emiliainspirerad pedagogik av Sara Folkman via en artikel i 

PEDAGOGISKA MAGASINET med rubriken Svepande kritik mot Reggio Emilia (Lundmark 2019, 

s. 79–80). Kritiken handlar om lyssnandet på barnen som i hennes avhandling inte visar sig finnas i 

svenska Reggio Emilia förskolor. Jag börjar läsa och hoppas ändå finna något jag kan ta till mig runt 

etik och integritet då berättelserna utspelar sig i miljöer inspirerade av dess filosofi. Folkman menar 

att Reggio Emilia pedagogiken ”ställer en tidigare svensk förskolepedagogik i motsatsposition” (Folk-

man 2018, s. 7) till dagens förskola. 

 

Förskolan har fått ett nytt paradigm med nya antaganden om  

barn och därtill nya mål och normer som förgrenar sig i  

förskolepedagogikens praktiker (Folkman 2018, s. 7) 

 

Folkman vill med boken inte kritisera pedagogiken utan få till ett granskande och vad dess pedagogik 

fått för inverkan och följd i förskolan. Folkman verifierar det jag tillsammans med andra redan fått till 

oss i sökande efter forskning att det inte finns att tillgå (Folkman 2018, s. 7–8) vilket kan bero på att 

det finns en kluvenhet i att ställa sin egen verksamhet till förfogande för vetenskaplig forskning (Nöjd 

2011, se Folkman 2018, s. 9). Enligt Nöjd inbjöd Loris Malaguzzi, vilken la grunden till filosofin till 

att ”forskare var välkomna forska tillsammans med förskolorna i Reggio Emilia […] men inte forska 

om dem” (Nöjd 2011, se Folkman 2018, s. 9). Folkman skriver vidare att anledningen till att det inte 

finns forskning är att forskare fogar sig efter de diskurser som finns och riktar forskning inom försko-

lan bakåt istället för det som pågår här och nu. Fokuset ligger på den äldre pedagogiken samtidigt som 

den nya hamnar i ”döda vinkeln” (Folkman 2018, s. 8). 
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6.9 Digitalt och analogt förhållningssätt 
 

I dag är The General Data Protection Regulation GPDR (Dataskyddsförodningen, GPDR) högaktuellt 

samt att förskolan ska hos barnen ”grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik […] och förstå risker samt värdera information” (Skolverket 2018, s. 9). Etik och integritet i 

den virtuella världen inför sig själv och om andra innebär att förstå och ta ansvar för vad jag delar och 

gillar. Vi behöver ge barnen kunskap kring hur det som läggs ut i media i form av bilder och text kan 

förvanskas och förvrängas så att andra far illa och tar illa vid sig.  

   Kanske att GPDR kan kännas irrelevant i mina diskussioner men jag anser att det går att dra 

en linje mellan det virtuella rummet och de öppet transparenta miljöerna -rummen- i förskolan och 

mänskliga möten. Det öppet rumsliga medför att samtal kan höras av icke inblandade vilket återfinns 

även i andra offentliga miljöer såsom kollektivtrafik, skolgårdar och caféer. Miljöer i vilka samtal förs 

mellan personer och idag även att samtal förs via mobiltelefoni där även motparten i samtalen förs ut 

i luften. Mot den bakgrunden anser jag att såsom enligt Läroplanens intentioner om att lägga en grund 

hos barnen då det gäller förhållningssätt med digitalteknik och dess information även bör inkludera 

den fysiska miljöns samtal. Att vara medveten om att det jag hör bör jag värdera, om jag ska föra det 

vidare till min kompis, kollega eller behålla för mig själv.    

   Alla känner vi igen viskleken, leken där ett ord viskas till individen bredvid som i sin tur för 

det vidare och så vidare runt hela ringen. Den sista deltagaren får säga ordet högt. Inte sällan har ordet 

förvanskats, ändrats till ett annat ord med en annan innebörd. Med detta exempel vill jag påvisa hur 

viktigt detta är med att tänka efter om det jag hört ska föras vidare då det riskerar att förvrängas och 

få en annan betydelse vilket kan vara till nackdel för personer och få oanade konsekvenser.  

 Vi behöver lära barnen att höra, och se på den fysiska miljöns samtal såsom den virtuella. 

