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Sammanfattning 
 

”jag har skyldighet att leta efter barnens bästa jag” – Förskollärare C 

 
Identitet är en persons självbild vilken består av olika områden som till exempel språk, 

kultur och kön. Det kan handla om hur människor ser på sig själva men också hur andra 

människor ser på sig själv. Ottosson (2013) menar att identiteten främst handlar om en 

medvetenhet av sig själv och att vara ett ”jag”.  

 

I arbetet presenteras en intervjustudie utförd på fem olika förskolor med sju olika 

förskollärare om deras tankar kring identitet, hur de anser att de arbetar med att 

stärka barnens identitet i förskolorna samt deras kopplingar till förskolans läroplan 

(Lpfö 98 Skolverket 2010). 

 

Intervjuerna visar att förskollärarna var medvetna om många olika identitetsområden 

där etisk identitet, könsidentitet och religion är återkommande i intervjuerna. 

Förskollärarna berättar att identitet dock inte är något som de alltid tänker på i 

verksamheten. Resultatet visar att förskollärarna anser att identiteten är unik för varje 

barn på förskolan men de lyckas ändå arbeta med att stärka barnens identiteter 

genom exempelvis att se barnen, samlingar samt uppmärksamma barnens olika 

hemspråk och kulturer. 
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Inledning 

Under hösten 2011 läste vi i vår förskollärarutbildning en kurs med namnet 'Identitet 

och subjektskapande bland barn och unga'. I kursen fick vi kunskaper om vad en 

identitet är, teorier kring identitetsutveckling hos barn samt utforska vår egen 

identitet. Det var under kursens gång som vi båda bestämde oss för att vi ville fördjupa 

oss i ämnet identitet och skriva vårt examensarbete om ämnet.  

 

Vad är identitet? 
 

En identitet är någonting som alla människor har och utvecklar tidigt i livet, när exakt 

detta sker råder det en tvetydighet om och är något vi tar upp senare i bakgrunden. 

Enligt Ottosson (2013) är identitet i första hand en medvetenhet om sig själv. Han 

menar också att identiteten innebär en medvetenhet om att kunna bestämma över 

sina egna handlingar samt om att vara ett och samma ”jag” genom hela livet fastän 

situationer kan uppstå i livet som kan komma att förända identiteten. 

 

Vi anser att identiteten är en helhet som är uppbyggd utav många olika områden. 

Dessa områden är till exempel könsidentitet som innebär vilket kön personer 

identifierar sig med, kulturell identitet som innebär vilken bakgrund människor har 

hemifrån, vilka traditioner människor har och vilka normer och värden personer har, 

etnisk identitet som innebär vart människor kommer ifrån, hur man lever och är även 

starkt förknippat med kulturell identitet, vilken religion personer har och även språklig 

identitet som innebär vilket eller vilka språk personer talar. Vi anser att identiteten är 

något som kan formas och förändras genom hela livet, något som kan ske både 

medvetet och omedvetet. 

 

Identitet är något som vi anser finns redan hos barnen som går i förskolan. Begreppet 

identitet hos barn är något vi har tagit del av under vår utbildning och genom det så 

har vi utvecklat ett intresse för hur man arbetar på förskolan för att stärka barnens 

identitet i den dagliga verksamheten. Hur förskollärare arbetar i förskolorna för att 

stärka barnens identitet är någonting vi inte sett speciellt tydliga exempel på vilket 

gjorde oss intresserade av att ta reda på just detta genom det här arbetet. 
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Eftersom Läroplan för förskolan (Lpfö 98, Skolverket 2010) lämnar mycket åt den 

personliga tolkningen anser vi att det är intressant att undersöka hur mycket av 

innehållet som kan tolkas ha en innebörd som kan knytas till identitet och hur 

förskollärare anpassar det till arbetet i förskolan. Genom detta arbete hoppas vi att de 

förskollärare som deltar i intervjuerna samt de förskollärare som läser arbetet får en 

större förståelse för vad identitet är, hur de kan arbeta med att stärka barnens 

identitet i förskolan samt varför det är viktigt att arbeta med att stärka just denna. 

Johnson (2003) menar att självkänslan är en av grundpelarna i människors 

personlighet, även om människor inte är medvetna om det, och menar också att utan 

självkänslan så brister människors personlighet. Detta tror vi är något som gäller för 

alla olika identiteter och därför anser vi att det kan vara viktigt att stärka alla olika 

identiteter, inte bara självkänslan. I förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) finns 

allt skrivet som förskolan samt förskollärare ska arbeta och ansvara för att försöka 

uppnå i den dagliga verksamheten. Vissa delar är tydligt kopplade till identitet medan 

vissa delar skulle kunna kopplas till identitet beroende på hur man tolkar texten. I 

citatet nedan ur förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) står det skrivet om 

diskriminering av olika identiteter på förskolan. 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 

andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt. (Lpfö 98, Skolverket 2010 s.4) 

I det ovanstående citatet ur förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) finns många 

olika identiteter som barnen på förskolan identifierar sig med i olika utsträckning. 

Genom att informera barnen om dessa olika identiteter skapas inte bara en 

lärandesituation för de barn som inte känner till ovanstående identiteter utan också 

ett tillfälle att stärka identiteten hos barnen. I nedanstående citat ur förskolans 

läroplan tas två andra typer av identitet upp, den kulturella identiteten och hur 

förskollärare ska arbeta med att stärka den samt den etniska identiteten. 
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De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende […] I 

förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn 

med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.  (Lpfö 

98, Skolverket 2010 s.6) 

Genom att utveckla tilliten och självförtroendet hos barnen i förskolan kan barnen bli 

mer säkra i sin identitet, något som kan behövas för att stärka den kulturella, etniska 

och språkliga identiteten hos de barn på förskolan som har en annan etnisk, kulturell 

och språklig bakgrund. Nedan presenteras ett citat ur förskolans läroplan (Lpfö 98, 

Skolverket 2010) som visar på hur viktigt språket är att utveckla och att det finns en 

koppling mellan språket och de andra identiteterna barn har. Här är det varje enskilt 

barns modersmål som har stor vikt, inte bara svenska. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö 98, Skolverket 

2010 s.7) 

Utöver ovanstående citat ur förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) finns det 

även mål och riktlinjer förskolan och förskollärare ska sträva efter samt ansvara för att 

de utförs på förskolan, några av dessa mål och riktlinjer är direkt kopplade till identitet 

medan vissa mer är en tolkningsfråga. Ett exempel på vad förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar är: ”sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,”. (Lpfö 98, Skolverket 2010, s.8)  



 

4 

 

Genom att uppnå detta mål så utvecklar barnet sin sociala identitet eftersom etiska 

dilemman och livsfrågor handlar om hur människor agerar i samhället. Några 

ansvarsområden som förskolläraren har enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98, 

Skolverket 2010) som vi anser hör till identitet är:  

