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Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att ge alla barn i förskolan 

möjlighet att stärkas i sin identitet.  Frågeställningarna som arbetats fram utifrån studiens syfte är: Hur 

reflekterar förskollärare kring sitt arbete med barns identitetsutveckling i förskolan? Hur beskriver 

förskollärare sitt arbete med att lyfta fram alla barns kompetenser? För att besvara studiens 

frågeställningar har en kvalitativ metod med enskilda semistrukturerade intervjuer tillämpats. Det 

insamlade materialet har analyserats i tre steg, sortera, reducera och argumentera. Analysen baseras 

på det valda teoretiska ramverket, det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar på fem arbetssätt 

som förskollärarna beskriver att de tillämpar för att stärka barns identitet. Det första arbetssättet, 

synliggörande av barns kompetenser, innebär att förskollärarna lyfter fram varje barns kompetenser 

och intressen för de resterande i barngruppen. I arbetssättet skapa tillfällen för samtal och lyssnande, 

arbetar förskollärarna med att ge barn uppmärksamhet och utrymme. Utmana barn att våga prova 

något nytt gör förskollärarna genom att förmå barnen att testa på sådant de inte alltid är bekväma med. 

Hjälpa till med rollfördelning i lek innebär att förskollärarna vill vara närvarande i barns lek för att 

förhindra att barn fastnar i ofrivilliga roller. Det sista arbetssättet, bemöta barn med tilltro, innebär att 

förskollärarna vill bemöta barn med tilltro och öppenhet, där de använder ord som styrker barnet.  

Sökord: Identitet, det kompetenta barnet, de försiktiga barnen, förskollärare, arbetssätt, sociokulturellt 

perspektiv 
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1.0 Inledning 

Hur tror du det går för dig här, om du ej lär vem du är? Hur gör du allt som står i tur utan ett hum 

om din natur? Allting som är din lust och plikt, att få det gjort, det är av vikt. Missar du det, då 

är du såld, då har du gett hin i våld. Men du blir nöjd, harmonisk, glad, om du vet Hur och Vem 

och Vad (Hoff, 1982, s. 77). 

 

Gren (2007) använder sig av denna text som Nalle Puh sjunger i boken ”Tao enligt Puh” för 

att beskriva vikten av en förståelse för vilka vi är och vad vi har för kompetenser. Författaren 

menar att vi människor har en förmåga att lyssna på vad andra i sin omgivning tycker och 

kan därmed glömma bort sitt sanna jag, vilket kan orsaka att vi inte förstår oss själva. Vidare 

menar Gren att lära sig vem man är kan ses som en process som är extra viktig i början av 

livet men som även fortlöper livet ut. 

 

Vid tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har vi noterat att det finns barn som tar 

mycket plats medan andra är försiktiga och hamnar i skymundan. Vi själva skulle klassas 

som försiktiga barn när vi var yngre. Vi fick uppmaningar från pedagoger att våga mer och 

ta mer plats. Genom dessa erfarenheter kan vi se en risk att försiktiga barn inte får den 

stöttning som de behöver för att stärkas i sin identitet. 

 

Kompetenta barn uppfattas av pedagoger vanligtvis som självsäkra, nyfikna, glada, 

prosociala och kommunikativa. Konsekvensen av den dominerande förskolediskursen, det 

kompetenta barnet, kan bli att den inte inkluderar alla (Jonsdottir, 2007). Kalliala (2014) 

belyser vikten av att alla barn ska ses som kompetenta, vilket även inkluderar de försiktiga 

barnen, vilka nödvändigtvis inte stämmer överens med beskrivningen av ett kompetent barn.  

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö18 är ett av strävansmålen “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den” (Skolverket, 2018, s.13). 

Vi finner det därför intressant att undersöka och belysa hur alla barn i förskolan ska få 

förutsättningar att bli stärkta i sin identitet. 
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2.0 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en historisk tillbakablick kring synen på barn, vilket följs upp med 

en beskrivning av begreppet det kompetenta barnet. Vidare förklaras förskollärarens 

uppdrag med att främja barns identitetsutveckling. Bakgrunden belyser även förskollärarens 

roll i mötet med barn samt lekens betydelse för barns identitet. Avslutningsvis redogörs det 

teoretiska ramverket. 

2.1 Synen på barnet genom en historisk tillbakablick 

De föreställningar den vuxne har på vad barnet är och vad den borde vara påverkar 

barnsynen (Bjervås, 2011). Det är viktigt att förskolläraren medvetet begrundar sin barnsyn 

och reflekterar över hur den praktiskt yttras. Det är genom ord och handling förskollärarens 

barnsyn åskådliggörs (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Norman (1996) förklarar 

barnsynen som något föränderligt, både över tid och beroende på samhällssystem.  

 

Enligt den franska historikern Ariés var det under 1500-1600-talet som begreppet barndom 

uppkom. Ariés menar att på medeltiden skildes inte barn och barndom som något separat 

från de vuxna. Det fanns därmed ingen särskild barnsyn, mer än att barn var ömtåliga 

eftersom småbarnsdödligheten var hög (Norman, 1996). Den engelska filosofen John Locke 

liknade barnet som ett oskrivet blad ”tabula rasa”, detta blad skulle sedan fyllas på med 

innehåll allt eftersom individen fick erfarenhet (Holmdahl, 2000).  

 

Vid början av 1700-talet sågs barn som oskyldiga, oskuldsfulla och goda (Holmdahl, 2000). 

Denna tid beskrivs av historiker som den period då synen på barn genomgick stora 

förändringar. På mitten av 1700-talet fick filosofen Rousseaus idéer ett stort genomslag, han 

belyste att barndomen är något dyrbart (Norman, 1996).  

 

På mitten av 1800-talet liknade Friedrich Fröbel barn som växter, barnen behöver rätt 

omsorg och skötsel för att kunna utvecklas (Holmdahl, 2000). Barndomen fick större 

betydelse då den sågs som viktig för framtiden, det skulle påverka den individ barnet skulle 

bli (Norman, 1996).  

