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Abstract: 
 
Vi vill med denna studie diskutera begreppet identitet i förhållande till förskolans 

utbildning och samtidigt öka förståelsen för hur utbildningen kan utformas för att skapa 

goda förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna uppnå syftet har följande 

frågeställningar använts: Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? och Hur 

kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt förskollärarna?  I 

denna studie används kvalitativ intervju som metod och urvalet är sex förskollärare i tre 

olika kommuner. Teorier vi valt är poststrukturalistiskt synsätt och Daniel Sterns 

utvecklingspsykologiska perspektiv. Slutsatsen visar på att trygghet, samspel och 

ömsesidig respekt uppfattas som viktiga faktorer för barns identitetsskapande. För att 

främja dessa faktorer krävs det en ständig dialog i arbetslaget kring begreppens innebörd. 

Detta eftersom slutsatsen även visar att det finns många olika beskrivningar av begreppet 

identitet och att de ofta grundar sig i personliga erfarenheter och åsikter. För att kunna 

arbeta professionellt och utifrån rådande styrdokument krävs det en samlad förståelse i 

arbetslaget om vad begreppet faktiskt innebär och detta uppnås genom diskussioner.  
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning till förskollärare och tillsammans med tidigare arbetserfarenheter 

har vi utvecklat ett intresse för vilka förutsättningar barn ges för identitetsskapande i 

förskolan samt hur detta påverkar barnen senare i livet.  

 

Folkhälsomyndigheten (2018) har gjort en studie som syftar till att diskuterar sambanden 

mellan vad identitet innebar historiskt i jämförelse till idag. Studien påvisar en stor 

skillnad som säger att i ett historiskt perspektiv var identitet någonting kollektivt där man 

tillhörde grupper så som klass, religion, kön och familj och det var så man identifierade 

sig (Folkhälsomyndigheten, 2018). Samhället har under senaste tiden individualiserats 

mer och mer och i nutid är identitet någonting personligt. Det finns stora friheter och 

valmöjligheter vilket innebär att alla har rätt att identifiera sig som man vill och detta kan 

leda till en förvirring som i sin tur kan leda till en identitetskris (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Likt folkhälsomyndighetens studie om oklarheten i en människas 

identitetsskapande kan barn som börjar tvivla på sig själva hamna i en identitetskris, det 

är då vanligt att börja ifrågasätta sig själv med frågorna vem är jag och hur ska jag 

vara?  Om ett barn utvecklar en dålig självbild som sedan ligger till grund för barnets 

identitet så är risken för psykisk ohälsa senare i livet stor (BUP, 2014). SCB (2018) visar 

att ca. 513 000 barn går i förskolan vilket motsvarar hela 94 procent av alla barn i Sverige. 

Socialstyrelsen (2017) skriver samtidigt att barnen i samhället idag tillbringar mer tid i 

förskolan än i hemmet under sina första sex levnadsår. Utifrån statistiken från SCB och 

det Socialstyrelsen (2017) skriver blir det viktigt med kompetent personal i förskolan som 

på ett professionellt vis kan möta varje barn och ge de goda förutsättningar att utveckla 

och känna trygghet i sin identitet.  

 

Vi har under förskollärarutbildningen även fått en förståelse för hur förskollärares olika 

arbetssätt och hur förskolans utbildning och dess undervisning är utformad, påverkar 

barnens möjligheter att utveckla sin egen identitet. Under förskollärarutbildningen har vi 

samtalat kring vikten av värdefulla diskussioner och samsyn kring begrepp och 

förhållningssätt i arbetslagen, eftersom det kan finnas skillnader i begreppsdefinitioner 

och olika syn på förhållningssätt. I läroplanen står det att arbetslaget i förskolan skall 

arbeta med barns förståelse för sitt egenvärde och ge barnen förutsättningar att utveckla 
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”sin identitet och känna trygghet i den” (Lpfö 18, 2018, s. 13). Barnkonventionen (Unicef, 

u.å.) blev lagstadgad den 1 januari 2020 och enligt §8 framkommer det att “alla barn har 

rätt till sin identitet” (Unicef, u.å.). Eftersom barnkonventionen skriver fram identitet som 

en rättighet samt att förskolans läroplan skriver att detta är något förskolan ska arbeta med 

blir det viktigt med en förståelse och en ständig diskussion i arbetslaget kring vad identitet 

är och hur identiteten påverkas samt hur förskolan kan arbeta med barns 

identitetsskapande. Detta eftersom grunden för förskolans utbildning bygger på 

arbetslagets diskussioner kring förhållningssätt, arbetssätt och hur utbildningen ska 

utformas för att kunna skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande.  

 

För begreppet identitet finns det olika definitioner. Nationalencyklopedin (NE, u.å.) 

definierar begreppet identitet tillsammans med begreppet självbild och menar att det 

handlar om en medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet är något bestående, 

oavsett vart man befinner sig i livet och i vilka sammanhang så har man sin egen identitet 

och den är beständig. Personligheten däremot är en del av identiteten, den är föränderlig 

och präglas av händelser i livet. Enligt Barnkonventionen (Unicef, u.å.) är identitet något 

barn får vid födelsen, den är viktig och unik för varje enskilt individ. I Barnkonventionen 

§8 står det:  

 
“Konventionsstaterna förbinder sig att respektera barnets rätt att behålla sin 

identitet, inklusive medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa 

erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Om ett barn olagligt berövas en del av 

eller hela sin identitet, ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd och skydd i 

syfte att snabbt återupprätta barnets identitet” (Unicef u.å.) 

 

Nationalencyklopedin och Barnkonventionens definitioner liknar varandra där identitet 

ses som fast och att varje individ får en identitet i samband med födseln. Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) däremot menar att begreppet identitet är ständigt föränderligt. 

Identitet, enligt BUP (2014), är att våga stå för den man är, sina egenskaper tankar och 

åsikter. För en vidare definition av identitet lägger BUP till begreppet självbild. 

Självbilden definieras av BUP genom det sätt man ser på sig själv i förhållande till olika 

kontexter, den formas i sociala sammanhang och genom bekräftelse av människor i sin 

omgivning och självbilden ligger sedan till grunden för utvecklandet av en egen identitet 

(BUP, 2014).  
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Inledningsvis ser vi att begreppet identitet är någonting viktigt, både historiskt och i nutid 

och det finns många olika definitioner. Idag är det viktigt enligt Folkhälsomyndigheten 

(2018) att alla får vara den dom vill och identifiera sig som man själv vill, även om detta 

samtidigt kan bidra till identitetskriser. Vi har valt att göra denna studie då det är viktigt 

att diskutera vilka perspektiv det finns på begreppet, vad det innebär för enskilda individer 

kontra förskollärare i sin profession och hur dessa sedan påverkar barnens 

identitetsskapande. Det är även viktigt att undersöka och reflektera över hur förskollärare 

påverkar barns identitetsskapande genom exempelvis förhållningssätt och hur 

undervisningen utformas.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att diskutera begreppet identitet och 

samtidigt öka förståelsen för hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa 

förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna svara på vårt övergripande 

syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  

 

- Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? 

- Hur kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt 

förskollärarna?   

 

 

3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om barns identitetsskapande samt hur vi gått 

till väga för att söka efter forskning som tidigare gjorts.   

 

3:1 Sökning av forskning 

I vår sökning efter tidigare forskning använde vi oss av sökmotorerna DIVA, Libris, 

google scholar och Summon. Våra centrala begrepp som användes i sökningen är: 
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identitetsskapande*, subjektskapande*, förskol*, förhållningssätt*, bemöta*, barn*, 

identitet*, psykisk ohälsa*, motverka psykisk ohälsa*, arv* och barns identitet*1.  

 

3:2 Roller i olika sociala sammanhang 

I Nordin-Hultmans (2004) observationsstudie skriver hon att människor tar sig an olika 

roller beroende på olika sociala sammanhang. Syftet med studien är att få en rättvisare 

bild av barns agerande utifrån perspektivet att barn är subjekt istället för objekt. 

Bakgrunden till hennes studie är ökningen av barn som diagnostiseras redan i förskolan. 

Hon beskriver dessa roller genom masker, människor tar på sig maskerna för att gå in i 

olika roller som passar bäst just då i relation till omgivningen, till exempel ett osäkert 

barn tar på sig en mask som förskolans pajas för att inte upplevas osäker (Nordin-

Hultman, 2004). Hon menar också att barnets självande2 är en ständig process, den är 

föränderlig och ändras beroende på miljöer och relationer (Nordin-Hultman, 2004). 

Genom observationer av den pedagogiska miljön i både svenska och engelska förskolor 

visar hennes resultat att barnet som subjekt skapas i relation till rummets miljö och 

eventuella händelser. Palla (2011) menar att barns identitetsskapande sker hela tiden i 

olika kontexter, skapandet blir aldrig helt klart och det är i mötet med andra människor 

barnet skapar en inre bild av sig själv. I olika miljöer kan barn ses på olika sätt, i hemmet 

med familjen kan barnet upplevas tryggt och fokuserat vid utmaningar men när barnet 

sedan kommer till förskolan kan barnet istället identifieras som osäkert och okoncentrerat, 

alltså bilden av barnet förändras utifrån det sociala sammanhanget och beroende på vem 

som ser barnet (Nordin-Hultman, 2004).  