”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde” 

”göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande”  

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig 

själva och sin omvärld”. (Lpfö 98, Skolverket 2010 s.8-9) 

 

Samtliga ovanstående mål och riktlinjer handlar om att hjälpa barnet se både sig själva 

och andra i sin omgivning som olika individer vilket ger barnet en bättre förståelse för 

sin egen och andras identitet. Förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) har även 

fler mål och riktlinjer som förskolan ska sträva efter att varje barn ska uppnå, som vi 

också anser tillhör identitet: ”känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 

och respekt för andra kulturer, ”samt ”som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål.” (Lpfö, Skolverket 2010, s.9-11). Dessa två strävansmål 

fokuserar till största del på den kulturella och språkliga identiteten hos barnet, något 

som förskolan ska ta till vara på och utveckla hos barnet. Just dessa strävansmål och 

det ansvar som förskolan och förskollärarna har är något som vi är intresserade av att 

undersöka hur det arbetas kring ute i den dagliga verksamheten i förskolan och hur 

förskollärarna ser på dessa.  
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Bakgrund 

 

”Redan tidigt under våra uppväxtår uppstår frågan: Vem är jag?”  

(Johnson, M. 2003. S.13) 

 

I denna del kommer vi redogöra för vad identitet är enligt olika författare, teorier om 

hur den utvecklas hos barn samt hur förskollärare egentligen kan influera identiteten. 

Wellros (1998) förklarar att ordet ”identitet” kommer från det latinska ordet ”Idem” 

som betyder ”detsamma”. Med detta menar författaren att man är samma person 

oberoende av vilken identitetsroll man tar på sig. 

 

Begreppsdefinitioner 
 

Nedan följer några begrepp och förklaringar till dessa som vi använt oss av genom 

arbetet, förknippade med identitet.  

Identitet – Varje enskild människas ”jag”, en medvetenhet om att man som person har 

ett eget tyckande, tänkande och bestämmanderätt. Identiteten består även av den 

bakgrund varje enskild människa har samt hur varje person ser på sig själv i olika 

situationer. Identiteten är uppdelad i flera olika områden som tillsammans bildar en 

helhet. Se mer om identitet under rubriken ”Vad är identitet?” (s.1) samt i rubriken 

nedan, ”Hur definieras identitet?”. 

Identitetsområde – Ett specifikt område inom identitet, till exempel etnisk identitet, 

kulturell identitet, språklig identitet och könsidentitet.  

Etnisk identitet – Det ursprung som varje enskild person identifierar sig med. Det kan 

vara vilket land, stad eller område man kommer ifrån.   

Kulturell identitet – Vilken kulturell bakgrund var och en som person har, framför allt då 

den hemkultur personer har till exempel vilka seder och traditioner som firas ”hemma”. 

Språklig identitet – Det eller de språk människor identifierar sig med. Här kan det först 

och främst vara var och ens modersmål som personer identifierar sig med. 

Könsidentitet – Det kön som individen identifierar sig som. 
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Identitetsroll – Den roll som var och en som person identifierar sig med, detta 

beroende på vilken situation personen befinner sig i. Det kan vara att du som person 

har en roll som förälder, en roll som partner, en roll som vän och en roll på 

arbetsplatsen. Vissa författare kan ha olika benämningar på identitetsrollerna, till 

exempel Musk och Wedin (2010) som istället benämner det som ”kostymer”.  

 

Hur definieras identitet? 

 

Enligt Johnson (2003) har alla en självbild, en definition av vem man är. Hon skriver att 

i takt med att människor lär sig nya saker om sig själva så rekonstrueras självbilden för 

att passa in med den nya definitionen av personerna.  

 

Wellros (1998) förklarar identitet som kärnan i en person, denna kärna ger en känsla 

av att människor uppträder på olika sätt i olika situationer genom åren trots att de 

ändå är en och samma person. Hon förklarar att identiteten reflekteras från 

betraktarens öga tillbaka till en själv vilket resulterar i att en person kan få många olika 

bilder av sig själv. Detta, menar Wellros (1998), beror på att personen byter 

identitetsroll beroende på i vilken situation han/hon befinner sig och vilka personer de 

har i närheten för tillfället. Hon menar att en person har en roll och ett sätt att vara på 

när han/hon är tillsammans med sina föräldrar, de har en roll när de är i skolan, en roll 

på jobbet, osv. Även om människor har alla dessa olika roller så menar Wellros (1998) 

att det ändå finns en gemensam nämnare i alla roller, något som gör att människor kan 

känna igen sig själva vilken roll de än tar på sig. 

 

Tetzchner (2005) menar att identiteten är varje persons upplevelse av sin egen 

tillhörighet i sociala sammanhang, vilka grupper i samhället var och en av oss vill 

tillhöra. Bland dessa grupper i samhället finns bland annat kön och sexuell läggning 

samt språklig och kulturell tillhörighet. 

Musk och Wedin (2010) förklarar identitet som olika kostymer som tas på beroende på 

vilket sammanhang man befinner sig i och att man ofta gör ”kostymbyten” under sin 

dag utan att tänka på det. De menar att när en person till exempel är hemma så tar 
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han/hon på sig kostymen som sambo, förälder eller make/maka, på jobbet tar 

personen på sig kostymen som lärare och på fritiden har personen kostymen som vän 

på sig. De påpekar också att dessa kostymer inte är färdigsydda utan kan hela tiden 

förändras och göras om.  

Hur utvecklas identiteten? 

 

Det råder en del blandade meningar kring när barnet egentligen blir medvetet om sig 

själv som en person och kan skilja sig från andra personer i sin omgivning. Vi vill därför 

redogöra för några teorier om när barnet skapar sig en självkänsla. 

 

Stern (2003) hävdar att många forskare drar slutsatser kring spädbarnets subjektiva 

utveckling baserade på föråldrad forskning och syn på spädbarnets utveckling. Enligt 

Stern (2003) så har barnet redan vid födseln en känsla av ett själv. Han menar att 

mellan två till sex månaders ålder så är spädbarnet medvetet om sig själv och att det är 

medvetet om sina egna handlingar. Stern (2003) menar att i samband med att barnet 

börjar jollra, le mot sina föräldrar och se dem i ögonen så brukar föräldrarna kunna se 

en identitet i barnet, en identitet som sedan speglas från föräldrarna tillbaka till 

barnet.  

 

Poulsen (1995) menar att vid 15-24 månaders ålder sker en stor utveckling hos barnet 

då barnet utvecklar en större medvetenhet om sig själv samt utvecklar en sorts 

självkärlek. Han pekar på att en utav de vanligaste tecknen på att barn utvecklat en 

medvetenhet om sig själva är när barnen känner igen sig själva när de tittar i en spegel 

och kan berätta att det är ”jag” eller säger sitt eget namn när det tittar på 

spegelbilden. Poulsen (1995) tar även upp det självrefererande talet som barnet börjar 

använda sig av vid 18-24 månaders ålder då barnet börjar bemästra tvåordsmeningar. 