 

På 1900-talet ökade intresset för de yngsta barnens tillvaro. Gränsen mellan vuxna och barn 

började suddas ut och barnen skulle ha samma rättigheter, de skulle bli lyssnade till och 
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respekteras. Barnens kompetenser började lyftas fram och sågs som eftertraktansvärda 

(Sandin & Sundkvist, 2014). Barnstugeutredningen som tillsattes 1968 hade som avsikt att 

tydliggöra förskolans syfte och mål vilka sammanfattades i tre övergripande teman: 1) 

Barnets identitetsutveckling, 2) Samspel med andra människor, 3) Utveckling och lärande. 

Dessa mål skulle uppnås genom ett dialogpedagogiskt tillvägagångssätt, där den vuxne 

skulle tala med barnet och inte till det (Holmdahl, 2000). På 1990-talet hade det kompetenta 

barnet sin framväxt. Fokus flyttades till att se barns kompetenser istället för brister (Bjervås, 

2011). År 1998 kom förskolans första läroplan, Lpfö98. Förskolans läroplan uttrycker det 

uppdrag förskolan har i att förmedla samhällets grundläggande värderingar, kunskaper och 

normer till barnet (Persson, 2015). I Lpfö18 står det bland annat formulerat att ”Förskolan 

ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga” 

(Skolverket, 2018, s.13). 

2.2 Det kompetenta barnet 

Begreppet kompetens kan bland annat innebära att individen har en förmåga att ta till sig av 

kunskap, det kan även betyda att individen kan använda de kunskaper och erfarenheter den 

har och omsätta dessa till handling i olika situationer (Gren, 2007). Kompetens och det 

kompetenta barnet bör övervägas innan det används, då dessa begrepp kan ha olika innebörd 

beroende på situation (Brembeck, Johansson, Kampmann, 2004). Emilsson och Pramling 

Samuelsson (2012) menar ”För att få syn på varje unikt barn, med sina unika kompetenser, 

måste förskollärare utveckla kompetens i att se barnets förmågor” (s.2).   

Det kompetenta barnet är nära förknippat med uttrycket det rika barnet som härstammar 

från Reggio Emilia filosofin. Likheterna med dessa begrepp är att fokus ligger på barns 

kunnande och vetande, snarare än vad barnet saknar och behöver. Inom denna filosofi väljer 

den vuxna att inta en syn på barn där den ser varje individuellt barn och dess unika 

kompetenser, barnen ska inte jämföras med varandra utan alla ska ses som resursstarka.  

(Jonstoij, 2000). Inom Reggio Emilia ses barn som nyfikna, sociala, kompetenta och 

konstruktörer av sin egen kunskap (Schneider et al., 2014). Synsättet betonar vikten av att 

synliggöra barns handlingar och idéer. När barn tillämpar färdigheter i olika sammanhang 

och situationer kan det resultera i ett ökat självförtroende och självkänsla (Fernández & 

Feliu, 2017). 

Diskurserna om barn som sociala aktörer i samhället är nära förknippat med konceptet av 

det kompetenta barnet. Begreppet förklaras ofta som ett paradigmskifte där samhället 
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ersätter tidigare grunduppfattningar på barn som sårbara, beroende och i behov av omsorg. 

Dessa nya diskurser öppnar upp nya möjligheter, barn ska bli lyssnade till. Diskurser som 

konstruerar barnet som ett subjekt med rätt till att delta i samhället kan även innebära 

svårigheter, de innehåller ofta en brist på begreppsmässig klarhet. (Kjørholt, 2005). 

2.2.1 Inkluderande eller exkluderande kompetenser 

Jonsdottir (2007) har gjort en kvantitativ studie för att kartlägga barns sociala relationer i 

förskolan. Enligt Jonsdottir finns det vissa kompetenser som kopplas ihop till bilden av ett 

kompetent barn, de uppfattas av pedagoger vanligtvis som självsäkra, nyfikna, glada, 

prosociala och kommunikativa. De anses sällan vara oberäkneliga eller ensamma. Barn som 

saknar dessa egenskaper framställs som mindre kompetenta. Författaren menar vidare att 

det finns en dominerande förskolediskurs om det kompetenta barnet som inte inkluderar alla 

barn.  

 

Utifrån intervjuer med förskollärare som kretsat om begreppet det kompetenta barnet, har 

Ellegaard (2004) kommit fram till att bilden av det kompetenta barnet förutsätter att det även 

finns en motsats som valts att benämnas som det inkompetenta barnet. Samtalen med 

förskollärarna slutade mestadels att kretsa kring barns brister istället för att se deras faktiska 

förmåga. Franck och Nilsen (2015) hävdar att diskursen om det kompetenta barnet har blivit 

tätt sammanflätat med ett tidigt ingripande för avvikande beteende. Författarna menar vidare 

att personal på förskolor får i uppgift att identifiera de barn som avviker, detta kan ses som 

en sorteringsprocess där barn utvärderas och placeras i fack för normal eller avvikande. Den 

starka betoningen på att ett kompetent barn är ett socialt barn kan leda till problem för de 

barn som inte ses som socialt kompetenta (Franck & Nielsen, 2015).  

 

Kalliala (2014) menar dock att det är viktigt att se alla barn som kompetenta, även de som 

är försiktiga och tillbakadragna och som inte nödvändigtvis matchar bilden av ett kompetent 

barn. I en observationsstudie Kalliala utfört i finska förskolor framkom det att vissa barn 

faller utanför pedagogers uppmärksamhet. Dessa barn kan nöja sig med väldigt lite och får 

inte mer uppmärksamhet än nödvändigt. Barnen befinner sig i den så kallade yttre kretsen, 

vilket innebär att pedagoger kan ha svårt att uppmärksamma dessa barn. Alla barn kommer 

inte vara bekväma med att vara i centrum men det essentiella är att alla får känna sig 

uppmärksammade, accepterade och respekterade. Det kan uppfattas som att de försiktiga 

barnen klarar sig bra och anpassar sig väl i vardagen även om de egentligen kan vara i behov 
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av stöttning från pedagoger. Månsson (2008) har utfört en fallstudie i en Reggio Emilia 

inspirerad förskola och kommit fram till ett liknande resultat. Synen på ett självständigt och 

kompetent barn kan resultera i att barnen förväntas klara av mycket själva. Risken finns att 

pedagoger får en ”kompisroll” och inte använder sin kunskap och erfarenhet till att stötta 

barnen när de kan behöva hjälp.  