 

3:3 Bilden av barnet 

Dolks (2013) studie visar att det finns en norm i samhället om att barn som får bestämma 

blir bortskämda och skapar kaos vilket synliggörs även i förskolan där pedagoger pratar 

om curlade barn och barn som styr hela familjer. Hon menar att barn som uttrycker 

motsättningar till normer skall ses som ett tillfälle till förändring (Dolk, 2013). Palla 

(2011) vill synliggöra hur barns bild av sig själv påverkas utifrån hur förskolan ser på 

barnet och om barnen får förutsättningar och möjligheter att utveckla en egen identitet 

 
1 Stjärnan efter varje ord innebär att vi sökt på ordet och att sökmotorn kan lägga till valfritt ord före och 
efter sökordet.  
2 Självande innebär barnets tankar, känslor och medvetenhet om sig själv 
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utifrån sina egenheter. Studiens undersökta problem handlar om hur barns olikheter 

hanteras av all personal i förskolan och hur det i sin tur påverkar barnets 

identitetsutveckling. Palla har tagit del av kartläggning och bedömningsmaterial som 

används i dokumentationer, detta har gjort att hon fått en inblick i vilka bilder som finns 

av barnen på förskolan. Hon menar sedan att personalens bild av barnet speglar av sig på 

barnen och påverkar deras identitetsskapande, det vill säga att om personalens bild av 

exempelvis Kalle är att han är bråkig och har svårt att lära sig så får Kalle den bilden av 

sig själv och lever även upp till den (Palla, 2011).  

 

3:4 Lärarens del i barns identitetsskapande 

Rantalas (2016) studie är baserad på observationer och visar att barnen vägleds mot att 

följa förskolans sanningar3 och det är viktigt att barnen formas efter de normer och 

värderingar som råder just nu.  Detta belyser även Irisdotter Aldenmyr (2006) då hon i 

sin avhandling kommit fram till att lärarens identitetskonstruktion utifrån dennes normer 

och värderingar får en betydande roll i förhållningssättet gentemot eleverna och 

elevernas4 möjligheter och förutsättningar för deras identitetsskapande begränsas. Barn 

som inte passar in inom förskolans normgränser ses ofta som avvikande, bråkiga eller 

bångstyriga och det är viktigt att de vägleds till att passa in så att barngruppen blir följsam 

efter förskollärarnas önskningar (Dolk, 2013; Rantala, 2016; Irisdotter Aldenmyr 2006). 

Nordin-Hultman (2004) menar att för att kunna få en rättvis bedömning av barnet och 

barnets utveckling krävs kunskaper hos förskollärare om hur barnets beteende påverkas 

av olika faktorer som miljö, relationer och maktroller. Även Palla (2011) skriver om 

bedömning av barn i förskolan och påvisar vikten av att förskolläraren är medveten om 

hur kartläggning går till och att det krävs en förståelse för att kartläggningen utgår från 

normativa förväntade förmågor. Palla (2011) menar att barnens ses utifrån en norm och 

att de ska fostras till goda och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Dolk (2013) skriver om 

rädslan som uppstår hos pedagogerna när det handlar om makt och delaktighet, det finns 

en rädsla om att barnen tar över eller ska styra hela verksamheten om de får inflytande. 

Rädslan finns samtidigt att barnen får för lite delaktighet och inflytande i förskolan, detta 

motverkas ofta genom att pedagogerna använder sig av frågor som ger inflytande men 

inom vissa begränsningar. Vanliga exempel på dessa frågor är: vill du ha äpple eller 

 
3 Förskolans normer och värderingar  
4 Avhandlingens urval är lärare i grundskolan, därför benämns barnen i denna avhandling som elever 
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banan? vill du leka inne eller ute? Barnen får då uppleva delaktighet och inflytande men 

inom ramarna som pedagogerna har valt. Dolk (2013) skriver att delaktighet och 

inflytande i förskolan kan vara rätten att påverka exempelvis innehållet i verksamheten. 

Irisdotter Aldenmyr (2006) har i sin studie sett en koppling mellan lärarnas vilja att följa 

läraruppdraget, att skapa samhällsnyttiga medborgare och samtidigt glömma bort 

elevernas egna känslor och behov. Det är så viktigt för lärarna att upprätthålla sin 

läraridentitet och att lyckas med sitt uppdrag att de glömmer självgranskningen och 

reflektionen om vad som händer med eleverna beroende på förhållningssätt och 

bemötande. Läraruppdraget tolkas av läraren utifrån sina egna åsikter och värderingar och 

dessa kommer att ligga till grunden för utformningen av undervisningen. Irisdotter 

Aldenmyr (2006) ser en skillnad i lärare som enligt traditionella synsätt ser sig själva som 

lärare som lär ut till eleverna medan de själva inte utvecklas eller förändras och de lärare 

som i dialog med eleverna utvecklas och förändras. När läraren behärskar självgranskning 

och erkänner att de varken är fullärda eller ständiga skapas en förståelse och en möjlighet 

för nyskapande och utvecklande av identiteter, både för eleverna och för lärarna 

(Irisdotter Aldenmyr, 2006). Hur lärare ser på sig själva blir alltså viktigt i barnens 

identitetsskapande, det är viktigt med kommunikation och att lärarna och eleverna har 

utbyte av varandra, så att lärandet kan skapas i nuet och utifrån de förutsättningar och 

förväntningar som finns just nu (Irisdotter Aldenmyr, 2006).   

 

3:5 Arvets betydelse 

Detta avsnitt är relevant för vår studie då den visar på arvets betydelse i 

identitetsskapandet. Majoriteten av den tidigare forskningen visar på identitetsskapandet 

utifrån miljö och relationer medan denna studie påvisar faktorer som rent biologiskt 

kommer med arvet som alla människor bär med sig in i livet.  

 

Irhammar och Cederblads (2006) intervjustudie på kvinnor och män som är bosatta i 

Sverige men är födda och adopterade från andra länder. Studien visade att så många som 

70% av deltagarna tänker på sina biologiska familjer och det är positivt om det sker då 

och då genom livet. Resultatet i Juuselas (2014) studie visar att många av deltagarna har 

funderingar kring deras ursprung och de som fått egna barn har frågor kring genetiska 

aspekter, som sjukdomar, men även att en dag kunna berätta för sina barn om sitt ursprung 

och dela med sig av kunskapen om sitt ursprungsland. Studiens syfte har även varit att 
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över tid studera deltagarnas psykiska hälsa och social anpassning, vilket visade att de med 

lägre psykiskt välbefinnande och låg självkänsla var de som ihärdigt ville söka eller har 

sökt efter sitt ursprung (Irhammar & Cederblad, 2006). Det handlade om att komplettera 

de saknade delarna i barnens livshistoria. En stor andel av deltagarna vittnade om att de 

identifierats som invandrare på grund av deras utseende, men att de genom språket kunde 

styrka sin svenska tillhörighet. Utseendet visade sig spela en stor roll för att kunna känna 

tillhörighet till en grupp människor som ser likadana ut och på det sättet bli bekräftad och 

kunna identifiera sig (Irhammar & Cederblad, 2006). Juusela (2014) skriver också att det 

är viktigt för människan att känna tillhörighet och att vi är flockdjur, där flocken kan ge 

bekräftelse, omsorg och trygghet. Juusela (2014) har under tio års tid intervjuat och följt 

700 adoptivfamiljer i Sverige för att bland annat studera adopterades psykiska hälsa och 

identitetsprocesser. Det traumatiska för en person som adopterats kan vara att inte känna 

sig 100% svensk, eftersom hudfärg och utseende skiljer sig från mängden, vilket gör att 

de ständigt måste bekräfta sin etniska tillhörighet (Juusela). Juusela (2014) skriver att 

många av deltagarna i hennes studie kommer ihåg när de insåg att de var annorlunda och 

att det får konsekvenser för identitetsprocessen där det finns en avsaknad av tillhörighet 

och kan leda till kluven identitet. Irhammar och Cederblad (2006) skriver att många av 

deltagarna etniskt identifierar sig med adoptivföräldrarna och majoritetsbefolkningen i 

Sverige, men de som inte ansåg sig vara svenska hade ett lägre psykiskt välbefinnande. 

Detta ser Irhammar och Cederblad (2006) som en del i att inte känna tillhörighet och att 

ofta behöva stå till svars för sitt ursprung och etnisk tillhörighet. Det påtalas att personerna 

som inte identifierar sig som svenska hade sämre psykisk hälsa och att de hade en otrygg 

anknytning. Studien visar att de personer som adopterats och sedan fått barn, mer sällan 

lever med den andra föräldern och att vissa adopterade har svårt att stanna kvar i en 

relation (Irhammar & Cederblad, 2006). I diskussionen skriver Irhammar och Cederblad 

(2006) att barn som adopteras i högre ålder löper större risk för varaktiga 

personlighetsstörningar eller kognitiva handikapp, förlängda identitetsproblem och 

känslighet för separationer.   

 

3:6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen domineras av tankar utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt, där 

sociala kontexter bidrar till att människan hela tiden är föränderlig. Majoriteten av 

studierna i den tidigare forskningen visar att barns olikheter och motsättningar mot 
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normer inte är önskvärda och att dessa barn kan uppfattas som bråkiga när de inte 

uppträder på lämpligt sätt enligt förskolan. Det finns även studier som visar på arvets 

betydelse för identitetsskapande. Avsnittet arvets betydelse visar att det är viktigt för 

identitetsskapandet att känna tillhörighet till människor som ser ut likt en själv, talar 

samma språk och/eller har samma ursprung.  

 

 

4. Teori  
 

I teoridelen beskriver vi de teorier och de teoretiska verktyg vi valt att utgå från när vi 

analysen av resultatet.  

 

I den tidigare forskningen framkommer det att poststrukturalistiskt synsätt är vanligt 

förekommande i studier om barns identitetsskapande, därav har vi valt att utgå från denna 

teori. För att kunna diskutera och få ett bredare perspektiv i vår studie har vi även valt att 

analysera resultatet utifrån Daniel Sterns utvecklingspsykologiska teori. Detta genererar 

i att vi kan jämföra vad begreppet identitet kan innebära utifrån två teorier med olika 

teoretiska grundtankar. För att kunna analysera på ett tydligt vis har vi skapat två 

teoretiska verktyg utifrån teorierna och vi har döpt dem till identitet som föränderligt och 

identitet som fast.  