Han menar att barn vid den här åldern ökar användandet utav orden jag, min, mig 

samt sitt eget namn när de pratar. Han poängterar dock att det är oklart om detta är 

ett resultat av att barnet utvecklat en självuppfattning eller om det bara är resultatet 

av att barnet fått en utvecklad språklig kompetens. 
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Tetzchner (2005) menar även han att barnet utvecklar en uppfattning utav sig själv 

under sitt andra levnadsår och refererar till undersökningar som gjorts framför en 

spegel tillsammans med barn. Enligt Mahler (Tetzchner, 2005) är barnets 

självuppfattning kopplat till modern de första 9 månaderna utav barnets liv. Därefter 

anser hon att en separationsprocess startar för att skilja barnet från modern så att 

barnet blir ett fristående själv, denna process anses pågå fram till tre årsåldern. 

 

Det finns alltså skilda meningar bland teoretikerna när och hur identiteten hos barnen 

utvecklas. Poulsen (1995) och Tetzchner (2005) har liknande åsikter när det gäller 

identitetsutvecklingen hos barnet. Mahler (2005) och Stern (2003) har båda skilda 

meningar både från varandra och från de andra teoretikerna, dock är båda inne på att 

utvecklingen börjar redan när barnet är nyfött. 

 

Influenser från omvärlden 
 

Musk och Wedin (2010) skriver att människor ofta kategoriserar identitet i olika 

enheter, till exempel etnisk identitet, social identitet, könsidentitet, osv. Johnson 

(2003) skriver att den självbild människor har är starkt förknippade med dennes 

uppväxtförhållanden, den kulturella bakgrunden, familjen och även personliga anlag. 

Identiteten, eller självbilden som författaren uttrycker det, är alltså inget som bara 

uppstår och utvecklas av sig självt utan är beroende utav andra faktorer i vår vardag. 

Även Månsson (2000) skriver att social tillhörighet, kulturell tillhörighet samt genus går 

hand i hand med varandra när det gäller identitet och att det är svårt att skilja dem åt.  

 

Johnson (2003) menar att självbilden påverkas mycket utav media i dagens samhälle. 

Hon skriver att media är mer lättillgängligt idag än vad den varit förut genom tidningar, 

tv och internet samt att reklam i dessa medier ofta påverkar självbilden, inte bara hos 

barn utan även hos vuxna. Hon fortsätter med att barn och unga ofta identifierar sig 

med hjältar vilket kan bli ett problem för barn som fortfarande är i processen att forma 

sin identitet. Johnson (2003) menar att dessa influenser från media får människor att 

utveckla en utseendefixering redan i tidig ålder och att vi blir allt mer narcissistiska. 
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Hon menar att barn lättare påverkas av detta eftersom de inte är lika säkra i sin 

identitet som vuxna människor. 

 

Identiteten har många påverkande faktorer, inte bara från media som Johnson (2003) 

tar upp, vänner, familj, bakgrund är också faktorer som påverkar identiteten och kan 

komma och ändra den. 

 

Identitet i läroplanen 

 

Som det tidigare nämnts i inledningen så finns det många delar som kan kopplas till 

identitet och arbetet med att stärka barnens identitet i förskolan i Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98, Skolverket 2010) 

 

 Vi nämnde i inledningen (se s.2-4) en del av förskolans uppdrag ur förskolans läroplan 

(Lpfö98, Skolverket 2010) som handlar om att barn i förskolan inte ska utsättas för 

diskriminering på grund utav kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och 

funktionsnedsättning. Dessa är alla olika identiteter som kan förekomma ute i 

förskolorna i olika utsträckningar. Att arbeta för att stoppa diskrimineringen kring 

dessa identiteter kan i sig bidra till en ökad förståelse för olika identiteter. Detta leder i 

sin tur till ett stärkande av identiteten hos barnen i förskolan. 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö, Skolverket, 2010) tar även upp mål och ansvar som 

förskolan och förskollärarna ska sträva efter att uppfylla under barnens tid på 

förskolan, så som:  

”förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,” 

”utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,” 

”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,” 

 (Lpfö 98, Skolverket 2010, s.8-9).  
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Vissa utav ovanstående mål är mer tydligt kopplade till identitet än andra då själva 

ordet ”identitet” ordagrant förekommer i texten medan vissa kräver en egen tolkning 

för att kopplas samman med identitet. 

Tidigare studier kring identitet 

 

Giraldo och Colyar (2012) presenterar en studie där de intervjuat och observerat fyra 

pedagoger kring hur de arbetar med att stärka barns könsidentitet i förskolan. Den 

första förskolläraren, Kathleen, arbetar mycket med drama tillsammans med barnen i 

dramarummet på förskolan där det finns både maskeradkläder och dockor, hon anser 

att barnen får en chans att vara vem de helst vill och kan därigenom utforska nya 

identiteter. Den andra förskolläraren, Michelle, fokuserar mycket på att låta barnen få 

uttrycka sina känslor för varandra och uppmuntra barnen till att bryta mot 

könsstereotypa roller. Den tredje förskolläraren, Stephanie, jobbar för att alla barn ska 

bli hörda, alla barn ska behandlas lika och att skapa möjligheter för barnen att 

utvecklas. Hon vill även visa på att män och kvinnor har samma förutsättningar och tar 

upp ett exempel där hon tagit med barnen till en basebollmatch där män spelade och 

sedan en softboll match där kvinnor spelade för att visa att både män och kvinnor kan 

utöva samma sport oberoende av kön. Den fjärde förskolläraren, Sarah, vill ge barnen 

många valmöjligheter i aktiviteter och försöker engagera pojkar och flickor i aktiviteter 

som bryter mot könsmönstren. En utav hennes favoritaktiviteter tillsammans med 

barnen är bakning och matlagning, inte bara för att det bryter mot pojkarnas 

könsmönster utan främst för att hon anser att barnen kan lära sig mycket utav det, till 

exempel matematik och naturvetenskap. 

Den slutsats som Giraldo och Colyar (2012) drar är att de fyra förskollärare som deltagit 

i studien alla är medvetna om arbetet kring könsidentitet och aktivt arbetar med att 

bryta könsmönstren på förskolan. De jobbar allihop på sina egna sätt för att bryta de 

stereotypa könsrollerna vilket samtliga förskollärare lyckats med.  
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Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att vi, genom att utföra intervjuer med förskollärare, 

främst vill undersöka hur förskollärare på olika förskolor anser att de arbetar med att 

stärka barnens identitet på förskolan. Genom intervjuerna vill vi även ta reda på hur 

olika förskollärare definierar begreppet identitet, om och varför de anser att det är 

viktigt att arbeta med att stärka barnens identitet på förskolan samt hur förskollärare 

ställer sig till det som står i läroplanen och hur de anknyter det till arbetet med 

identitet. Vi har valt att inte inrikta oss på ett speciellt område inom identitet, till 

exempel könsidentitet, kulturell identitet, språklig identitet, utan att ta oss an identitet 

som en helhet. Detta för att vi inte hittat speciellt mycket forskning som pekar på 

identiteten som en helhet utan bara på specifika identitetsområden. Genom att göra 

detta hoppas vi kunna öka förståelsen för hur förskollärare ser på och arbetar kring 

identitet som en helhet. 