2.3 Förskollärarens uppdrag med att främja barns identitetsutveckling  

Lev Vygotskij förklarar att människors utveckling är en ständig process som aldrig upphör 

(Säljö, 2015). Enligt Palla (2011) formas och skapas identiteten på olika sätt beroende på 

sammanhang och möten med andra människor. Identiteten ses som en konstruktion snarare 

än någon som är fixerat redan från början av livet. Identiteten formas och ombildas bland 

annat i de språkliga möten som sker inom förskolans ramar. Gren (2007) delar en liknande 

syn, författaren förklarar att identiteten formas i mötet med andra människor, sammanhang 

och miljöer. Förskollärarna får en betydelsefull roll då många barn vistas på förskolan, där 

flera olika möten sker.  

 

I Lpfö18 under rubriken Omsorg, utveckling och lärande står det beskrivet ”Förskolan ska 

ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den ”samt ge barn 

förutsättningar till ”självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2018, s.13). 

Förskollärare ska även ansvara för att ge barnen stöttning och förutsättningar till sin 

personliga utveckling. Vidare ska förskolans utbildning främja allas lika värde, 

människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor. 

Inget barn i förskolan ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön, religion, etnisk 

tillhörighet, religion med mera (Skolverket, 2018). Barnkonventionen belyser att ”Alla barn 

är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.” samt 

”Konventionsstaterna förbinder sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet” 

(Unicef Sverige, 2009, artikel 2 & 8). Utifrån detta blir begreppet identitet således betydande 

för förskollärare. 

 

Uppdraget i förskolans läroplan visar de värden och kompetenser förskollärare ska styra 

barns utveckling och lärande mot men samtidigt betonas det att utbildningen ska anpassas 

efter alla barn. (Palla, 2011). Palla understryker att utredningar visar att barns prestationer 

bedöms allt mer i förskolan, vilket kan resultera i att barnen jämförs med normer, förväntade 

kompetenser samt beteenden. Detta kan påverka barns identitetsprocesser, beroende på hur 
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de lever upp till dessa förväntningar. Vidare belyser författaren detta som en av förskolans 

svåraste uppgifter, att tillvarata barns olikheter men samtidigt styra lärandet mot vissa 

specifika kunskaper och värden. 

2.3.1 Förskollärarens roll i mötet med barn 

Bergeling (2001) lyfter samspelets betydelse för en positiv identitetsutveckling. Det är 

betydande att förskollärare i mötet med barn är lyhörda, då det kan resultera i att barns behov 

synliggörs samtidigt som de möts med tilltro och respekt. En lyhörd förskollärare tar sig tid 

till att lyssna samt uppmuntrar barnet till samtal, förskolläraren talar med barnen och inte 

till dem, pedagogen agerar tillsammans med barnen och inte åt dem. Förskolläraren 

uppmuntrar således barnet till eget tänkande och självständighet. Är pedagogen lyhörd i 

mötet med barn skapas det en upplevelse av att bli förstådd vilket kan leda till att barnet får 

ett ökat självförtroende samt ökad tillit till sin egen förmåga (Bergeling, 2001). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att språk och identitetsutveckling är nära 

sammankopplat med varandra. I kommunikation kan barns självkänsla stärkas när 

pedagoger lyssnar in i samtal och visar intresse för det som sägs. Följaktligen menar 

författarna att barnen får känna att de är viktiga och har en egen åsikt. Öhman (2016) belyser 

samtal och lyssnande som en intersubjektivitetsskapande process. Intersubjektivitet innebär 

att en individ kan inta den andres perspektiv i samtal (Säljö, 2015). När en vuxen lyssnar, 

tolkar intryck, bekräftar och en relation skapas mellan de som samtalar kan en känsla av 

intersubjektivitet uppstå. Dessa möten öppnar upp för olikheter och visar på vikten av att ta 

en annan människas perspektiv, det är därför betydelsefullt att barn ges individuell 

uppmärksamhet med lyssnande pedagoger (Öhman, 2016). 

 

Mack, Faite, Vernon och Smith (2006) betonar ordets värde för barns självkänsla. Pedagoger 

skapar förväntningar på barn utifrån kön, ras, etnicitet, socioekonomisk nivå och andra 

faktorer. När pedagoger sätter en stämpel på en individ påverkar det hur vi antar att personen 

är, vissa placeras i fack som har en fördel medan andra placeras i fack med en bestämd 

nackdel. Vidare menar författarna att negativa ord i kommunikationen med barn kan 

begränsa deras potential. Yttranden av negativa kommentarer som exempelvis ”jag är trött 

på ditt beteende” kan i barnets huvud översättas till ”fröken gillar inte mig”. Som 

förskollärare är det av vikt att vara medveten om hur kommunikation och språkval i mötet 

med barn, påverkar om de känner sig värdefulla eller inte (Mack, Faite, Vernon & Smith, 

2006).  
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2.3.2 Lekens betydelse för barns identitet 

Leken har många funktioner hos barn, en av dessa är att barns identitet och självkänsla kan 

stärkas (Lillemyr, 2013). Även Vygotskij betonar leken som en viktig byggsten för barns 

personliga utveckling (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & Ferholt, 2018). Vygotskij 

menar att barn formas i samspel med andra och utvecklar en identitet och kompetenser 

(Säljö, 2015).  I leken kan barn utforska olika roller och identiteter, det kan hjälpa dem att 

förstå vem de är och vem de vill vara. Identiteten är något som är mer komplex än rollen 

som enligt Berg kan innehålla flera olika roller (Berg, 1992). Gren (2007) menar att de olika 

rollerna måste växa till en förenlighet, ”de måste vara olika uttryck för samma ’jag’”(s. 85). 