 

4:1 Identitet som föränderlig  

Identitet uppstår i olika kontexter och är därför föränderlig och helt beroende av sociala 

sammanhang, det finns ingen identitet som är likadan eller bestående (Palla, 2011). 

Eftersom identiteten uppstår i relation till andra människor så blir språket en viktig faktor, 

vad de runt omkring barnet tänker och uttrycker kommer att påverka barnets självbild 

som sedan ligger till grunden för hur barnet kommer att identifiera sig (BUP, 2014). 

 

4:1:1 Poststrukturalistiskt synsätt  

I det poststrukturalistiska förhållningssättet finns övertygelsen om att världen skapas i 

sociala kontexter, det är i mötet med andra människor och i olika sammanhang som saker 

blir till. I och med att saker blir till i olika kontexter så är allting hela tiden föränderligt 

och förnyelsebart, det finns ingenting som är bestående och fast och inte kan ändras på 
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(Palla, 2011). Barns identitetsskapande sker alltså hela tiden i olika kontexter, skapandet 

blir aldrig helt klart och det är i mötet med andra människor som barnet skapar en inre 

bild av sig själv. För att kunna få en förståelse för hur saker upplevs och blir till så krävs 

det en jämförelse, vi kan alltså inte se och uppmärksamma barns olikheter om alla barn 

upplevs lika (Dolk, 2013). Även värderingar och rådande diskursiva sanningar är en del 

att ta hänsyn till i skapandet, det är utifrån våra värderingar och sanningar vi jämför vad 

som är normativt respektive annorlunda. Irisdotter Aldenmyr (2006) skriver att  

 
“värderingar, mål, föreställningar och ideal antas bidra till ett ständigt 

pågående, diskursivt konstruerade av identitet. Detta identitetsskapande 

påverkas av de trender, villkor och perspektiv som har inflytande i den aktuella 

verksamheten” (Irisdotter Aldenmyr, 2006, s. 40) 

 

4:1:2 Orsak - verkan-förhållanden 

Det poststrukturalistiska synsättet kan jämföras med en revolt mot äldre teorier som 

berättar hur saker och ting fungerar utifrån deras fasta bestämmelser. Synsättet 

ifrågasätter normer och principer som bildats i samhället. Sådant som tidigare varit 

självklart och haft ett färdigt svar problematiseras inom poststrukturalismen och man 

anser att det inte går att skilja och kategorisera utan man måste alltid ta hänsyn till 

kontexten och samtidigt vara medveten om att det inte finns några sanningar som är 

bestående (Nordin-Hultman, 2004). Det poststrukturalistiska synsättet skulle kunna 

förklaras genom förhållandet mellan orsak och verkan, alltså det vi gör i relation till andra 

människor och i olika sammanhang påverkar den andra människan, likaså påverkar den 

andra människan oss i vårt sätt att tänka och handla (Nordin-Hultman, 2004).  

 

4:1:3 Språkets betydelse 

En stor och betydande roll inom poststrukturalismen är språket. Språket är centralt och 

för att kunna socialisera och bli en del i ett sammanhang krävs det en språklig kunskap 

och en förståelse för den språkliga diskursen i sammanhanget (Palla, 2011). För att kunna 

tänka, tala och sätta ord på våra meningar krävs en kunskap och en förståelse. När 

arbetslaget till exempel pratar om barns identitetsskapande i förskolans verksamhet så 

måste de först och främst ha en förståelse för vad identitetsskapande innebär (eller kan 

innebära), vad en förskola är för något och vad förskolan har för roll för barnen. Först när 

vi har definierat de olika begreppen kan vi se en betydelse och skapa möjligheter för 
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utvecklande (Nordin-Hultman, 2004). Språket har även en stor betydelse för hur barnen 

formas i relation till förskolans verksamhet och till de förskollärare som bemöter med 

barnen. Nordin-Hultman (2004) skriver att “sanningen om barnen skapas i klassrummen” 

(Nordin-Hultman, 2004, s. 46) och hennes beskrivning av citatet är att barn uppfattas 

olika i olika sammanhang och beroende på relationen till olika pedagoger. En pedagog 

kan se ett barn som lugnt och tillbakadraget medan en annan pedagog i ett annat 

sammanhang kan beskriva samma barn som fartfyllt och framåt.  

 

4:2 Identitet som fast  

Identitet är något man får när man föds och innefattar namn, medborgarskap och 

släktförhållanden enligt barnkonventionen §8 (Unicef, u.å.) och barn har rätt att få behålla 

sin identitet oavsett kontext. Identitet handlar om “en medvetenhet om sig själv som unik 

individ” skriver NE (u.å.).  

 

4:2:1 Daniel Sterns utvecklingspsykologiska teori 

Stern (2011) beskriver identitet som någonting man föds med och som utvecklas i olika 

stadier i livet. I Sterns teori skriver han om självet och det är enligt vår tolkning hans 

sammanfattning av begreppet identitet. Självet innebär att man blir till i relation till 

någonting annat, till exempel att barnet skapar en bild av sig själv i relation till sin mamma 

och samtidigt kan ha en annan bild av sig själv i relation till förskolan. Barnet har samma 

identitet hela tiden, men uppträder olika beroende på kontexten. Brodin & Hylander 

(2005) skriver att identitet handlar om en ömsesidig anpassning, ett samspel där barnet 

som individ behöver anpassa mig till omgivningen och dess förväntningar. Inom den 

utvecklingspsykologiska teorin blir det viktigt för barnens utveckling av självet att 

förskolan ser till varje barn som individ för att kunna stötta rätt sätt (Stern, 2011). Enligt 

denna teori läggs grunden för självet under de första fyra levnadsåren, sedan kommer 

barnet utvecklas och förändras under resterande livet när nya relationer bildas (Brodin & 

Hylander, 2005). Stern (2011) beskriver självets utveckling enligt följande:  

 
“Under sin utveckling möter John den ena världen efter den andra. Men 

samtidigt lämnar han aldrig helt de tidigare världarna bakom sig. Den nya 

världen ersätter inte de gamla, utan tillför ytterligare dimensioner. Så när John 

träder in i den omedelbara omgivningens värld, innebär det inte att känslornas 

värld trängs bort utan att den berikas med en ny ton. Och, precis som i musiken, 
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när en andra ton läggs till den första, ljuder båda två på ett annorlunda sätt i 

varandras tillvaro. På det här viset förändras successivt de redan existerande 

världarna i takt med att nya världar kommer till. Vi lever på en och samma 

gång i alla dessa världar” (Stern, 2011, s. 35)  

 

 

5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vald metod, urval, genomförande, bearbetning av data, etiska 

riktlinjer samt tillförlitlighet. Avslutningsvis finns en metoddiskussion.  

 

5:1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att diskutera begreppet identitet och samtidigt öka förståelsen 

för hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa förutsättningar för barns 

identitetsskapande. Då vårt fokus ligger på förskollärarnas egna uppfattningar har vi valt 

att genomföra intervjuer istället för exempelvis observationer. I början av studien 

uppmärksammade vi att det finns olika definitioner av begreppet identitet och genom 

intervju som metod vill vi få en inblick i hur några förskollärare definierar begreppet. 

Intervjufrågorna är skapade utifrån vårt syfte och frågeställningar och formade så att vi 

ska kunna få svar på det vi söker. Vi har använt oss av kvalitativ intervju, det finns alltså 

ett färdigt syfte med intervjutillfället och svaren på våra intervjufrågor bidrar till svar på 

studiens syfte och frågeställningar. När man genomför en intervju är det viktigt att 

intervjuaren är lyhörd och fokuserad (Kihlström, 2007). Intervjun kan ses som 

halvstrukturerad intervju, vilket kännetecknas av att det finns färdiga frågor men de 

behöver inte frågas enligt en bestämd ordning. Den halvstrukturerade intervjun fungerar 

som ett öppet samtal och att det finns utrymme för följdfrågor. Genom att vi valt 

halvstrukturerade intervjuer, som ett öppet samtal, genererar det i möjligheten att be 

personerna att ytterligare beskriva sina svar. Löfgren (2014) menar att det är viktigt att 

vara förberedd och det är bra att öva innan intervjun skall genomföras, samt att ställa 

frågor då det gör att personen som intervjuas måste beskriva, vidareutveckla och ge 

exempel för att få konkreta och fylliga svar. Inför intervjuerna har vi sammanställt 

frågorna och förberett oss genom att läsa på om intervjustrategier. Som intervjuare är det 

viktigt att kunna koppla bort sina egna uppfattningar eller åsikter kring svaren på 
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intervjufrågorna för att kunna få en förståelse för andras åsikter och uppfattningar 

(Kihlström, 2007).  

 

5:2 Urval 

Vi har valt att intervjua sex förskollärare fördelade i tre mindre kommuner i 

Mellansverige. Urvalet av sex stycken förskollärare är grundat i att fyra är för litet antal 

för att räknas i en kvalitativ studie, medan sex är tillräckligt för tillförlitligheten i 

resultatet. Urvalen är grundat i geografisk rimlighet samt med hänsyn till 

tidsbegränsningen och den omfattning studien innehar. Förskollärarna är verksamma i 

förskolan och har varit färdigutbildade från året 1983 fram till våren 2019, vilket gör att 

de har olika erfarenheter av både utbildningen och längden på arbetslivserfarenhet i 

förskolan. Några av förskollärarna är, för oss studenter, kända sedan tidigare och övriga 

förskollärare är rekommenderade av rektorer vi kontaktat. Kihlström (2007) skriver om 

skillnaden på att intervjua någon man sedan tidigare känner jämfört med en okänd person 

och menar att det är viktigt att försöka bortse från sina förutfattade meningar om personen 

man ska intervjua. Han menar att intervjuer ser olika ut om de sker mellan människor som 

känner varandra eller ej, då svar lätt tolkas utifrån tidigare erfarenheter tillsammans med 

personen som man redan har en relation med.  