Frågeställning 

 

Genom att utföra intervjuer tillsammans med olika förskollärare och sammanställa de 

svar vi får hoppas vi kunna svara på frågorna: 

 

 Hur definierar förskollärare barns identitet? 

 Hur anser förskollärare att de arbetar för att stärka barns identitet i förskolan? 
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Metod 

Val av metod 

För att undersöka hur förskollärare på olika förskolor tänker kring barns identitet och 

hur de anser att de arbetar med att stärka barnens identitet på förskolan har vi valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Dalen (2008) skriver att 

syftet med att genomföra intervjuer är att få fram hur människor tänker och upplever 

olika situationer samt att det ger en möjlighet för deltagarna att förmedla sina tankar, 

erfarenheter och känslor. Vi har valt att intervjua förskollärare som arbetar med olika 

barngrupper för att se om de väljer att fokusera på olika delar av identitetsområdet 

eller om de fokuserar på identiteten som en helhet. 

Forskningsetiska aspekter 

 

Johansson och Svedner (2006) hänvisar till forskningsetik i examensarbeten och skriver 

att de som deltar ska kunna ställa frågor och få dem besvarade när som helst under 

intervjun, att deltagarna ska kunna avbryta intervjun när helst de vill utan några 

negativa konsekvenser och att de som deltar ska vara säkra på att de är anonyma i 

arbetet. De förskollärare som har deltagit i intervjuerna har själva gett sitt medgivande 

till att vi får intervjua dem och spela in intervjuerna. Förskollärarna har blivit 

informerade om att de när som helst under intervjun har rätt till att stoppa 

inspelningen och avbryta intervjun (se bilaga 1). Förskollärarna har även blivit 

informerade om att det inspelade materialet kommer att finns arkiverat på Högskolan i 

Gävle. För att förskollärarna ska förbli anonyma har vi valt att namnge dem 

Förskollärare A, -B, -C, -D, -F, -G och -H. För att förskollärarna som deltagit i intervjuerna 

ska förbli så anonyma som möjligt har vi valt att benämna dem ”hen”, detta även för att 

det inte finns någon relevans i att veta vilket kön förskollärarna har. 

Deltagare 

Sammanlagt har sju förskollärare deltagit vid fem intervjutillfällen.  

Förskollärare A arbetar i en mångkulturell barngrupp med barn i åldrarna fyra till fem. 
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Förskollärare B arbetar i en barngrupp med funktionsnedsatta barn i åldrarna ett till 

fem. 

Förskollärare C arbetar i en mångkulturell barngrupp med barn i åldrarna tre till fem. 

Förskollärare D och F arbetar tillsammans i en barngrupp utan någon kulturell 

mångfald i åldrarna ett till två. 

Förskollärare G och H arbetar tillsammans i en mångkulturell barngrupp i åldrarna tre 

till fem. 

Genomförandet 

Under intervjuerna delade vi på genomförandet på så sätt att en utav oss var 

huvudintervjuare och ställde frågor till förskolläraren som vi intervjuade medan den 

andre satt bredvid och antecknade delar som var av stort intresse och relevans. Detta 

är något vi båda provat på att göra i intervjuerna så att vi båda får prova på att vara 

huvudintervjuare samt antecknare. Vid tre utav intervjutillfällena så har vi intervjuat 

en förskollärare vid varje tillfälle och vid två utav intervjutillfällena så har vi intervjuat 

två förskollärare under samma tillfälle. Då några av förskollärarna var nervösa över 

intervjutillfället så blev vi tillfrågade innan intervjuerna om de förskollärare som skulle 

delta och arbetar tillsammans kunde utföra intervjun tillsammans. Eftersom vi inte 

kunde se några direkta nackdelar med detta så tillät vi att de fick sitta tillsammans och 

utföra intervjun. 

 

De förskollärare som deltog i intervjuerna har fått intervjufrågorna utskickade på mail 

samma dag som vi bokade in ett intervjutillfälle. Beslutet att skicka ut intervjufrågorna 

innan intervjuerna tog vi eftersom många förskollärare vi var i kontakt med verkade 

osäkra på ämnet och vi ville därför att de skulle få lite tid på sig att förbereda sina svar. 

Under intervjuerna ställde vi frågor som handlade om förskollärarnas syn på identitet, 

hur de arbetar med att stärka barnens identitet på förskolan, varför detta arbete är 

viktigt och hur arbetet med identitet kan kopplas till läroplanen. Samtliga frågor vi har 

ställt under intervjuerna redovisas i bilaga 1. Samtliga intervjuer spelades in på en 

diktafon.  
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Databearbetning 

Efter avslutad intervju har vi transkriberat det inspelade materialet och då försökt 

använda oss utav de anteckningar som skrivits ner under intervjun för att lättare hitta 

det vi tyckt varit intressant och relevant i inspelningen. 

Vi har sammanställt resultaten genom att skriva ner vad varje förskollärare säger under 

varje fråga. Därefter har vi jämfört de sju svar vi har fått på varje fråga och tittat på 

vilka likheter och olikheter som finns i svaren. Vi presenterar dessutom ett 

stapeldiagram under ett utav resultaten som vi har sammanställt genom att räkna ihop 

hur många gånger de olika nämnda identiteterna förekommer under en av 

intervjufrågorna. 

 

Kritisk granskning 
 

Vi har i vårt urval av litteratur till detta arbete främst valt ut litteratur som är baserad 

på forskningsstudier, detta för att försäkra oss om att underlaget till vårt arbete har en 

stark vetenskaplig anknytning. 
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Resultat 
 

Förskollärare definierar identitet  

Samtliga förskollärare är alla överens om att identiteten är unik för varje person och de 

ser allihop identitet som vem barnet är som person och självkänslan hos varje barn. 

Förskollärare A, G, H och C är dessutom överens om att identiteten utvecklas och 

formas genom samspelet med vänner och andra personer som barnet har i sin 

omgivning. En av förskollärarna beskriver det såhär: 

”jag tänker att de i grunden ändå är att man har en jaguppfattning, vem är jag 

och att de speglar man sig i sin omgivning, sina föräldrar förskolans personal 

andra kompisar, vänner, släktingar, allting har betydelse” - Förskollärare C 

Förskollärare B anser att bakgrunden är en stor del utav identiteten när barnet kommer 

till förskolan och det är något som förskollärare B anser att de arbetar mycket med på 

avdelningen. 