För att den vuxne inte ska hämma den personliga utveckling som sker i barns lek är det 

betydelsefullt att förskolläraren reflekterar över sitt förhållningssätt till leken. Studier visar 

att förskollärare i många fall tvekar på om de ska vara delaktiga i leken. Detta kan bero på 

en rädsla för att barnen inte ska bli självständiga om pedagogerna leker med barnen (Nilsson, 

et al., 2018).  

 

Nilsson et al. (2018) har genomfört ett forskningsprojekt på en förskoleenhet i Sverige, där 

begreppet lekvärldar introducerades. Resultatet visade att när förskollärarna deltog i barns 

lek fick barnen större möjlighet till att själva bestämma hur stor plats de vill ta, vilka roller 

de vill inta samt på vilka villkor de vill delta. Förskolläraren kan istället för att styra leken 

för att bidra till allas delaktighet inta en lekande roll, som leker tills barnen får den roll de 

vill eller utmanas att testa på en ny roll. Vygotskij (2016) förklarar leken som ett tillfälle där 

barn utmanar sig själva och är ”huvudet högre än sig själv”, det vill säga barnet agerar på en 

högre nivå i lek än vad de gör i vanliga fall. I Nilssons et al. (2018) forskningsprojekt 

framkom det även att djupa samtal och reflektion mellan barn kan uppstå i lek, detta genom 

att barnen exempelvis förhandlar om roller. Samtalen kan bidra till att barnen förstår 

varandra bättre, det kan öppna upp för olikheter och barnet blir synligt både för sig själv 

samt för andra, vilket kan påverka den personliga utvecklingen.  

2.4 Teorianknytning- sociokulturella perspektivet 

Studiens teoretiska ramverk utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket Lev Vygotskij 

har en framstående roll inom. Hans teorier om barns lärande och utveckling ur en social och 

kulturell kontext är fortfarande intressanta för dagens förskollärare (Bråten, 1998). Det 

väsentliga inom detta perspektiv är att människor lär och utvecklas i samspel med varandra 

(Säljö, 2015).  
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Inom det sociokulturella perspektivet ses individen som en biologisk, historisk och social 

varelse. Det som barn kan och lär sig beror på biologiska förutsättningarna samt 

sociokulturella faktorer, det vill säga den tid barnet växer upp i. Språket har en central roll, 

genom språket kan människan dela med sig av erfarenheter och beskriva världen. Begreppet 

intersubjektivitet innebär att individen kan inta andra människors perspektiv i samtal, vilket 

betyder att människor kan lära sig av varandra med hjälp av språket som redskap (Säljö, 

2015). Enligt Vygotskij formas barn i samspel med andra, barn lär sig tala, kontrollera sin 

kropp, utvecklar en identitet och kompetenser. Genom att det lilla barnet samspelar med sin 

omgivning med leenden, ögonkast och tal så kommer barnet in i en social samhörighet med 

normer, förväntningar och värderingar (Säljö, 2015). Vygotskij beskrev att barn tar efter de 

människor de träffar i sociala sammanhang och agerar sedan självständigt. Det sociala 

samspelet blir därmed en förutsättning för barns individualiseringsutveckling (Dale, 1998).  

2.4.1 Den närmsta utvecklingszonen 

Vygotskij myntade begreppet den närmsta utvecklingszonen som drar en gräns mellan det 

som barnet inte kan, det den kan med hjälp av en vuxen och det som den tillslut kan på egen 

hand. I utvecklingszonen finns de kompetenser som är nåbara att utveckla för barnet men 

där ett stöd från en vuxen fortfarande behövs (Säljö, 2015). Begreppet visade på vikten av 

ett socialt samspel där människor kan lära sig av varandra. Dialogen och intersubjektiviteten 

blir centrala byggstenar inom detta begrepp vilket leder till att barnen ses som aktiva aktörer 

i sitt lärande. Det blir därmed inte en ensidig aktivitet från den vuxna till barnet utan båda 

aktörerna är aktiva (Bråten, 1998). Den närmsta utvecklingszonen blir därmed användbar i 

studien då den visar på att människor lär och utvecklas i samspel med varandra.  

2.4.2 The tool of tools 

En viktig utgångspunkt för hur lärandet uppfattas inom det sociokulturella perspektivet är 

att människan kan utveckla och använda sig av redskap. Människor kan använda sig av 

fysiska redskap exempelvis bestick, hammare och penna men även intellektuella redskap 

som innefattar språket, även kallat ”The tool of tools”. Språket tillför att vi kan skildra, 

analysera och tala om världen. I språket bildar människan kategorier om hur det kan talas 

om saker och ting (Säljö, 2015). Det finns kommunikativa mönster som individen 

socialiseras in i redan vid ung ålder, hur de exempelvis interagerar med familj, kompisar 

och kollegor. En individ ingår i många sociala kontexter och lär sig därmed hur hen ska 

agera och formulera sig i olika situationer. Följden blir att människan får uppträda till viss 
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del i olika identiteter beroende på vilka förväntningar de har på sig i olika kontexter de 

befinner sig (Säljö, 2005). Det sociokulturella perspektivet blir därför användbart i denna 

studie. 
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3.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att ge alla barn i förskolan 

möjlighet att stärkas i sin identitet.   

 

Frågeställningar: 

• Hur reflekterar förskollärare kring sitt arbete med barns identitetsutveckling i 

förskolan? 

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att lyfta fram alla barns kompetenser? 
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4.0 Metod 

I detta kapitel beskrivs val av metod och urval av respondenter. Vidare förklaras studiens 

tillvägagångsätt i form av genomförande av metoden samt bearbetning och analysering av 

empirin som framkommit. Avslutningsvis presenteras studiens etiska ställningstaganden 

och tillförlitlighet.   