 

5:3 Genomförandet 

Första steget var att kontakta för oss tidigare kända förskollärare samt rektorer för att få 

kontakt med andra förskollärarna. De personer som har varit intresserade av att ställa upp 

på intervju har delgetts informationsbrev5. Vi arbetade med intervjufrågorna6 för att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar och vi inhämtade litteratur kring 

intervjustrategier för att kunna genomföra lyckade intervjuer. Intervjuerna skedde både i 

hemmiljö och på förskollärarnas arbetsplatser. Ingen av förskollärarna har fått ta del av 

intervjufrågorna innan intervjutillfället. Vi hade för avsikt att intervjuerna maximalt 

skulle ta 45 minuter och intervjuerna har spelats in på våra privata surfplattor. Vi har 

utfört intervjuerna var för sig och med en förskollärare per tillfälle. Kvaliteten på 

intervjun är avgörande för kvaliteten på analysen menar Kvale och Brinkmann (2014). 

De skriver om att en bra intervju kännetecknas bland annat genom korta frågor och långa 

 
5 Bilaga 1 
6 Bilaga 2 
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svar, att intervjuaren återkopplar och följer upp svaren samt omfattningen på svaren 

personen ger. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en person som är bra på att 

intervjua innehar tekniker som krävs inom ämnet. De menar att en god intervjuare är 

kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och 

tolkande. Detta tyder på att kvaliteten styrs av kunskaper och egenskaper hos intervjuaren.  

Vi har inför våra intervjuer och arbetet med studien läst in oss på intervju- och 

forskningsteknik.  

 

För att behålla tillförlitligheten i vår studie trots att vi använt oss av tidigare kända 

respondenter har vi varit noga med att ifrågasätta och granska oss själva och varandra så 

att det är klart och tydligt vems ord som framkommer  

 

5:4 Bearbetning av data 

Direkt efter intervjuerna har vi transkriberat den ljudupptagna intervjun till skrift. Den 

student som intervjuat har även transkriberat. Kvale och Brinkman (2014) vittnar om att 

transkribering tar lång tid även för en van sekreterare. Vi bestämde innan hur vår 

transkribering skulle se ut, så att kodning och gester skulle antecknas på samma sätt. 

Kvale och Brinkman (2014) menar att genom transkribering går både ironi och gester 

förlorad om kodning inte registreras. Stegvis ändras uttrycket i intervjumaterialet: 

 
“1. Intervjun ansikte mot ansikte registrerar gester och ansiktsuttryck 

2. Ljudupptagningen genererar i tal, pauser och till exempel skratt 

3. Utskriven intervju har svårt att återskapa ovanstående punkter”  

                                 (Kvale & Brinkman, 2014, ss. 218–219) 

 

Vår transkribering genererar i att enbart det som personerna ordagrant säger är det vi 

kommer analysera i vår studie. Vi har bearbetat och analyserat alla transkriberingarna 

tillsammans. Resultatet sammanfattades under varje intervjufråga, där vi färgmarkerade 

svaren genom att kategorisera med hjälp av våra teoretiska verktyg för att få ett 

överskådligt resultat att analysera. 

 

5:5 Etiska riktlinjer 

Studiens kvalitativa metod innefattar förskollärare som studieobjekt vilket innebar att vi 

var tvungna och har tillämpat god forskningssed. Metod och studieobjekt i vår studie 
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berör inte barn, vilket gör att ingen prövning har varit nödvändig hos en etisk nämnd 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna har blivit informerade om studien och dess 

rättigheter, det vill säga att deltagandet varit frivilligt och deltagaren haft rätt att avbryta 

deltagandet när som helst utan någon förklaring (Vetenskapsrådet, 2017). De tillfrågade 

personerna har fått ett informationsbrev, med studiens syfte och information kring de 

etiska riktlinjerna. Vi har hanterat materialet med konfidentialitet, vilket innebär att 

uppgifter om personer som intervjuats inte kommer att spridas, samt att det insamlade 

materialet endast är avsett för studien och inte skall användas i annat syfte eller sparas 

efter att studien är färdigställd, allt insamlat material raderas när studien är godkänd 

(Vetenskapsrådet, 2017).   

 

5:6 Tillförlitlighet 

Eftersom vi endast intervjuat förskollärare kring deras begreppsdefinition och hur de 

uttrycker att de arbetar med barns identitetsskapande får vi enbart veta vad de säger och 

anser sig arbeta utifrån. Dock kan vi omöjligt kontrollera att deras förhållningssätt i mötet 

med barnen stämmer överens med vad de säger och hur de anser sig arbeta, för detta 

skulle det krävas observationer vilket vi valt bort. Då vi enbart har intervju som metod 

kan resultatet och svaren på frågorna bli formade efter hur de intervjuade tror att svaren 

ska vara, vår medverkan kan alltså påverka trovärdigheten i deras svar. Tillförlitligheten 

påverkas av vilka värderingar som finns i sammanhanget (Thurén, 2019). Då intervjuerna 

hålls av oss som blivande förskollärare, med en förskollärare så finns det värderingar och 

förutbestämda regler om hur vi i vår professionalitet ska tycka och tänka kring 

förhållningssätt, dessa värderingar kan lätt påverka svaren så att svaren blir korrekta enligt 

godkända normer (Thurén, 2019). Det här är en liten studie och vi har gjort få intervjuer 

som vi utgått ifrån, vilket gör att om en likadan studie görs kan resultatet bli ett annat. Vi 

har ej haft för avsikt att generalisera hur svenska förskollärare ser på identitet, utan endast 

hur några förskollärare definierar begreppet samt hur de uttrycker att förskolans 

utbildning kan utformas för att skapa förutsättningar för barns identitetsskapande. 

 

5:7 Metoddiskussion 

Vi tänkte från början göra intervjuer och observationer, där intervjuerna skulle ge oss en 

bild av hur förskollärarna tänker att de arbetar med identitet i förskolan och 

observationerna skulle ge en bild av hur det faktiskt såg ut. Då tiden för studien var kort 
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och det var en liten studie som har genomförts så valde vi att enbart göra intervjuer för 

att undvika en etisk prövning som krävs för observationer. Vi såg även en etisk 

problematik i vår första tanke då det skulle bli utlämnande för de förskollärare som 

deltagit. Förskollärarna som deltog skulle kunna uppleva att de sätts på prov i sin 

profession och detta skulle kunna resultera i att ingen eller få skulle vilja delta i vår studie. 

Valet att göra intervjuer gav oss möjlighet att diskutera begreppet identitet. Intervju som 

metod erbjöd oss att lyssna in hur ett antal förskollärare definierar begreppet identitet och 

hur de beskriver hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa förutsättningar för 

barns identitetsskapande. Vi har individuellt samlat in data och transkriberat 

ljudupptagningen, men tillsammans sammanställt resultatet. Trots individuella intervjuer, 

som spelats in, har möjligheten funnits att lyssna på dessa i efterhand. Det inspelade 

materialet har underlättat intervjutillfället, då vi har haft fullt fokus på förskolläraren. Vi 

har inte behövt anteckna vilket kan leda till att vi tappat fokus eller att vi missat viktiga 

data. Detta poängterar Kvale och Brinkman (2014), att ljudinspelningar möjliggör fokus 

på personen och ämnet istället för att avbryta för att föra anteckningar och därmed riskera 

att tappa tråden i intervjun. Ljudinspelningen har även möjliggjort att vi kunnat pausa och 

repetera för att kunna presentera ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Likt Kvale och 

Brinkman (2014) poängterade har transkriberingen tagit lång tid och eftersom vi valt att 

hålla intervjuerna som ett öppet samtal med förberedda frågor så har det bidragit till en 

del oväsentliga data som inte kunnat kopplats till syftet med vår studie. Denna data som 

ej setts relevant har vi då kunnat radera och enbart fokusera på de relevanta delarna.  

 

Detta har varit en liten studie vilket gjorde att vi valde att endast intervjua sex 

förskollärare då det är minimumantal för att räknas som trovärdigt. Det har varit skillnad 

på att intervjua personer vi känner och inte känt sedan tidigare. De förskollärare vi redan 

har en relation med har bidragit till att vi i förhand kunnat ana vad som skulle sägas. Det 

har även bidragit till svar som “ja, men du vet vad jag menar”, precis som Kihlström 

(2007) skriver om. Detta kan ha bidragit till brister i tillförlitligheten eftersom vi skulle 

kunnat tolka deras svar eller outtalade svar, när vi egentligen borde ha bett dem 

vidareutveckla deras tankar. För att detta inte skulle ske eller bli en del i vår studie har vi 

varit noggranna med att ifrågasätta oss själva och varandra om vilka ord och vems 

uppfattningar det är som framkommer. Vi upplever inte att det har haft någon betydelse 

att vi utfört intervjuerna i någons hem eller på en arbetsplats. Förskollärarna vi inte känt 
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sedan tidigare har inbringat en känsla av att vara formella, troligen på grund av det varit 

ett första möte. Det har varit svårt att skapa tillfälle för intervjuer med de förskollärarna 

vi inte känner, då dessa skulle ske på deras arbete i anslutning till deras arbetstid och när 

det finns möjlighet att gå ifrån barngruppen. De respondenter vi känner sedan innan 

studien har vi kunnat intervjuat vid mer spontana tillfällen när det passat oss båda.   

 

 

6. Resultat 
I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp våra två teoretiska verktyg, identitet som 

fast och identitet som föränderligt. 

Resultatet är svaren i intervjuerna och det vi presenterar och analyserar är det vi sett 

relevant för studien. Namnen på deltagande förskollärare är fingerade vilket innebär att 

det är påhittade namn utifrån konfidentialitetskravet. Vi har valt namnen Majlis, Lisen, 

Josefine, Sandra, Diana och Kristin.  