 

De olika identiteter som nämnts av förskollärarna under intervjuerna är: Etnisk 

identitet, kulturell identitet, språklig identitet, social identitet, könsidentitet, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, klass, religion, yrkesidentitet och nätidentitet. 

Nedan har vi sammanställt de olika identiteter som nämnts i intervjuerna när 

förskollärarna fått frågan ”Vilka områden inom identitet känner du/ni till?” och 

sammanställt hur många gånger identiteterna nämns av olika förskollärarna i ett 

stapeldiagram. 
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Fig. 1 Stapeldiagrammet visar de olika sorters identitet som deltagarna känner till samt 

antal personer som benämnt vart och ett av dem.  

 

Diagrammet visar att etnisk identitet använts flest gånger och har nämnts av sex 

förskollärare. Könsidentitet och religion nämndes fyra gånger vardera medan kulturell 

identitet nämndes tre gånger. Språklig-, social-, yrkes- samt nätidentitet nämndes två 

gånger vardera under intervjuerna. De identiteter som användes minst frekvent var 

sexuell läggning, funktionsnedsättning och klass. Dessa identiteter nämndes enbart en 

gång vardera. 

 

Att stärka barnens identitet i förskolan 

 

Samtliga sju förskollärare som deltog i intervjuerna svarade att arbetet med att stärka 

barnens identitet i förskolan ger barnen en grund att stå på för att sedan utvecklas 

genom livet. Samtliga förskollärare är också överens om att arbetet med att stärka 

barnens identitet ger barnen en bättre självkänsla och ett starkare självförtroende, 

genom detta arbete anser de att barnen vågar vara sig själva i större utsträckning på 

förskolan. Förskollärare B nämner också att de genom stärkandet av identiteten 

tillsammans i grupp med barnen även stärker den sociala identiteten, något som 
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förskollärare B anser är viktigt för den sociala utvecklingen genom hela livet. 

Förskollärare A, G och H är överens om att stärkandet av identiteten hos barnen i 

förskolan är förknippat med att de visar intresse för det barnen har att säga och 

uppmuntrar deras tankar och idéer. Nedanstående citat uttrycker detta:  

 

”om vi säger att det gäller kulturell identitet, att vi som vuxna visar 

intresse om man säger om att man har ett annat etniskt ursprung och ett 

annat språk så ska ju vi vara nyfikna och fråga ’hur säger man det här 

ordet på ditt språk?’” – Förskollärare A 

 

Gemensamt för alla förskollärare som deltagit i intervjuerna är att de alla anser att de 

arbetar med att stärka barnens identitet på förskolan genom att uppmärksamma och 

bekräfta barnen. Både förskollärare A och C berättar att de båda fokuserar mycket på 

språket och uppmärksammar de olika språk barnen har. Båda förskollärarna har, 

oberoende av varandra, tagit upp exempel då de frågar barn med annat modersmål hur 

man säger vissa ord eller räknar på deras hemspråk och på så vis stärker den språkliga 

identiteten, något som en förskollärare förklarar såhär: 

”det som först slår mig de är ju att vi har fjorton olika språkgrupper och där 

finns det ju en tydlighet att det finns olikhet men också en likhet för att ska man 

säga äpple på arabiska så betyder de också äpple på svenska, alltså de är lika 

men de låter olika men de menar samma sak. Så språket är ju de och de 

försöker vi uppmärksamma” – Förskollärare C 

Förskollärare A berättar också att arbetet med att stärka identiteten hos barnen i 

förskolan är något som är genomgående i hela verksamheten utan att de egentligen 

tänker på det. 

 

Förskollärare B berättar att vid samlingen så används bilder på barnen på avdelningen 

och genom dem så uppmärksammas barnen som är där men också de barn som inte 

har kommit till förskolan den dagen. Vidare berättar förskollärare B att de anordnar 

dockteater som barnen på avdelningen får ta del i, hen berättar att det dock brukar 

vara de större barnen som deltar i teatern medan de yngre barnen sitter i soffan och 
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tittar på. Förskollärare B berättar också att det är viktigt för barnen att känna en 

trygghet i sig själva och även en tillit till de andra barnen och pedagogerna på 

avdelningen. Hen berättar att tryggheten och tilliten gör det möjligt för barnen att våga 

berätta saker för pedagogerna samt att de ska kunna våga vara delaktiga i leken då 

många utav barnen på avdelningen är väldigt olika, vilket hen förklarar på detta vis: 

”Alla behöver ju en bra grund och stå på och åter igen, vem jag är, vad jag 

tycker, att de är okej att jag tycker olika än andra och att jag vågar vara den jag 

är, vilket ämne det nu än handlar om” – Förskollärare B 

Förskollärare D och F berättar att de ger barnen en makt att påverka sin situation på 

förskolan och en känsla av att de själva kan göra det de är intresserade av, detta genom 

att till exempel ha allt material på förskolan tillgängligt för barnen och ge barnen 

valmöjligheter. Förskollärare G och H berättar att de ser barnets identitetsutveckling 

genom att utföra observationer och pedagogisk dokumentation på förskolan.  

Identitet i förskolans arbetsplan och läroplanen 
 

Tre av förskollärarna berättar att identitet inte är något som finns med i arbetsplanen 

för de förskolor de arbetar på men hänvisar istället till förskolornas 

likabehandlingsplaner där de kopplar in läroplanens mål och riktlinjer. De berättar att 

det är människors lika värde, att barnen utvecklar sin identitet och känner en trygghet i 

den samt att inte kränkningar förekommer som är centralt i arbetet kring identitet i 

likabehandlingsplanerna. Förskollärare C säger: 

”De ligger inte med i själva arbetsplanen när jag tänker efter nu, men vi har ju 

en likabehandlingsplan och där kommer ju de här att alla människors lika värde, 

identiteten, du har rättigheter och skyldigheter och alla är olika och ändå lika 

och inga kränkningar av någon.” - Förskollärare C 

Förskollärare D och F berättar att de varje termin väljer ut tre mål ur läroplanen att 

arbeta lite extra med under terminen, dessa tre mål skrivs in i förskolans handlingsplan 

för terminen. Just denna termin så hade de valt följande mål ur förskolans läroplan 

(Lpfö 98, Skolverket 2010):  

”Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin förståelse för att 

alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett 
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kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. ” 

 

”Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin förmåga att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöka förstå 

andras perspektiv” 

 

”Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin förmåga att ta 

ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö”(Lpfö, Skolverket 

2010, s.8-12). 

 

Samtliga ovanstående mål anser förskollärare D och F hör till arbetet med att stärka 

barnens identitet i förskolan. 

 

Två andra Förskollärare, G och H, berättar att de har med identiteten som en del i 

arbetsplanen (förskolans handlingsplan). Ett av de prioriterade målen de har med i 

arbetsplanen är ”Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin självständighet 

och tillit till sin egen förmåga”. De hänvisar även till läroplan för förskolan (Lpfö 98, 

Skolverket 2010) där det finns som mål för förskolan att barnen ska utveckla sin 

identitet och känna trygghet i den. 