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att ge alla barn i 

förskolan möjlighet att stärkas i sin identitet. För att undersöka detta har en kvalitativ metod 

med enskilda semistrukturerade intervjuer tillämpats. I en kvalitativ intervju framkommer 

respondentens erfarenheter och uppfattningar kring ämnet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Metoden blev därmed till hjälp då vi var intresserade av hur förskollärarna beskriver 

att de arbetar. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna är öppna, frågeföljden kan 

variera och intervjuaren kan vara flexibel. Intervjufrågorna som respondenterna i denna 

studie besvarade var standardiserade i den omfattningen att det var samma huvudfrågor men 

följdfrågorna varierade. Fördelen med att använda till viss del standardiserade frågor är att 

svaren kan systematiseras och jämföras i analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar genom att vara flexibel i sin intervju kan 

respondenterna uttrycka sig och ge en helhetsbild av något. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ses språk som ett verktyg som möjliggör för människor att dela erfarenheter, 

beskriva världen och således lära av varandra (Säljö, 2015). Valet av kvalitativa intervjuer 

såg vi därför som fördelaktigt då förskollärarna via interaktion kunde dela med sig av sina 

erfarenheter och uppfattningar.  

4.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med sex verksamma förskollärare som arbetar på olika 

åldersavdelningar. Vi har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet består 

av intervjupersoner som enkelt finns till hands (Christoffersen & Johannessen, 2015). I detta 

fall förskollärare vi haft kontakt med tidigare. Förskollärarna arbetar inom tre olika 

kommuner i södra Sverige och på olika åldersavdelningar. Detta kan bidra till en positiv 

effekt då det blir en viss spridning. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) förklarar att andra 

urvalsgrupper, exempelvis snöbollseffekten kan innebära att intervjupersonerna känner 

varandra sedan tidigare och kan således ha samma erfarenheter och referensramar. 
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Materialet riskerar därmed att inte bli tillräckligt omfattande. I resultat och analysdelen är 

förskollärarnas namn fingerade, detta för att bevara deras anonymitet. De benämns som 

Stina, Karin, Josefin, Maria, Sandra och Tina.   

4.3 Genomförande 

Intervjuer kan påverkas av ett flertal faktorer bland annat tid och plats (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). I samråd med respondenterna har vi enats om att samtliga intervjuer ska 

ske på arbetsplatserna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att det blir en 

professionell atmosfär på en arbetsplats till skillnad från hemmiljö där det kan bli mer 

personligt vilket kan bidra till att fler intervjupersoner avböjer.  

 

Det insamlade materialet har dokumenterats genom ljudinspelning och anteckningar. Vi har 

båda medverkat under intervjuerna, då ansvaret fördelaktigt har kunnat delas upp, en 

intervjuar och den andre för anteckningar samt ansvarar för tekniken. Denscombe (2017) 

belyser en av fördelarna med att använda sig av ljudinspelning, det bidrar till en nästintill 

komplett dokumentation av den verbala kommunikationen, men påpekar också nackdelen 

med att den icke-verbala kommunikationen inte framkommer. För att komplettera med icke-

verbal kommunikation såsom kroppsspråk, och mimik har vi fört anteckningar. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är anteckningar ett tillvägagångssätt som är 

förmånligt att använda sig av när det är två intervjuare. Respondentens icke verbala 

kommunikation kan då synliggöras.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

I studien har vi transkriberat och analyserat materialet från intervjuerna löpande. En löpande 

analys innebär att forskaren påbörjar och bearbetar det insamlade materialet direkt efter 

intervjustunden (Patel & Davidson, 2011). Analysen av studiens material bygger på 

Rennstam och Wästerfors (2015) tre grundläggande arbetssätt sortera, reducera och 

argumentera. Första steget i analysarbetet är transkribering, detta utfördes samma dag som 

intervjuerna genomfördes. Öberg (2015) menar att transkribering bör göras strax efter 

intervjun för att viktiga intryck som framkom inte ska glömmas bort. Enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) innebär sortering att forskaren skapar en ordning och lär känna empirin. 

Ett tillvägagångssätt kan vara kodning, det vill säga forskaren läser igenom transkriptionen 

grundligt och antecknar kommentarer som sammanfattar detaljerna i materialet. När 

detaljerna återkommer i materialet och samma kodning används kan ett mönster bli synligt. 
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Vi tillämpade detta arbetssätt och skrev kodord i transkriptionerna, vi färgmarkerande sedan 

de kodord som kretsade kring liknande områden. Rennstam och Wästerfors förklarar att efter 

kodningen kan kategorier skapas som berör liknande områden, det kan vara både 

motsättningar kring ett ämne men även sådant som understryker samma sak. Kategorierna 

som framkom i vårt material var synliggörande av barns kompetenser, skapa tillfällen för 

samtal och lyssnande, utmana barn att våga prova något nytt, hjälpa till med rollfördelning 

i lek samt bemöta barn med tilltro. Ordningen som skapas i materialet beror på den teori 

som forskarna utgår ifrån (Rennstam & Wästerfors, 2015), i detta fall det valda 

sociokulturella perspektivet. Vilket i studien inneburit att arbetssätt där samspel haft en 

framträdande roll har lyfts fram. Rennstam och Wästerfors förklarar att reducering av 

empirin innebär att forskaren sorterar bort de delar av materialet som är irrelevant för studien 

för att bidra till en skärpa i materialet. Samtidigt är det av stor vikt att materialet visar en 

helhet så det inte blir vilseledande. Vi har gjort val i reduceringen utifrån studiens syfte och 

valt att uppmärksamma det som går i linje med det valda perspektivet samt den tidigare 

forskning som finns kring området. Författarna förklarar vidare nästa steg som är 

argumentera, detta innebär att forskaren kopplar sin empiri till tidigare forskning och 

litteratur. En viktig aspekt inom argumentationen är att forskaren har som vision att bidra 

med kunskap till ämnesområdet. I diskussionen har vi ställt vårt insamlade material i dialog 

till tidigare forskning och litteratur.  