 

6:1 Definition av begreppet identitet 

Förskollärarna blev i intervjuerna ombedda att definiera begreppet identitet. Likt BUP 

(2014) använde de flesta förskollärarna begreppet självbild som en del i barns identitet, 

vilket gör att begreppet finns med i analysen. Merparten av förskollärarna beskriver 

identitet som något som finns redan vid födseln samtidigt som de i en annan fråga svarar 

att identitet är något som bildas i relation till omgivningen, det framträder en stor 

tvetydighet i resultatet och citatet nedan är ett exempel på detta:  

 
”Vissa saker till exempel ursprung, språk, utseende och familj är förutbestämt 

i en människas identitet, men även dessa faktorer kan ändras beroende på hur 

personen själv sedan vill identifiera sig, man får identifiera sig hur man vill” 

säger Josefine 

 

Josefine uttrycker i citatet ovan att identitet är förutbestämt och fast, men samtidigt säger 

hon att man får identifiera sig hur man vill och därför kan man själv välja att ändra sin 

identitet. Detta stämmer inte helt överens med den utvecklingspsykologiska teorin (Stern, 

2011) eftersom hon menar att identiteten kan förändras utifrån personens egen vilja och 

det stämmer heller inte helt överens med det poststrukturalistiska synsättet (Palla, 2011) 

då hon menar att det finns en förutbestämdhet.  
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Vidare i avsnittet analyseras resultatet genom att vi kategoriserat och analyserat utifrån 

våra teoretiska verktyg som formats enligt teorierna.  

 
6:2 Identitet som föränderlig 

Analysen av identitet som föränderligt grundar sig i det poststrukturalistiska synsättet och 

delas in i underrubrikerna språket och orsak och verkan.  

 

6:2:1 Språket 

I det poststrukturalistiska synsättet är språket ett centralt begrepp (Palla, 2011) och 

generellt i våra intervjuer med förskollärarna framträder en samlad tanke om att hur 

pedagoger pratar till och om barnen har stor betydelse för hur barnen sedan kommer att 

se på sig själva.   

 
”Det är viktigt att tänka på hur vi pratar om barnen för att dom blir som vi säger 

att dom är” säger Kristin. 

 

Kristin säger att språket är viktigt för att få en förståelse av sammanhanget och att hur 

pedagogerna pratar om och till barnen påverkar hur de ser på sig själva, vilket kan kopplas 

till Nordin-Hultman (2004) som menar att barnet formas beroende på förskolekontexten. 

Lisen beskriver hur pedagogernas språk kan påverka barnen i förskolan och hon ger Olle 

som exempel. Om pedagogerna utsett Olle till syndabock och pratar om honom på ett 

nedlåtande vis inför honom och resten av barngruppen så kommer det spegla av sig både 

på honom och alla andra barnen, det är därför viktigt att pedagogerna är förebilder och 

har en språklig medvetenhet om vad de säger och hur de uttrycker sig. Nordin-Hultman 

(2004) beskriver detta inom det poststrukturalistiska synsättet, att barnen blir till i relation 

till sammanhang och omgivning och Josefine sammanfattar sina tankar med citatet “jag 

ser på mig själv på det här sättet för att du talar om för mig att jag är såhär”.  

 

6:2:2 Orsak och verkan 

Josefine säger att identiteten påverkas utifrån omgivningen och rådande omständigheter. 

Även Sandra menar att identiteten förändras utifrån miljön och Kristin säger att 

identiteten utvecklas i relation till andra. Förskollärarnas svar på intervjufrågorna kan 
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analyseras genom ett poststrukturalistiskt synsätt där det menas att världens skapas i 

mötet med andra människor och i olika sammanhang där inget är bestående. Nordin-

Hultman (2004) skriver om orsak och verkan, det vill säga människors påverkan av 

varandra och detta kan kopplas till förskollärarnas tankar kring begreppet identitet. Även 

Lisen har tankar kring identitet som kan kopplas till ett poststrukturalistiskt synsätt, där 

gruppen och sammanhangets påverkan ger olika sanningar om vem barnet är. Hon 

beskriver identitet:  

 
“Den jag är, den jag är för mig själv, men också den jag är för andra” säger 

Lisen. 

 

Lisen säger även att barns identitet blir som vi framställer dem och att vi kan ge människor 

olika identiteter genom att sätta etiketter på dem, till exempel ensamstående, mor eller 

sambo. Dessa identiteter är föränderliga hela livet, till exempel om du är sambo men 

separerar så blir du istället ensamstående och är du ensamstående och flyttar ihop med 

någon så blir du sambo. Etiketterna beskriver sammanfattande vem personen är utifrån 

olika sammanhang vilket stämmer in i det poststrukturalistiska synsättet. Även Diana 

pratar om etiketter och hon säger att barn som diagnostiseras i förskolan får etiketter i 

form av diagnoser, även då får barnet en identitet utifrån andras åsikter och tankar om hur 

barnet är. Detta kan ses utifrån det poststrukturalistiska synsättet eftersom de säger att 

barnen blir till i sammanhanget likt orsak och verkan (Nordin-Hultman, 2004).  

 
”Det är ju mycket lixom hur vi framställer dem att vara också /…/ vi lägger ju 

öh etiketter på dom” säger Lisen.  

 

Lisen påtalar även att människan kan tilldelas identiteter genom etiketterna och dessa kan 

se olika ut i olika sammanhang och av olika personer, till exempel kan ett barn få etiketten 

bråkstaken i ett sammanhang av en pedagog medan samma barn kan få etiketten lugna 

barnet av en annan. Genom att bilden kring barnet kan förändras i olika situationer och 

sammanhang beskriver ovannämnda förskollärare sina tankar genom ett 

poststrukturalistiskt synsätt som menar att det inte finns några sanningar som är bestående 

utan att barnet blir till just där och då (Nordin-Hultman, 2004).  
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6:3 Identitet som fast 

Identitet som fast grundar sig i en utvecklingspsykologisk teori där utgångspunkten är att 

människan föds med en identitet och att denna utvecklas periodvis i livet. Självet är 

teorins begrepp som enligt vår tolkning motsvarar identitet och därför har vi valt att 

analysera resultatet utifrån Daniel Sterns förklaring av självet.  

 

6:3:1 Självet 

Under intervjuerna framkommer det en syn av att identitet är något ett barn får direkt vid 

födelsen. Identiteten innefattar enligt de deltagande förskollärarna personnummer, 

nationalitet, hudfärg, utseende, religion, språk, egenskaper och namn, vilket kan kopplas 

till barnkonventionen (Unicef, u.å.) och Nationalencyklopedins (u.å.) beskrivning av 

begreppet. Detta kan tolkas ur ett utvecklingspsykologiskt synsätt, där identitet är något 

som finns inom en och sedan ska utvecklas i samspel med omgivningen. Sandra säger att 

“man är som man är”, barnen har en fast identitet när de börjar förskolan och under tiden 

i förskolan ska barnen få hjälp att utvecklas i sin identitet, detta stämmer överens med 

den utvecklingspsykologiska teorin där synen är att identitet är något som utvecklas under 

de första fyra levnadsåren (Brodin & Hylander, 2005). Lisen talar om att identiteten kan 

förändras eller se olika ut i olika sammanhang, trots att grundidentiteten alltid är den 

samma. Lisens tankar kring identitet kan ses genom Sterns teori där han genom 

metaforen7 av musikens toner beskriver självets förändring i relation till omgivningen 

(Stern, 2011). Majlis säger att identitet är något fastställt, exempelvis utseende och 

intresse och hon uttrycker att identiteten kan fastställas genom att svara på frågorna “Vem 

är jag?”, “Vad tycker jag om?” och “Hur ser jag ut?”, det finns alltså svar på frågorna 

oberoende av sammanhang. Josefine beskriver identitet som ett brett begrepp vilket 

innefattar allting kring personen. Ett barn som föds har en egen identitet redan från början 

och sedan kan identiteten påverkas utifrån omgivningen och rådande omständigheter likt 

Sterns metafor av tonerna.  

 
”Vissa saker som ursprung, språk och så vidare är bestämt från början, men 

även detta kan ändras beroende på hur personen identifierar sig när denne har 

bestämt vem den vill vara” säger Josefine.  

 

 
7 Citatet av Stern (2011) på sidan 10 
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Josefine säger i intervjun att alla föds med egna identiteter, alla är någon direkt vid födseln 

och sedan utvecklas man i sig själv och då får omgivningen en stor betydelse beroende 

på vilka förutsättningar man får för att utveckla sig själv och den man är och vill vara. 

Omgivningens påverkan kan ses likt tonernas påverkan i Sterns (2011) teori.  

Samtidigt säger Josefine i slutet av citatet att även detta kan förändras när personen i fråga 

har ”bestämt vem den vill vara”, då ses alltså identiteten som någonting föränderligt vilket 

passar in inom det poststrukturalistiska synsättet (Palla, 2011). 

 

6:4 Utbildningens utformning som förutsättning för barns identitetsskapande 

Alla förskollärare vi intervjuade uttrycker att det är av stor vikt att diskutera begreppet 

identitet i arbetslagen för att få förståelse och en samsyn att arbeta utifrån. Citatet nedan 

är ett svar på frågan ”diskuterar ni kring begreppet självbild och identitet i arbetslaget?”. 

 
”Ja jo men absolut! Mest självbild, men även identitetsskapande. Jag tycker att 

när vi haft barngrupper där vi haft mycket barn med annan kulturell bakgrund 

och annan språklig bakgrund så har vi diskuterat det här väldigt mycket just 

för att språket är sån stor del av den identiteten och att alla barn har rätt till att 

kommunicera.  Kommunikationen är ju liksom att på så sätt kan jag bli, på så 

sätt kan jag skapa mig själv om du förstår vad jag menar och då har vi 

diskuterat jättemycket kring just identitetsskapande kopplat till det språkliga. 