 

Alla förskollärare förutom förskollärare C svarade att de inte automatiskt tänker 

identitet när de läser igenom läroplanen. De flesta menar istället att identitet är något 

förskollärare måste vara medvetna om och bli påminda om när de läser läroplanen för 

att faktiskt inse att mycket som står där är förknippat med identitet. Förskollärare G 

och H beskriver medvetenheten om det man söker efter i läroplanen såhär: 

”det beror på vilka glasögon jag väljer att titta genom, de gör de mesta i 

läroplanen eftersom de står ganska mycket där man kan tolka in, och vill jag se 

om jag vill jobba med identitet så letar jag upp det som är identitet då ser jag 

det och jag tror att de handlar om mer medvetet sökande och inte automatiskt.” 

– Förskollärare G och H 
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Förskollärare C, å andra sidan, berättar att hen väldigt ofta tänker på identitet när hen 

läser igenom förskolans läroplan och anser att det är genomgående från sida ett fram 

till sista sidan. Förskollärare C anser även att oberoende av skola, familj och lärande så 

är det alltid den enskilda individen som ska vara i fokus. Förskollärare B påpekar att hen 

är väldigt inriktad på barn i behov av särskilt stöd i läsandet av läroplanen, något som 

vid närmare eftertanke faktiskt är en del utav identitet. 

Sex av de förskollärare som svarade att de inte tänkte på identitet när de läste igenom 

förskolans läroplan var dock noga med att hänvisa till respektive förskolas 

likabehandlingsplan eller handlingsplan, där de berättar att de har punkter som är 

knutna till både identitet och läroplan för förskolan. 

 

Hur tänker förskollärare kring hur barns identitet influeras av 
media?  

 

Förskollärare C anser att media har en negativ effekt på barns identitetsutveckling och 

att media har en påverkan på allt. Något som hen speciellt pekar på är 

könsuppdelningen som uppstår när man köper kläder åt sina barn, flickor ska se ut på 

ett sätt och pojkar på ett annat, något som hen ser på det här viset: 

 

”Ja och de här vet jag i alla fall de här med kläder de är mycket segregering i de 

här, flickorna går till vänster pojkarna går till höger o de tror jag är med mycket 

andra saker också...jag kan inte säga att jag vet med bestämdhet men känslan 

kan va de att det finns en segregation mellan identiteter där det blir ett 

klassamhälle som jag inte är förtjust över att de ska behöva vara” - 

Förskollärare C 

 

Förskollärare D och F tycker att media kan vara både bra och dåligt för barnets 

identitetsutveckling. De anser att om barnet är tryggt i sin identitet så påverkas barnet 

inte lika mycket utav media som det skulle gjort om barnet inte var trygg i sin identitet. 

De menar att förskolan agerar som en normbrytare för barnen där förskollärarna 
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försöker upplösa de influenser media har på barnet, någon som en av dem uttrycker 

på detta sätt: 

 

”Vi har ju blivit bättre på att bekräfta barnen när de kommer att, det här, 'Vad 

bra att du kommer' och inte liksom, 'Åh! Har du fått en ny tröja idag?' och 

'Vilken fin rosa tröja du har' utan nu är det mer barnet man försöker se.” - 

Förskollärare F 

 

Förskollärare D och F anser att media skapar en mall för de stereotypa könsrollerna 

och pekar på kläder som säljs till barn. 

 

”Idag är de ju väldigt, alltså tjejerna redan från när de tultar in här, ett år, 

kommer ju i tajta kläder va, pojkarna lite mer bekväma och Angry Birds på 

bröstet. Det känns ju lite sorgligt.” - Förskollärare D 

 

De är båda överens om att samhället har förändrats, inte bara till det negativa. Media 

har även börjat uppmärksamma olika levnadssätt och familjebilder, något som de på 

förskolan har tagit tillvara på genom att sätta upp artiklar ur tidningar på förskolan 

som visar män och kvinnor som bryter könsmönstren. 

 

Förskollärare B anser även hen att media kan ha både en positiv och negativ effekt på 

barnets identitetsutveckling. Något hen anser att media projicerar till barnen är en 

utseendefixering som de ser det när de sitter på internet, de ser det på TV:n och de ser 

det när de spelar spel, något Förskollärare B tycker syns redan hos barnen i förskolan 

och förklarar det såhär: 

 

”det är ju mycket som blir utseendefixerat och då handlar ju de faktiskt även om 

barn i den ålder de är i förskolan. Om man tittar på alla spel och alla appar och 

allting så är de ju mycket utseende, det är inte så mycket hur jag är som person 

och den biten. Och det är ju väldigt negativt.” - Förskollärare B 
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Någonting förskollärare B tycker är positivt med media är dock att sociala medier kan 

vara till hjälp för barn som mår dåligt eller barn som inte har så många vänner. 

Samtalet gick sedan in på hjältar, något som förskollärare B anser kan ha en positiv 

inverkan på barnens identitetsutveckling är att hjältarna kommer in i leken. Hen 

berättar att helt plötsligt kan ett barn som i vanliga fall är tillbakadraget agera ut i 

leken som sin hjälte brukar göra. Även förskollärare G och H är överens om att media 

kan ha en både positiv och negativ inverkan på barnets identitetsutveckling. De 

berättar att både som pedagog och som förälder har man ett ansvar att ta reda på 

vilka influenser som är bra respektive dåliga. Det är just detta ansvar dessa 

förskollärare har fullföljt på förskolan när de har begränsat åtkomst till internet på de 

datorer som är tillgängliga för barnen och de appar som finns på förskolans läroplattor 

till innehåll som bara är pedagogiskt, något som förskollärarna förklarar såhär: 

 

”både som pedagog och förälder så har man ju ett ansvar att kolla vilka medier 

ens barn utsätts för eller vad ska jag säga, påverkas av. Det går ju att komma ut 

på webben även på barndatorn men det går inte att komma in var som helst, 

det är ju Bolibompa-sidan som de får ta fram och där kan vi tycka att det finns 

väldigt mycket bra saker” - Förskollärare H 

 

Förskollärare G och H berättar att de försöker integrera barnens hjältar i den dagliga 

verksamheten om det är något majoriteten av barnen anser skulle vara intressant. De 

påpekar då att det är viktigt att skilja på vad som är verklighet och vad som är fiktion 

för att skapa en medvetenhet hos barnen. Förskollärare A anser inte att media har en 

negativ effekt på barnens identitetsutveckling. Hen menar att det är samhället och vår 

omgivning som formar identiteten och media har varit en del utav vårt samhälle en 

lång tid nu. Förskollärare A menar att identiteten förändras genom våra liv, likaså har 

media förändrats genom åren vilket gör att media kanske har en annan påverkan på 

vår identitet idag än vad den hade förr. 
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Resultat av frågeställningar 
 

Hur definierar förskollärare barns identitet? 