4.5 Etiska aspekter och tillförlitlighet 

Etiska val och riktlinjer är avgörande för en forskningskvalitet. I forskningssammanhang 

brukar det talas om forskaretik och forskningsetik. Forskaretik framhåller forskarens ansvar 

för forskningsuppgiften och forskarsamhället medan forskningsetik betonar vikten av etiken 

gentemot de som deltar i studien. En central del av forskningsetiken är hur de som deltar i 

forskningen behandlas och skyddas från kränkning. Det finns fyra forskningsetiska principer 

som forskaren behöver förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.5.1 Forskningsetiska principer 

Studien har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilka presenteras nedan. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska delges information om studiens 

syfte och ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har via ett missivbrev delgetts 

information om att deras deltagande är frivilligt, studiens syfte, undersökningens 

tillvägagångssätt, villkor som berör deras medverkan samt att de kan avbryta sin medverkan 
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utan negativa påföljder. Samtyckeskravet framhåller deltagarnas rätt till att påverka sin egen 

medverkan i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet synliggjordes studiens 

tillvägagångssätt, utifrån detta kunde deltagarna bestämma sig för om de ville medverka 

eller inte, det framgick även att vi behövde ett samtycke från deltagarna för att kunna gå 

vidare med intervjuer. I missivbrevet lyftes det fram att deltagarna kommer ges 

konfidentialitet. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska behandlas varsamt 

och inte spridas (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet som samlats in har hanterats varsamt, 

ljudinspelningarna som gjorts vid intervjuerna kommer inte spridas och kommer även 

raderas när uppsatsen är godkänd. Deltagarnas identitet har avidentifierats i studien. Det 

sista kravet, nyttjandekravet förklarar att informationen som samlats in endast får tillämpas 

till forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). All information som deltagarna delgett oss 

kommer enbart användas till studiens ändamål och sådant som inte är relevant kommer att 

raderas. De fyra forskningsetiska kraven stod med i missivbreven, vid den första kontakten 

med förskollärarna har vi även förklarat och gått igenom dessa. 

4.5.2 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) lyfter fyra delkriterier för att styrka en kvalitativ studies tillförlitlighet, dessa 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Kriteriet trovärdighet innebär att forskaren följer de regler och riktlinjer som finns samt 

redogör resultatet för de som medverkat i studien, detta för att synliggöra om forskaren gett 

en trovärdig beskrivning av materialet (Bryman, 2018). För att öka trovärdigheten har 

studien följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, förskollärarna som 

medverkat kommer även få ta del av resultatet som framkommit vid kursens slut. 

Överförbarhet innebär att resultatet i studien ska kunna överföras till andra kontexter och 

situationer, för att uppnå detta är det viktigt att forskaren ger täta beskrivningar (Bryman, 

2018). I studien har vi försökt ge täta och fylliga beskrivningar kring området vi undersökt 

för att möjliggöra att det ska kunna omsättas och kopplas ihop till andra sammanhang. 

Bryman förklarar att pålitlighet innebär att forskarna inta en granskande roll kring 

tillvägagångssättet och textens olika delar. För att öka pålitligheten i studien har 

tillvägagångssättet diskuterats, val har motiverats och materialet från intervjuerna har 

analyserats ett flertal gånger för att skapa en så sann bild av verkligheten som möjligt. Det 

sista kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte låter sina egna 

förutfattade meningar påverka resultatet, utan förhåller sig objektiv (Bryman, 2018). Vi har 
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varit medvetna om våra tidigare erfarenheter och personliga åsikter kring området. I och 

med vår medvetenhet har vi försökt hålla oss objektiva vid analys och resultat. 
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5.0 Resultat och analys 

I resultat och analysdelen vill vi utifrån semistrukturerade intervjuer med förskollärare 

beskriva och besvara studiens frågeställningar: Hur reflekterar förskollärare kring sitt 

arbete med barns identitetsutveckling i förskolan? Hur beskriver förskollärare sitt arbete 

med att lyfta fram alla barns kompetenser? Den insamlade empirin har analyserats i relation 

till studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet. Utifrån intervjuerna 

har det utkristalliserats fem arbetssätt som förskollärarna beskriver att de tillämpar för att 

stärka barns identitet. Resultat och analys struktureras och presenteras utifrån dessa fem 

arbetssätt: synliggörande av barns kompetenser, skapa tillfällen för samtal och lyssnande, 

utmana barn att våga prova något nytt, hjälpa till med rollfördelning i lek samt bemöta barn 

med tilltro. Dessa arbetssätt innefattar vidare hur respondenterna svarar mot studiens syfte. 

Inledningsvis presenteras resultatet utifrån de olika arbetssätten och följs upp av en 

sammanfattande analys. 

5.1 Synliggörande av barns kompetenser  

Utifrån intervjuerna om vilka arbetssätt förskollärarna använder sig av för att stärka barns 

identitet, berättar Maria och Josefin att de försöker lyfta fram varje barns kompetenser i 

deras temaarbeten. På Marias förskola får barnen tar med sig ett föremål hemifrån som de 

därefter planerar ett projekt utifrån. Maria resonerar vidare att det enskilda barnet blir sedd 

och får möjlighet att visa barngruppen sitt intresse och sina kompetenser. Några av 

förskollärarna berättar att de synliggör barns kompetenser genom dokumentation. Stina 

säger: 

 

 Någon gång var det en som pärlade och då tog vi bilder och satte i hennes pärm och sedan 

såg man att oj, att de får se sin utveckling. Men kompetenserna är ju delvis det att ta tillvara 

på det intresset och vill dom utveckla det så ska vi försöka vara där och även synliggöra det.  

 

Vidare exemplifierade förskollärarna kompetenser som de anser är väsentliga att arbeta med 

för att stärka barns identitet. Maria uttrycker att i dagens samhälle är det centralt att barn är 

självständiga, de ska tro på sig själva och våga göra saker på egen hand. Sandra förklarar att 

det är viktigt att barn är trygga i sig själva, hon ser det som förskollärarens viktigaste uppdrag 

att stärka ett barn och att de ska utveckla social kompetens. Tina delar en liknande syn: 

  



 

17 

 

 

 Alltså det man tänker är att man försöker få dom till att bli trygga i dom själva, man vill 

försöka stärka dom i sin egen personlighet, att man försöker ge dom uppgifter som dom 

känner att dom klarar av, man vill att dom ska bli självständiga att man ändå ge dom 

förtroende och uppmuntrar dom mycket till att tror på sig själva, det dom säger är viktigt att 

vi lyssnar in vad barnen vill. 