Men även när man jobbat i barngrupper där det funnits barn med särskilda 

behov, det finns ju överallt men barn med, där vi verkligen måste sätta oss ner 

och tänka hur löser vi det här, hur gör vi på det här sättet. Då blir det ju väldigt 

aktuellt att prata om vilka signaler ger vi till det här barnet, hur skapar vi, är 

det vi som skapar det här problemet? Eller är det någonting som kommer hända 

ändå? Vilket de ju aldrig är, eftersom det är vi som skapar den här situationen, 

upplever jag” säger Josefine. 

 

Josefines uttrycker i citatet ovan att språket är viktigt, både för barnen i barngruppen men 

även när arbetslaget för diskussioner. Inom det poststrukturalistiska synsättet påtalas 

vikten av kunskap och förståelse för att skapa förutsättningar för barnens 

identitetsskapande (Nordin-Hultman, 2004). Palla (2011) skriver utifrån samma synsätt 

att det är viktigt med en språklig förståelse för att kunna vara en del av ett sammanhang.  

Arbetslaget behöver alltså ha en förståelse kring hur begreppet identitet kan definieras 

och hur de tillsammans väljer att definiera det för att kunna ha med det som en del i 
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förskolans undervisning. Alla ovanstående parterna8 är överens om att diskussionen kring 

begreppet är viktigt, trots det vittnar alla deltagande förskollärarna samtidigt om att 

begreppet inte används inom förskolorna de arbetar på. Varför det inte används vet de ej 

men de säger sig tro att det beror på att ämnet är komplext och svårt att undervisa i. Diana 

uttrycker att det är mycket enklare med till exempel matematik då det är konkret och bra, 

svarar enligt citatet nedan på om de pratar och diskuterar kring barns identitetsskapande 

i arbetslaget:  

 
”Nej det har vi aldrig gjort, det är nog för att det är så svårt, alltså man förstår 

ju inte ens ordet. Det är enklare att prata om matematik och hur vi ska arbeta 

med det med barnen, då finns det ju olika material och sätt som vi har” säger 

Diana. 

 

6:4:1 Förhållningssätt – stötta eller motverka  

Majlis säger att arbetet handlar om att stärka och uppmuntra barn som de är. Hon säger 

även att barn har både bra och dåliga sidor och att de negativa inslagen i identiteten 

påverkar resten av barngruppen. De negativa inslagen skall därför motverkas så att 

gruppens sammansättning fungerar och att alla mår bra.   

 
”Ja men man får ju stärka barnen, tänker jag. Alltså man uppmuntrar den dom 

är. Sen kan barnen vara helt olika hemma mot på förskolan och i små eller stora 

grupper. Man får stötta barnet till att de får vara den dom är. Liksom lyfta fram 

dem. Sen kan man ju tänka att dom som har ett negativt inslag i sin identitet, 

ja men faktiskt och då får man ju försöka motverka det istället, för att det ska 

bli bra för alla” säger Majlis. 

 

Utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt kan vi se att gruppen påverkas av varandra och att 

den goda självbilden och därmed identiteten kan byggas upp med hjälp av positiva 

händelser och lyckad undervisning, likt Nordin – Hultmans (2004) beskrivning av orsak 

och verkan. Barn med negativa sidor i sin identitet har utifrån detta synsätt blivit tilldelad 

denna bild av sig själv eller så har barnet själv skapat de negativa sidorna i och med 

gruppen och sammanhanget, men dessa sidor kan därmed även ändras om barnet placeras 

i ett annat sammanhang.   

 
8 Förskollärarna i studien, Palla (2011) och Nordin – Hultman (2004)  
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6:4:2 Hur kan undervisningen utformas för att stötta identitetsskapandet?  

Det är enligt majoriteten deltagande förskollärare viktigt att tänka på hur verksamheten 

är utformad så att barnen får möjlighet att lyckas eftersom barn som lyckas får en god 

självbild. För många misslyckanden och att alltid få höra ordet nej kan enligt 

förskollärarna bidra till en negativ självbild och därmed kan barnen identifiera sig med 

misslyckandena. Diana berättar att hon försöker planera undervisningen så att barnen 

alltid ska lyckas och därmed stärkas i sig själva och i sitt identitetsskapande men säger 

samtidigt att “barnen ska även lära sig att misslyckanden inte är hela världen”. När hon 

uttrycker att barn ska stärkas i sig själva kan detta analyseras utifrån Sterns (2011) 

utvecklingspsykologiska teori där det handlar om att identiteten finns där och barn ska få 

stöttning att vidareutvecklas i den. Då Diana även uttrycker ordet identitetsskapande kan 

det även ses utifrån det poststrukturalistiska synsättet eftersom det kan tolkas som att 

identitet är något som skapas (Palla, 2011).  

 

Lisen uttrycker att det ska vara accepterat att vara som man är oavsett om man sticker ut 

från mängden, ingen ska känna sig dum eller utanför för att man är annorlunda.  

 
“De blir trygga i sig själva, det är okej att vara som man är, som man gör, alltså, 

den får tycka så och den får tycka så. Sen är det klart att det finns gränser, nej 

vi slår inte varandra, det kanske är stopp. Men annars tänker jag att vi måste få 

va olika”, säger Lisen. 

 

Lisens tankar kan ses ur ett poststrukturalistiskt synsätt där språket är centralt och att hon 

som förskollärare skapar en bild av barnet, som i sin tur kan påverka andra barns 

uppfattning av barnet (Nordin-Hultman, 2004).  Lisens uttryck kan även ses utifrån den 

utvecklingspsykologiska teorin där det bör vara accepterat att vara den man är, alltså 

självet enligt Stern (2011).  

 

Även Josefine arbetar med att bekräfta alla barns känslor och är noga med att visa för 

barnen att alla känslor är tillåtna och accepterade, oavsett om de är bra eller dåliga känslor 

enligt normen. Även hon säger som Lisen att det är viktigt att inte bli utanför bara för att 

man uttrycker sig eller fungerar annorlunda. Det är viktigt att barnen får möjlighet att 

känna och uttrycka sina känslor för att sedan kunna hitta sin egen identitet och känna 

trygghet i den.  
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“jag vet ju inte vad det här barnet tänker och känner, jag kan bara tolka dess 

signaler. Jag kan bara vara öppen för de här signalerna och låta de vara okej, 

det tror jag är ett sätt att till en början stärka någons självbild”, säger Josefine 

 

Mycket handlar om trygghet enligt Josefine, tryggheten är grunden till att våga skapa och 

stå för sin egen identitet. En annan viktig del enligt Josefine är att skilja på person och 

handling, det är viktigt att lära barnen rätt och fel men på ett sätt så att barnet inte tror att 

det är barnet som person som är felet. Att bekräfta barns signaler med känslor och tankar 

kan ses utifrån det poststrukturalistiska synsättet då barnet skapar sin identitet där och då 

och Josefines tankar om tolkningarna i citatet ovan blir viktiga i aspekten att barnet skapas 

utifrån pedagogens syn (Palla, 2011).  

 

Kristin beskriver att hon och hennes arbetslag arbetar med olikheter med förhoppningen 

att ge barnen en förståelse och en känsla av att det är accepterat att vara sig själv och 

därmed våga stå för sin identitet. De startar därför samtal och diskussioner tillsammans i 

barngruppen utifrån filmer och böcker som handlar om identitet, känslor, olika 

bakgrunder och etniciteter. NE (u.å) skriver att identitet handlar om ”en medvetenhet om 

sig själv som unik individ” och Unicef (u.å) skriver att alla barn har rätt till sin egen 

identitet, detta kopplar vi till den utvecklingspsykologiska teorin där identitet ses som fast 

och något man föds med (Stern, 2011). Det är även viktigt enligt Kristin att arbeta med 

hjälpmedel som får ge barnen möjligheter att kommunicera, exempelvis materialet 

TAKK9 som innehåller tecken som stöd, bildstöd och bildkartor. Inom det 

poststrukturalistiska synsättet är språket centralt för att känna tillhörighet i gruppen och 

att kunna förstå och göra sig förstådd är grunden till relationsskapande, detta kopplar vi 

till möjligheterna som Kristin beskriver om att alla ska ha rätt att kunna kommunicera. 

 

6:4:3 Känslor och trygghet 

Majoriteten av deltagande förskollärare uttrycker att barns känslor och trygghet i 

förskolan är en stor och viktig del i identitetsskapandet. Josefine uttrycker att det är 

nödvändigt med lyhörda pedagoger så att barn känner sig trygga i sig själva. 

 

 
9 TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling 
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”att skapa en trygghet i att här får du vara vem du vill. och när man är liten 

kanske man inte uttrycker att jag vill vara stor och stark utan man kanske mer 

visar att det här tycker jag om och när du gör såhär så blir jag ledsen, när någon 

kommer för nära så backar jag och så får jag som vuxen och som lärare försöka 

stötta upp och försöka se de här signalerna och göra någon slags tolkning” 

säger Josefine. 

 

Utifrån det utvecklingspsykologiska synsättet är det viktigt att stötta barnen i sin egen 

identitet som finns där från början, detta kan göras genom det Josefine beskriver, att vara 

lyhörd som förskollärare och tolka barnets signaler.  

 

Sandra uttrycker att hon är noga med att skapa relationer till barnen så att de får en 

trygghet på förskolan då hon är övertygad om att tryggheten är grunden till all utveckling. 

Barn som ej har tryggheten går i förskolan hela dagarna och följer rutinerna, men de 

känner inte tillhörighet med resten av gruppen och därmed får de inte heller möjlighet att 

utveckla sin identitet. 

 
“Barn är som robotar just när de är på förskolan om de inte är trygga”, säger 

Sandra.  