 

”Varje person är en individ och varje individ är ju unik”- Förskollärare B 

 

Alla förskollärare vi har intervjuat har gett snarlika svar och varit väldigt överens om 

vad identitet är för något. Samtliga förskollärare har svarat att identiteten är unik för 

varje barn och att alla barn är olika. De flesta har även påpekat att identitet är något 

som kan formas och förändras genom hela livet och de flesta har svarat att samspelet 

med personer i barnets omgivning har stor betydelse för förändringar i identiteten. En 

av förskollärarna svarade även att den bakgrund barnet har är viktig att ta vara på 

eftersom det är den identitet barnet har med sig till förskolan hemifrån. 

 

Hur anser förskollärare att de arbetar för att stärka barns identitet i 
förskolan? 
 

Alla förskollärare vi har intervjuat har svarat på hur de arbetar med stärkandet av 

barns identitet i förskolan, många svar har varit väldigt konkreta medan vissa har varit 

lite otydligare kring hur de praktiskt arbetar. Samtliga förskollärare är dock överens om 

att de alla försöker uppmärksamma barnen i förskolan och bekräfta dem genom att 

visa intresse för vad barnen säger. Som tabellen visar (se sidan 16) så har 

förskollärarna olika fokus på olika identiteter vilket leder till att svaren om hur de 

arbetar på förskolan för att stärka barns identitet skiljer sig från förskollärare till 

förskollärare. Två utav förskollärarna har svarat att de arbetar med språket i fokus och 

uppmärksammar barnens olika språk för att stärka den språkliga identiteten hos 

barnen.  En förskollärare har den sociala identiteten och barnets självförtroende i 

fokus och berättar om samlingar där man uppmärksammar barnen genom bilder, 

teater där barnen själva får agera inför barngruppen och pedagogerna samt leken där 

förskolläraren vill uppmärksamma att alla barn har olika förutsättningar men kan anta 

vilken roll de själva vill. Två andra förskollärare är även de inne på barnens självkänsla 

och berättar att de, förutom att uppmärksamma barnen, låter barnen påverka sin 
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situation i förskolan genom att planera verksamheten utefter vad barnen vill göra. De 

två sista förskollärarna berättar också att de ser till barnens intressen och om det är 

något intresse som många barn har gemensamt så försöker de få in en del av det 

intresset i verksamheten. De berättar även att genom pedagogiska dokumentationer 

som de utför så får de en tydligare bild över det enskilda barnets identitetsutveckling 

och får även en bild utav hur de kan fortsätta arbetet. 
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Analys 
 

Huvudresultat 

 

Intervjuerna med förskollärarna visar att det definitivt finns en medvetenhet om 

identitet, vad det är samt hur man ska stärka den hos barnen bland förskollärarna. 

Många av förskollärarna berättar dock att identiteten inte är något de alltid tänker på i 

sitt arbete i barngruppen. 

 

Även om identitet är något som förskollärarna inte alltid tänker på så kan de berätta att 

stärkandet av barns identitet är genomgående i förskolans verksamhet och finns oftast 

med i den dagliga verksamheten utan att de är medvetna om det. Några utav 

förskollärarna som deltagit i intervjuerna hade dock svårt att ge några konkreta 

exempel på vad man arbetar med på förskolan för att stärka barnens identitet medan 

andra hade flera exempel på vad man arbetar med. 

 

Samtliga förskollärare som deltagit i våra intervjuer är alla överens om att media har en 

påverkan på barns identitet. Det råder dock blandade meningar om huruvida den 

påverkan som media har på barn är positiv eller negativ samt om det är någonting som 

borde kontrolleras i förskolan.   

 

Litteraturanalys 

 

I bakgrunden i detta arbete tog vi upp några strävansmål ur Läroplan för förskolan 

(Lpfö, Skolverket 2010) som vi tycker är viktiga inom stärkandet av barns identitet i 

förskolan: 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati 

och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 



 

26 

 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” 

”förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,” (s.8) 

”utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,” (s.9) 

”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,” (Lpfö, 

Skolverket 2010, s.4-9).  

Utifrån dessa strävansmål och de svar vi fått under intervjuerna med förskollärarna så 

anser vi att förskollärarna arbetar för att uppmärksamma barns olika identiteter och 

där igenom så får barnen en större förståelse för att alla människor är olika, vilket i sin 

tur leder till en ökad respekt för andra barn med annan identitet. Något som speciellt 

förskollärare D och F pekade på var just tryggheten i barnens identitet och att när 

barnen är trygga i sin identitet så är de inte lika känsliga för negativa effekter från 

media. Det kan även gälla negativa kommentarer från andra personer i barnets 

omgivning. 

Johnson (2003), Wellros (1998), Tetzchner (2005) samt Musk och Wedin (2010) har alla 

ungefär samma uppfattning om vad identitet egentligen innebär. De är överens om att 

identiteten är unik för alla människor, att den är en del utav varje person och den 

förändras beroende på vilken situation människor befinner sig i och förändras även 

genom hela livet. Detta är även ungefär vad samtliga pedagoger vi intervjuat har svarat 

när de har fått frågan 'Vad innebär identitet för dig/er?'. Många var överens om att 

identiteten är unik för varje barn och förskollärare A svarade även att identiteten 

förändras genom livet, att man inte identifierar sig på samma sätt idag som man gjorde 

tidigare i livet. Musk och Wedin (2010), Johnson (2003) och även Månsson (2000) är 

även överens om att identiteten är uppdelad i olika kategorier så som könsidentitet, 

etnisk identitet och kulturell identitet. Detta är något som de förskollärare vi har 

intervjuat också är överens om och de identiteter förskollärarna nämnde finns 

redovisade i stapeldiagrammet (Fig. 1, s. 16). 

Det vi tagit upp tidigare i bakgrunden om hur identiteten utvecklas (s.7-8) utifrån Stern 

(2003), Poulsen (1995), Tetzchner (2005) samt Mahlers (Tetzchner, 2005) teorier har vi 
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inte riktigt fått något svar på i intervjuerna med förskollärarna. Det är inte heller något 

vi försökt få svar på genom våra intervjufrågor, utan är snarare något som finns med 

för att vi och läsaren ska få en uppfattning om när identitetsutvecklingen börjar ta 

form hos barnet. Dock så arbetar två utav de förskollärare vi har intervjuat med barn i 

åldrarna ett till två år och de har båda svarat att de arbetar med att stärka barns 

utveckling redan i tidig ålder. Den barngruppen faller då in mellan Sterns (2003) och 

Poulsens (1995) teorier om när barnet utvecklar ett medvetande om sig själv och sin 

första identitet. 