 

Sammanfattande analys 

Maria och Josefin låter barnen i temaarbeten dela med sig av sina intressen och kompetenser 

för de resterande i barngruppen. Barnen får såldes möjlighet att träna sig i att förstå en annan 

människa genom att engagera sig i ett annat barns intresse. Barnet med den ”högre” 

kunskapen kan förmedla erfarenheter och kunskaper kring temat. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet innebär begreppet intersubjektivitet att människor kan förstå varandra och inta 

varandras perspektiv i samtal. Genom att använda språket som redskap kan människor lära 

av varandra, vi kan dela med oss av erfarenheter och upplevelser (Säljö, 2015). Två av 

förskollärarna synliggör barns kompetenser genom dokumentation. Detta kan likaså leda till 

intersubjektivitet, samtal kring dokumentation kan skapas där barnen får dela med sig av 

erfarenheter, intressen och tankar.  

 

Förskollärarna ger uttryck för vissa specifika kompetenser som de anser är viktiga att arbeta 

med för att stärka barns identitet, bland annat självständighet, social kompetens och modet 

att kunna ta för sig. Tina lyfter vikten av att barnen ska kunna utföra saker självständigt, 

vilket kan bidra till en trygghet hos barnet. Utifrån det teoretiska ramverket används 

begreppet den närmsta utvecklingszonen som kan förklaras innehålla tre steg, det sista steget 

innebär det som barnet kan göra självständigt (Säljö, 2015). Förskollärarna visar på ett 

synsätt där det sista steget i den närmsta utvecklingszonen utmärks. De talar om att barn blir 

styrkt i sig själva när de klarat något självständigt.  

5.2 Skapa tillfällen för samtal och lyssnande  

Ett annat arbetssätt förskollärarna beskriver för att stärka alla barns identitet är att de skapa 

tillfällen för samtal och lyssnande. Maria berättar att de tillvaratar lässtunder med det 

enskilda barnet för att skapa utrymme för samtal utan att någon annan pratat åt en. Sandra 

delger en likande syn:  
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 Man försöker hitta stunder, vi har något barn som är väldigt försiktig och kanske inte vill 

vara i leken när det är intensivast, utan drar sig undan då och är mer för sig själv. Men att 

hitta dom stunderna och muntra i de stunderna, att här kan du blomma under dagen. 

 

Sandra resonerar vidare om att ”dämpa ner” de barn som tagit mycket plats och visa att det 

är någon annans tur att uttrycka sig. Det kan även tolkas som att Maria använder en liknande 

strategi, när blöjbyte sker på de yngre barnen, placerar hon de äldre barnen i ett annat rum. 

På så vis får de yngre barnen tid till att uttrycka sig. Josefin och Tina menar vidare att 

matsituationen är ett tillfälle där pedagogen kan fånga upp de barn som inte fått tillräckligt 

med utrymme. Josefin menar att: ”Jag tänker att matsituationen är en väldigt viktig sån plats, 

[…]. Har man missat något barn så har man ju chansen att vid frukosten eller lunchen att 

plocka upp detta barn, att den får mer talutrymme”.  

 

Karin och Stina belyser samlingen som en mötesplats där barnen får träna sig i att lyssna på 

varandra och där personen som talar får känna att det som den säger är intressant och viktigt. 

De använder sig av turtagning, då de uppmärksammat att det vanligtvis är de talförda barnen 

som räcker upp handen. Karin menar vidare att det är lätt hänt att ge mer tid till de barn som 

kommer med mycket idéer och som ofta söker kontakt än de barn som håller sig i 

bakgrunden.  

 

Sammanfattande analys 

Respondenterna lyfter vikten av att skapa stunder i vardagen där barn som har begränsad 

möjlighet att göra sig hörda i stora barngrupper och försiktiga barn kan få utrymme och 

uppmärksamhet. Vid dessa stunder ska de få känna sig sedda, uttrycka sina åsikter och 

intressen samt vad de har för tankar och idéer. Det framkommer en rädsla hos förskollärarna 

att de försiktiga barnen får mindre uppmärksamhet och tid än de barn som syns och hörs 

mycket. Att förskollärare medvetet skapa tid för att lyssna och uppmärksamma barn kan 

relateras till tankarna i det sociokulturella perspektivet, där det betonas att människor lär sig 

och delar kunskaper med varandra (Säljö, 2015). Förskollärarna anser att det är viktigt att 

barnen lär sig att lyssna in varandra och att alla får tid och uppmärksamhet. Personen som 

talar ska få känna att den har något viktigt och intressant att säga.  

5.3 Utmana barn att våga prova något nytt 

Förskollärarna berättar att de ser det som stärkande för barns identitet att utmana dem att 

våga prova något nytt. Sandra beskriver hur de kan genomföra saker som barnen inte är 
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bekväma med, exempelvis stå i fokus på en samling. Genom att utmana sig i sådant som 

upplevs som obehagligt, kan barnet bevisa för sig själv att den faktiskt kan. Sandra förklarar: 

”sedan kan det vara att man behöver stötta rent konkret, i mindre svaga områden om man 

säger åh och det gäller att hantera det på bästa sätt, men jag kan. Alltså att barn får tro på 

sig, det kan vara att bara får stå i fokus lite i samling”. 

 

Josefin uttrycker att människor kan ha svårt att prova på saker som de inte säkert vet de kan. 

Hon förklarar att de arbetar med att barnen ska få möjlighet att testa på många olika saker. 

Karin har ett liknande synsätt, hon berättar: ”sen är vi nog lite sådär att vi lite ’milt’ tvingar, 

alltså vi utgår från intresse men jag menar man dör ju inte av kanske testa att göra en 

pärlplatta. Det kanske aldrig är något som dom hade valt men ändå att tvinga dom att få 

chansen att prova det”. 

 

Tina vill att barn ska hjälpa varandra i olika utmaningar. Hon ger ett exempel där ett barn 

skulle lägga ett pussel som den inte klarade av själv, ett äldre barn fick då hjälpa till.  Sandra 

och Josefin förklarar att de uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i exempelvis 

tambursituationer, ”Pelle kan dra upp dragkedjan fråga honom, kolla hur han gör” (Sandra), 

”jag vet att hon är jätteduktig på att dra upp dragkedjor så om du frågar henne kan hon nog 

hjälpa dig” (Josefin). 