Sprida eller inte sprida vidare. Bygga relationer och bevara förtroenden och vikten av att våga anförtro 

sig för att få hjälp och stöd utan att känna det sprids vidare till icke berörda är viktiga komponenter i 

det sociala samspelet med andra. I den av berättelserna där jag hör min kollega ställa en fråga vilket 

uppfattas kränkande av vårdnadshavaren då hen såg mig i rummet hade likväl kunnat varit så att jag 

befann mig utom synhåll. Då hade jag fått ta beslutet att flytta på mig om möjligt eller behållit det jag 

fått höra för mig själv. 
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7. Slutord 

Syftet med denna vetenskapliga essä var att få nya perspektiv och kunskap kring den transparenta 

öppna miljön i förskolor tillsammans med en integrerad tambur. Jag ville få mer kunskap om hur jag 

kan tänka kring individers rätt till integritet för att få en stadigare grund att stå på som förskollärare. 

Genom sökandet efter forskning och läsandet av andras texter med erfarenheter inom detta område 

har jag förstått att det inte finns ett hav att ösa ur när det gäller den transparanta miljön, och dess 

konsekvenser för individers rätt till integritet. Genom den teori jag använt mig av, om ojämlikhet och 

efterlikning har jag fått ett nytt perspektiv på hur miljö tillsammans med en struktur och arbetstagares 

tidigare erfarenheter kan leda till konsekvenser jag tidigare inte reflekterat över.  

 Efterlikning kan ses i förskolan då arbetstagare oreflekterat tar med sig arbetssätt till en ny 

arbetsplats. Detta har skett genom att man oreflekterat samarbetar över huset morgon och kväll och 

befinner sig nära tamburen och entrén som ligger i torgets miljö. Därefter får de som anländer eller 

hämtar andra tider får själv söka sig vidare via torget till avdelningar för att mötas av pedagoger och 

lämna eller hämta sina barn. På så sätt har familjerna grupperats, en ojämlikhet har omedvetandes 

skapats mellan familjerna beroende av barnen tider på förskolan. Genom detta har jag under skrivandet 

reflekterat över vikten av att både ta tillvara och ifrågasätta sina erfarenheter kopplat till den verksam-

het man befinner sig i med dess kontextuella sammanhang.  

 Mina tre frågeställningar handlar om hur jag kan förstå den öppna miljön och därigenom få 

kunskap om hur jag ska förhålla mig till den då jag upplever att individer hamnar i utsatthet. Jag har 

använt mig av litteratur, avhandlingar och uppsatser och Läroplanen för att få kunskap och förståelse 

kring integritet och etik. Genom dessa texter har jag fått bekräftat det jag själv upplevt, att etik ofta 

kopplas ihop med förhållningsätt och inte diskuteras öppet bland kollegor. Detta är en fråga jag upp-

lever återkommer i mitt arbete. Med teorin om ojämlikhet i tanken, tänker jag att detta även är något 

som sker i arbetslag då min erfarenhet är att alla pedagoger inte får samma möjlighet till reflektion, 

vilket kan vara en anledning till de återkommande diskussionerna kring just bemötande. Alla behöver 

ta del och få del av reflektion för att ett gemensamt förhållningssätt ska genomsyra verksamhetens 

olika delar.  

  Under essäns skrivande och reflekterande har jag kommit fram till att det behöver diskuteras 

inom förskolan hur det som sägs i den offentligt öppna miljön kan påverka individers rätt till integritet. 

En medvetenhet om den transparanta miljöns konsekvenser likväl som möjligheter. Från den transpa-

ranta miljön ser jag att det går en röd tråd till den virtuella världen och den medvetenhet förskolan ska 

leda barnen in i. Jag tror att vi behöver arbeta parallellt med dessa två områden. I förskolan möts en 

mångfald av individer med olika grader av integritet. Vad vi har att förhålla oss till är det som återfinns 
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i styrdokument och vi behöver i våra möten med vårdnadshavare och nya medarbetare samtala om 

dessa, dess innebörd och eventuella konsekvenser för individer i den transparenta öppna miljön. Vi 

behöver vid våra reflektioner i förskolan diskutera runt etiska frågor kopplade till vår miljö för att få 

en samsyn på förhållningssätt i arbetslaget.  

Ett sätt att följa upp denna essä vore att göra en vetenskaplig studie över hur vårdnadshavare upplever 

miljön ur perspektiven möjlighet till förtroliga möten, samtal och integritet och på så sätt bidraga med 

forskning kring området om den transparenta öppna miljön i förskolan.  
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