 

Utifrån det poststrukturalistiska synsättet är det viktigt med tillhörighet och gruppens 

dynamik, alltså kan Sandras påstående kopplas till detta synsätt. Brodin och Hylander 

(2005) beskriver båda ovanstående citaten genom vikten av samspel och ömsesidig 

respekt. Det är viktigt med trygghet utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där 

identiteten ses som fast och något man ska utveckla och våga stå för. Dock är tryggheten 

minst lika viktig inom det poststrukturalistiska synsättet där identiteten handlar om att 

hitta sig själv, formas till den man vill vara och sedan våga stå för det. Gruppdynamiken 

handlar även om respekt och Sandra uttrycker att det är viktigt med den ömsesidiga 

respekten för att gruppen ska fungera optimalt. Hon säger att hon respekterar barnen och 

barnen måste även respektera henne, då är arbetet som bäst och samspelet fungerar då 

optimalt.  

 

Arbetslagets dynamik är också en viktig del enligt Sandra. Arbetslaget måste vara bra 

förebilder och föregå med gott exempel, annars speglar det av sig på barnen och en dålig 
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gruppdynamik ger dåliga förutsättningar till att skapa en positiv självbild hos 

barnen. Även Kristin uttrycker att tryggheten är grunden till ett lyckat lärande och att de 

ständigt arbetar med att lyfta och stärka barnen för en positiv självbild. Det är viktigt att 

bekräfta att alla är olika och att allas olikheter ska respekteras, hon ger som exempel att 

om ett barn behöver en extra frukt under dagen så ska barnet få det för att lika inte alltid 

är rättvist.  

 

 

7. Diskussion 
Syftet med denna studie är att diskutera begreppet identitet och samtidigt öka förståelsen 

för hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa förutsättningar för barns 

identitetsskapande. I detta avsnitt diskuteras studiens centrala resultat tillsammans med 

tidigare forskning. Vi har valt att dela upp avsnittet i underrubrikerna tvetydigheten i 

begreppet identitet och att skapa förutsättningar för barns identitetsskapande.  

 

7:1 Tvetydigheten i begreppet identitet   

Vi kan se i analysen att det finns en tvetydighet hos förskollärarna angående frågan om 

identitet är någonting fast eller föränderligt. Förskollärarnas uttryck går ena stunden in 

inom ett poststrukturalistiskt synsätt (Palla, 2011) men samtidigt kan de även ses utifrån 

den utvecklingspsykologiska teorin (Stern, 2011). I ena stunden säger de att identitet är 

något man får när man föds, alltså beständigt och i ett annat sammanhang så framkommer 

det att de anser att identiteten påverkas och formas utifrån relationer och samspel. I 

ytterligare sammanhang framkommer det uttryck om att identiteten innehåller olika delar, 

vissa som är fasta till exempel personnummer, ursprung och religion och vissa delar som 

till exempel självbild, egenskaper och personligheter är föränderliga. Dessa delar kan ses 

utifrån de skilda teorierna där vi tänker att personnummer, ursprung och religion går 

under NE (u.å.) beskrivning om vad identitet innefattar. Irhammar & Cederblad (2006) 

och Juusela (2014) har genomfört studier som påvisar arvets betydelse och detta kan 

kopplas till NE (u.å.) som utgår från etnicitet och religion i sin definition. Både Irhammar 

& Cederblad (2006) samt Juusela (2014) skriver att en fast tillhörighet är viktigt för 

identitetsskapandet och barns välbefinnande, det är viktigt att kunna identifiera sig med 

de som är lika en själv. Självbilden, egenskaper och personligheten är med föränderliga 

och kan då ses i det poststrukturalistiska synsättet (Palla, 2011). Samtidigt så säger NE 
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(u.å.) att personligheten ingår i identiteten men den är föränderlig, alltså kan vi inte se att 

de helt och hållet tar stöd i den utvecklingspsykologiska teorin men inte heller i det 

poststruaktalistiska synsättet eftersom de menar att identitet är något som är.  

 

Det framkommer i resultatet att det är förskollärarnas egna definitioner som är tagna och 

skapade utifrån deras egna tankar och erfarenheter. Vi tänker att tvetydigheten kan bero 

på att det inte finns någon samlad och entydig definition i samhället, därför skapas det 

egna definitioner som i sin tur gör samtalen svåra utifrån det poststrukturalistiska 

synsättet (Palla, 2011). Samtalen blir svåra och det kommer ej leda till någon 

utvecklingspotential om det inte finns en samsyn. När arbetslaget pratar om barns 

identitetsskapande i förskolans verksamhet så måste de först och främst ha en förståelse 

för vad identitetsskapande innebär (eller kan innebära). Först när arbetslaget har definierat 

begreppet kan vi se en betydelse och skapa möjligheter för utvecklande enligt Nordin-

Hultman (2004). Vi ser alltså en tydlig bild av förvirring och samtal som grundas på egna 

åsikter och erfarenheter, vi kan även utläsa utifrån tidigare forskning att detta inte är 

utvecklande. Det behövs alltså tillföras en diskussion för att få samsyn i arbetslagen för 

att barnen i sin tur ska få goda förutsättningar för sitt identitetsskapande eller 

identitetsutveckling beroende på vilken teori man tar stöd i.  

 

7:2 Att skapa förutsättningar för barns identitetsskapande 

Här diskuterar vi förskollärarnas roll i hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa 

förutsättningar för barns identitetsskapande. 

 

7:2:1 Stötta eller motverka 

Dolk (2013), Rantala (2016) och Irisdotter Aldenmyr (2006) har i sina studier dragit 

slutsatsen att barn formas in efter förskolans normer och det är viktigt att barnen vägleds 

till att passa in och bli önskvärda samhällsmedborgare. Samtidigt står det skrivet i 

läroplanen att barn ska få förutsättningar att utveckla sin egen identitet och känna trygghet 

i den (Lpfö 18, 2018). Förskolan ska alltså uppmana och stötta barnen i att få vara sig 

själva, utveckla sin egen identitet och våga stå för den man är, oavsett om normerna följs 

eller inte. I vårt resultat kan vi se att det finns en samsyn om att barn ska få vara sig själva, 

de ska få möjlighet att utveckla sin egen identitet och få identifiera sig som de vill oavsett 

normer och värderingar inom förskolan och samhället. Samtidigt framkommer det från 
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en förskollärare att det är viktigt att motverka barns dåliga inslag i identiteten så att inte 

dessa sidor utvecklas ytterligare. Vi ställer oss frågande till vem bestämmer vad som är 

bra och dåliga sidor? och vem har rätten att bestämma detta? Vi tänker att de dåliga 

sidorna skulle kunna vara de inslagen i identiteten som inte är önskvärda utifrån 

förskolans normer, till exempel de barnen Dolk (2013) beskriver som bångstyriga. Fem 

av sex förskollärare säger att det är viktigt att stötta barnen och låta de lyckas i 

undervisningen på förskolan, då det finns en tanke om att barn stärks och skapar en god 

självbild när de känner att de lyckas och kan. Vi tänker utifrån det poststrukturalistiska 

synsättet att det kan finnas en risk i att hela tiden uppmuntra barn till att lyckas och hela 

tiden berätta för barnen hur duktiga de är när de gör önskvärda saker enligt pedagogerna. 

Barnen skapas då till perfekta och duktiga barn som hela tiden lyckas och vi tänker att det 

ställer väldigt höga krav på barnen. Vi ställer oss frågande till vad som händer med 

barnens självkänsla vid ett misslyckande eller om de senare i utbildningen möter 

pedagoger som inte bemöter barnen med positiva kommentarer och förutsättningar för att 

hela tiden lyckas.  

 

7:2:2 Respekt och samspel som viktiga faktorer  

Sandra pratar om ömsesidighet och samspel i sin intervju och säger att det är viktigt med 

ömsesidig respekt, barnen ska respekteras av pedagogerna och pedagogerna ska 

respekteras av barnen. Irisdotter Aldenmyr (2006) har i sin studie sett ett samband mellan 

lärares identitetskonstruktion och barnens förutsättningar för identitetsskapande. Sandra 

är den enda förskolläraren som nämner ömsesidigheten, att barnens identiteter även 

påverkar henne i sin profession och inte enbart tvärt om. Det här är mycket intressant ur 

ett poststrukturalistiskt synsätt då Sandra är den enda av de intervjuade förskollärarna 

som uttrycker att alla parter i en relation är föränderliga och skapas i sammanhanget. Vi 

upplever att det finns en norm som säger hur en lärare ska vara, en förutbestämd norm 

om vem läraren är. Denna förutbestämdhet tillsammans med lärarens uppdrag att skapa 

samhällsnyttiga medborgare kan leda till att barnens egna känslor och identitetsskapande 

glöms bort då läraren redan har en klar bild av hur barnen ska vara och detta vittnar även 