I bakgrunden tog vi även upp Johnsons (2003) teorier om att barn i dagens samhälle 

påverkas av media. Samtliga förskollärare som deltagit i intervjuerna höll med om att 

barn faktiskt påverkas av media, dock var det lite olika uppfattningar kring om medias 

inverkan var positiv eller negativ. Förskollärare D och F påpekade att även om media 

har en negativ inverkan på barnen så är det förskollärarnas arbete att vända det 

negativa till något positivt. Förskollärare G och H berättade även om den negativa 

sidan utav media men att de försöker ta in det intresse barnen har fått från media och 

vända det till något pedagogiskt i verksamheten. 

 

Diskussion 
 

Förskollärarna var överens om att identiteten är unik för alla människor, att identitet 

handlar om självkänsla hos varje individ och vem man är som person. Många av 

förskollärarna anser även att identiteten formas i samspel med andra personer i 

omgivningen, något som vi också anser är en del utav identiteten. Något som vi dock 

saknar att förskollärarna inte tog upp är att alla identitetsområden de tagit upp bildar 

en helhet och går ihop med varandra för att bilda en identitet. Som figur 1 visar (s. 16) 

så nämnde samtliga förskollärare flera olika identiteter som de känner till, de flesta 

nämnde etnisk identitet, något som är intressant då inte alla förskollärare vi har 

intervjuat jobbar i mångkulturella barngrupper. Utifrån de intervjuer vi utförde och 

sammanställde så har samtliga förskollärare gett minst ett konkret exempel på hur de 

arbetar med att stärka barnens identitet i förskolan. Detta visar att de allihop är mer 

eller mindre medvetna om identitet och vad det innebär.  
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Det var endast två förskollärare, D och F, som kunde berätta att de hade identitet som 

ett prioriterat mål i förskolans arbetsplan denna termin, detta mål var taget direkt från 

förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket 2010) (se s. 18-19).  Resterade förskollärare 

kunde dock svara att identitet på något vis fanns med som en del i respektive förskolas 

likabehandlingsplan. Där förekom identitet i de flesta fall som en punkt om att barn 

inte ska utsättas för kränkningar utifrån till exempel sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, trosuppfattning, och så vidare. Denna punkt från förskolornas 

likabehandlingsplaner kommer från läroplan för förskolan (Lpfö 98, Skolverket 2010) 

och kan kopplas till det citat som vi tidigare tog upp i inledningen (se s.2). 

 

Att det enbart var en utav de sju förskollärare som deltog som svarade att de tänker på 

identitet när de läser förskolans läroplan kanske inte är så konstigt. Identitet är ett 

ganska ”luddigt” ämne och som förskollärare G och H svarat så är det ett ämne man 

måste vara insatt i och vara medveten om för att man ska förstå vad det innebär. Flera 

av förskollärarna var överens om att man måste söka specifikt efter identitet för att 

hitta och tolka det som står i förskolans läroplan till identitet. 

 

Den fråga förskollärarna som deltog fick angående media var något som vi tyckte var 

intressant då vi fick väldigt spridda svar från varje förskollärare. Denna fråga var dock 

inget vi hade planerat skulle ha en större del i arbetet utan skulle fungera som en extra 

fråga att ställa om vi ansåg att intervjutillfällena inte gav så mycket. Eftersom de första 

intervjuerna vi utförde gav väldigt bra svar på frågan om medias påverkan kopplade till 

identitet så ansåg vi att det kunde vara en intressant aspekt att ta med i arbetet och ta 

med frågan om media som en huvudfråga. De svar vi fick gav många negativa delar av 

media som till exempel kläder barnen har på förskolan, spel och appar samt internet. 

Ett intressant positivt svar vi fick var att media har blivit bättre på att framställa olika 

familjeförhållanden och människor som bryter normer. Något som de också nämnde 

som var positivt att höra var att förskolan agerar som normbrytare för barnen och att 

de jobbar aktivt med att se barnen istället för att förstärka de negativa inverkningarna 

media har på barnen. 
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Förslag till fortsatt arbete  

 

Det som är självklart som fortsatt arbete för oss är att intervjua fler förskollärare i fler 

förskoleområden för att se om svaren skulle bli annorlunda och hur många fler olika 

identiteter förskollärarna känner till och arbetar med. Någonting vi känner att vi skulle 

vilja göra om vi haft mer tid att genomföra arbetet är att gå ut till de förskolor vi har 

intervjuat förskollärare i och observera den dagliga verksamheten. Dessa observationer 

skulle vi sedan kunna jämföra med de intervjuer vi utfört för att se hur mycket de 

överensstämmer med varandra när det gäller stärkandet av identiteten hos barnen i 

förskolan. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 
Vi är studenter vid högskolan i Gävle och vi läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen. Under höstterminen skriver vi examensarbete inom didaktik 

och har valt att skriva vårt arbete om identitet på förskolan, hur förskollärare ser på 

identitet och hur de arbetar med barnen för att stärka deras identitet. Vår förhoppning 

är att du/ni vill hjälpa oss i detta arbete genom att delta i en intervju och svara på 

några frågor kring hur du/ni arbetar med identitet i förskolan och vad ni anser att det 

står för.  

 

Du/ni som deltar i intervjun kommer att vara anonyma i arbetet och du/ni bestämmer 

själv hur mycket du/ni vill svara på. Intervjun kommer att spelas in och det är bara vi 

som utför intervjun som kommer att lyssna på inspelningen. Du/ni har rätt att ta 

beslutet att inte bli inspelade och kan när som helt under inspelningen begära att 

inspelningen stoppas. Det insamlade materialet kommer att arkiveras på högskolan i 

Gävle under ett år och sedan förstöras. Det färdiga arbetet kommer att kunna läsas på 

www.uppsatser.se. 

 

Frågorna vi kommer att ställa under intervjun finner du/ni på nästa sida. 

 

Har du/ni några frågor innan intervjun kan ni maila eller ringa oss. Uppgifterna finner 

ni nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eric Lindevall & Josefine Högberg 
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Intervjufrågor 

 

 

Vad innebär identitet för dig/er? 

 

 

Vilka områden inom identitet känner du/ni till? 

 

 

Anser du/ni att det är viktigt att arbeta med att stärka barnens identitet i förskolan? 

Varför? 

 

 

Hur anser du/ni att ni arbetar för att stärka identiteten hos barnen i förskolan? 

 

 

Är arbetet kring identitet något ni har som mål i arbetsplanen för förskolan? 

 

 

Mycket som står i läroplanen är upp till en själv att tolka. Vi har själva sett att mycket 

utav det som står i läroplanen skulle kunna kopplas till arbetet med identitet i 

förskolan. Anser du/ni att man automatiskt kopplar det som står i läroplanen till 

identitet även om ordet 'identitet' inte står konkret skrivet? 

 

 

Extra fråga 

 

Många barns identitet influeras av media i dagens samhälle, anser du/ni att detta är 

en ”dålig” influens?  

 
 