Irisdotter Aldenmyr (2006) om i sin studie. I dagens skolor kan man generalisera och 

urskilja två sorts lärare enligt Irisdotter Aldenmyr (2006). Det finns lärare som enligt ett 

traditionellt synsätt ser sig själv som den som vet, läraren som har alla svaren och tänker 

att arbetet går ut på att lära barnen det läraren redan kan och vet. Den andra sortens lärare 
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är den som lär i samspel med eleverna, denne för dialoger och tänker att man aldrig är 

fullärd. Vi upplever att det finns möjliga krockar som kan uppstå till exempel om en lärare 

tänker utifrån det traditionella synsättet och tänker att barnen ska lära sig och formas till 

samhällsnyttiga medborgare, kan barnen då samtidigt få förutsättningar och möjligheter 

att utforska och finna sin egen identitet utanför normerna? Irisdotter Aldenmyr (2006) 

skriver att det är först när läraren behärskar självgranskning och erkänner sig varken 

fullständiga eller fullärda där det kan finnas en förståelse och möjlighet för nyskapande 

och utvecklande av identiteter, både för läraren själv och för eleverna. Om vi utgår från 

vårt resultat och att det enbart är en av sex förskollärare som menar att hon påverkas i sin 

läraridentitet beroende av barnen så ser vi återigen en stor nödvändighet att lyfta och 

diskutera detta. Vi tänker, precis som Sandra säger, att ömsesidig respekt är viktigt oavsett 

teori och synsätt. Om vi utgår vi från ett poststrukturalistiskt synsätt (Palla, 2011) att vi 

skapas i relation till omgivningen så blir det en självklarhet att även läraridentiteten 

påverkas av barnen. Irisdotter Aldenmyr (2006) skriver att om en lärare till exempel har 

en barngrupp där alla barnen följer rådande normer, gruppens dynamik fungerar och det 

finns en ömsesidig respekt och ett samspel där alla känner sig delaktiga, då finns 

förutsättningarna för trygghet och för att barnen får möjlighet att bli trygga i sin egen 

identitet. Är det däremot en situation där tryggheten saknas, där gruppdynamiken inte 

fungerar eller där det finns vad Dolk (2013) kallar bångstyriga barn så prövas läraren i 

sin roll som lärare och läraridentiteten kan kännas hotad. I dessa situationer, där lärare 

inte känner sig tillräckliga eller där lärare känner att de tappar kontrollen, det är där vi 

tänker utifrån tidigare forskning och utifrån vårt resultat att det uppstår situationer där 

barnen måste rättas in i ledet och anpassas, oavsett om de innebär att barnen måste ändra 

på sig själva för att passa in. Är det möjligt att skapa samhällsnyttiga medborgare 

samtidigt som varje barn ska få möjlighet att utveckla och/eller skapa en egen identitet 

där man får vara precis hur man vill? Skulle samhället fungera om alla får vara och göra 

som de vill utan hänsyn till varandra? Om alla utan förutbestämdhet och grund får skapa 

sin egen identitet utifrån sina egna uppfattningar så tänker vi att grupptillhörigheten 

uteblir som enligt Irhammar och Cederblad (2006) och Juusela (2014) är en viktig del i 

ett barns identitetsskapande. Detta kan leda till ifrågasättanden som vem är jag? och vad 

förväntas av mig? vilket i sin tur kan leda till en identitetskris enligt BUP (2014).  
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7:2:3 En tilldelad identitet  

Vad händer om förskolan inte ger rätt förutsättningar för barns identitetsskapande? 

Utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt tänker vi att det är viktigt att diskutera både vad 

som kan ge förutsättningar till barns identitetsskapande men även vad i förskolan som 

kan försvåra för barnens identitetsskapande eftersom synsättet innebär att det inte finns 

några definitiva sanningar.  Eftersom vårt syfte är att diskutera begreppet identitet och 

samtidigt öka förståelsen för hur förskolans utbildning kan utformas för att skapa 

förutsättningar för barns identitetsskapande blir det högst relevant att diskutera olika 

faktorer som påverkar förutsättningarna i förskolan som i sin tur påverkar barns 

identitetsskapande. 

 

Resultatet och den tidigare forskningen visar att hur förskollärare formar utbildningen 

och vilka förutsättningar barnen ges i sitt identitetsskapande påverkar hur barnen kommer 

att identifiera sig. Nordin-Hultman (2004) vittnar samtidigt om en pågående ökning av 

barn som diagnostiseras redan i förskolan och två av sex förskollärare i vår studie 

uttrycker en oro kring att barn som diagnostiseras i förskolan kommer att se på sig själv 

annorlunda efter diagnostiseringen.  

 

Om vi utgår från avsnittet tidigare forskning och resultatet i vår studie så kan vi se en 

samlad uppfattning som menar att barn kan utveckla eller få en identitet tilldelad genom 

att pedagoger sätter etiketter. Barnen får då inte möjlighet att utveckla sin identitet utan 

vi tänker att de istället blir tilldelade en färdig identitet och utifrån det poststrukturalistiska 

synsättet är det då förskolan som skapat identiteten och inte barnet själv. Detta kommer 

då påverka både pedagogernas syn på barnet och även barnets syn på sig själv. Vi 

diskuterar vad ökningen av barn som diagnostiseras i förskolan kan bero på utifrån 

tidigare forskning tillsammans med vår analys och vi tänker att miljön i förskolan och 

pedagogernas förhållningssätt är två möjliga faktorer. Enligt Nordin-Hultman (2004) kan 

bilden av barn skilja sig beroende på vem som ser på barnet och vilken miljö barnet 

befinner sig i. Vi menar därför att ett barn som diagnostiseras under sin tid i en förskola 

eventuellt inte skulle behöva få den etiketten om barnet gick i en annan förskola med 

annan miljö och andra pedagoger. Om vi utgår från tanken att barn skapar och formar sin 

egen identitet under tiden i förskolan så kan en diagnostisering få stora konsekvenser 

längre fram i livet. Juusela (2014) visar i sin studie att tillhörighet påverkar 
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identitetsskapandet. Detta skulle då innebära att ett barn som får en diagnos tilldelas en 

speciell grupptillhörighet och detta kommer ingå i barnets identitet. Vi tänker även att 

diagnosen har en egen identitet då det finns en beskrivning, en överskådlig bild över 

symtomen och problematiken diagnosen innebär. I resultatet framgår det tydligt att alla 

förskollärarna utgår från tanken att barn blir som pedagogerna ser på dem. Om vi då utgår 

från perspektivet att det finns en bild av hur barn med en specifik diagnos är och fungerar 

ser vi därför en risk i att ge små barn en diagnos då barnet som individ lätt kan glömmas 

bort bakom diagnosen. För att tydliggöra vår tanke har vi valt att gestalta ett exempel med 

Kalle. Kalle är 3 år, han är och ses som Kalle, ett barn som är framåt och nyfiken och vill 

vara med på allt förskolan erbjuder. Pedagogerna i Kalles förskola har inga tvivel om att 

Kalle kommer gå ut från förskolan och vara förberedd inför förskoleklassen och 

utbildningens fortsättning. När Kalle är 4,5 år flyttar Kalles familj och han börjar på en 

ny förskola. I den nya förskolan ses Kalle som okoncentrerad och hans nyfikenhet ses nu 

istället som sociala svårigheter då han gärna vill vara med överallt och inte riktigt vet hur 

han ska komma in i den redan befintliga gruppen. Specialpedagog tillkallas och en 

utredning startar och ett halvår senare har Kalle fått diagnosen ADHD. Nu bemöts Kalle 

utifrån pedagogernas kunskap om ADHD istället för att bemötas som Kalle.  

I exemplet om Kalle tänker vi att Kalle blivit tilldelad sin identitet genom att pedagogerna 

tillsammans med specialpedagog har drivit en utredning om vem Kalle egentligen är, 

vilket utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt varierar beroende av omgivningen. Vi menar 

att detta skulle kunna ses som att det går emot läroplansmålet om att ge förutsättningar 

för att utveckla sin egen identitet eftersom Kalle får sin diagnos och därmed förväntas 

vara och agera utifrån symtomen på denna.  

 

 

8. Slutsats 
 

Vår slutsats är att det finns många beskrivningar av begreppet identitet och att de ofta 

grundar sig i personliga erfarenheter och uppfattningar. För att kunna arbeta professionellt 

och utifrån rådande styrdokument krävs det en samlad förståelse i arbetslaget om vad 

begreppet identitet faktiskt innebär och detta uppnås genom diskussioner. Innebörden i 

begreppet behöver diskuteras och därefter behövs diskussionen kring vilka 

förutsättningar barnen ges till identitetsskapande och hur pedagogernas bemötande 
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påverkar barnens bild av sig själv. Även perspektivet läraridentitet behöver lyftas och 

diskuteras, alltså hur förskollärare ser på sig själva i sin roll som förskollärare utifrån hur 

de blir bemötta av barnen och hur deras lärarprofession i sin tur påverkas utifrån detta. 

 

Hur förskolans utbildning kan utformas för att ge barnen förutsättningar till sitt eget 

identitetsskapande eller att utveckla sin redan befintliga identitet är komplext men det 

finns tre faktorer som är återkommande i vår studie. Dessa tre faktorerna är trygghet, 

samspel och ömsesidig respekt. Det framkommer uppfattningar om att krävs en trygghet 

i sig själv för att våga stå för sin identitet och för att våga utforska och utforma sin egen 

identitet. Det framkommer även att det krävs ett respektfullt samspel för att få en trygg 

gruppdynamik, både mellan pedagogerna, mellan pedagoger och barn och mellan barnen. 

Respekten är viktig mellan alla, pedagogerna är förebilder och har stor påverkan på 

barnen samtidigt som barnen påverkar lärarnas identitet och därmed profession. Finns 

trygghet, samspel och en ömsesidig respekt i förskolan så finns det förutsättningar för 

barnen att utveckla och känna trygghet i sin identitet enligt vår studie.  

 

 

9. Förslag på fortsatt forskning 
 

Vi har under arbetet med vår studie fått en inblick i hur synen på identitetsskapandet har 

sett olika ut genom historien. Historiskt sett sågs identitet som någonting på grupp- och 

samhällsnivå, människorna utvecklades och blev någon i samband med omgivningen. I 

nutid ses individskapandet som någonting individuellt där man får utvecklas och finna sig 

själv och där man själv kan välja fritt vem man vill vara (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Det vore därför intressant för förskolans vidare utveckling att se en eller flera studier om 

hur identitetsskapandet påverkas utifrån perspektiven identitetsskapande i grupp eller 

identitetsskapande hos den enskilda individen. Vi menar även att det kan finnas en 

koppling mellan den ökade psykiska ohälsan i samhället och identitetsskapande 

historiskt. En studie som kan undersöka denna koppling skulle kunna resultera i att 

förskolan ses som en viktig arena för barns identitetsskapande vilket i sin tur 

förhoppningsvis skulle leda till ökad kunskap och ökad kvalitet inom förskolan samt ett 

mer välmående samhälle.  
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