 

Sammanfattande analys 

I förskollärarnas utsagor beskrivs det att de ger barn utmaningar i form av att våga prova 

något nytt, då det kan resultera i att barnen tro på sig själva. Förskollärarna ger exempel på 

att barn kan hjälpa varandra i olika utmaningar. Ett äldre barn fick hjälpa ett yngre med att 

lägga ett pussel, denna situation visar på att båda parterna fick en utmaning, både för det 

yngre barnet som fick lägga ett svårare pussel men även för det äldre som fick träna sig i att 

lära ut sin kunskap. Förskollärarna menar på att barnet med ”högre” kunskap kring området 

kan bli stärkt i sin identitet när den får visa vad den kan. Utifrån det teoretiska ramverket 

kan det tolkas som att förskollärarna ger uttryck för att de tillämpar den närmsta 

utvecklingszonen för att barn ska tro på sig själva. Begreppet visar på det individen först 

inte kan göra, vad den kan göra med hjälp av andra och vad individen slutligen kan göra på 

egen hand (Säljö, 2015). Genom att förskollärarna får barnen att testa på nya saker som de 

tror barnen klarar av kan de uppnå nya utvecklingsnivåer. Förskollärarna bär på synen att 
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barns identiteter ständigt är under process, de lär av varandra och kan träna sig i att våga 

testa nya saker vilket kan bidra till att de blir mer trygga i sig själva.  

5.4 Hjälpa till med rollfördelning i lek 

Samtliga förskollärare anser att barns identitet är nära förknippat med lek, de arbetar med 

att vara närvarande i barns lek för att kunna hjälpa till med rollfördelningen. Karin berättar 

”Så då kan det vara viktigt att vi är med i leken och sådär och hjälper till med rollfördelning 

så man inte alltid får samma roll, att dom andra kompisarna får se att den kan minsann säga 

ifrån och bli arg eller kan bli ledsen”. 

 

Sandra berättar att barn kan få förväntningar på sig av andra i barngruppen på hur de ska 

vara, hon liknar barn vid kameleonter som ska anpassa sig efter olika sammanhang. För att 

undvika att barn fastnar i ofrivilliga roller berättar ett flertal av respondenterna att de ibland 

styr över vem som leker med vem. Josefin ger ett exempel med en pojke som alltid valde att 

leka med bilar, förskollärarna upplevde dock att han var uttråkad av denna lek. En kollega 

tog beslutet att låta pojken leka med en flicka i hemvrån och reaktionen blev positiv. Josefin 

beskrev det som: ”Det blev liksom en lite ny värld, han blev hur lycklig som helst”.  

 

Sandra förklarar att det kan uppstå ett positivt eller negativt grupptryck i en barngrupp, det 

kan exempelvis skapas kulturer i förskolan, här är vi ”coola” och leker ”coola-lekar”, det är 

då viktigt att pedagogen är närvarande och kan lyfta fram fler alternativ och sätt att vara på.  

 

Sammanfattande analys 

Respondenterna berättar att det kan finnas en risk att barnen blir tilldelade ofrivilliga roller 

i leken, för att motverka detta styr förskollärarna ibland över vem som leker med vem. I 

Josefins exempel med pojken som lekte i hemvrån fick barnet chansen att ingå i en ny lek 

och i ett nytt socialt sammanhang som han tidigare inte haft stor erfarenhet om. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet framhålls det att vi kategoriserar vår värld och det avgör hur vi 

agerar och uttrycker oss i olika sammanhang (Säljö, 2005; Säljö, 2015). Josefin förklarade 

att en ny värld öppnades för barnet, detta kan kopplas samman med att han kom in i en ny 

kontext där förväntningarna och språket såg annorlunda ut än det han tidigare varit med om 

i bil-leken. Pojken fick därmed testa på en ny roll som Josefin beskrev att han uppskattade. 

Förskollärarna uttrycker att barns bemötande mot varandra i leken påverkar deras identitet, 

det kan därför uttydas att de vill vara en närvarande pedagog som kan uppmärksamma 
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barnens bemötande mot varandra. Det valda teoretiska ramverket betonar människan som 

en kulturell varelse, vilket innebär att vi påverkas av den tid vi lever i och den kultur som 

råder (Säljö, 2015). Sandra förklarar att det kan uppstå kulturer på förskolor som gör att 

barnet lär sig vara på ett visst sätt, barnet kommer in i värld som präglas av normer och 

förväntningar, i Sandras exempel, att alla skulle vara ”coola” och leka ”coola-lekar”. 

5.5 Bemöta barn med tilltro  

Utifrån intervjuerna berättar förskollärarna om betydelsen att bemöta barn med tilltro. 

Sandra understryker hur pedagogers ordval kan påverka barns identitet. Ord som ”det är inte 

så viktigt, var tyst nu, nu pratar vi här” kan leda till att barnet känner sig exkluderad och inte 

ha något att komma med. Istället för att använda sig av dessa formuleringar ska pedagogen 

möta barnet med öppenhet och tilltro ”nu är det din tur, vad tror du? vad tycker du?” således 

bemöter förskollärarna barnen med tron på att de kan någonting och det är viktigt. Josefin 

tycker det är viktigt att välja ord som stärker självkänslan snarare än självförtroendet. På 

hennes avdelning försöker de att inte använda ord som ”Vad duktig och vad bra du är” utan 

de tillämpar andra alternativ som ”Jag bli glad när du är här”. Karin förklarar att hon försöker 

lyfta fram barnens bästa sidor och se till det positiva, istället för att klanka ner på det barnen 

inte kan. Stina berättar: 

 

 Att dom här barnen som kanske har haft mycket konflikter eller tillrättavisningar att man 

försöker lyfta, för deras identitet ska ju inte bli att det är dom stör hela tiden eller att dom 

ställer till för det finns, ibland får man känslan av att vissa barn gör saker för att få 

uppmärksamhet och har de då kommit in i den rullen att ”jag får ju negativ uppmärksamhet 

men ändå uppmärksamhet”  

 

Karin menar vidare som Stina att uppmärksamheten inte ska ges till ett och samma problem 

hela tiden för då blir det även denna uppmärksamhet som barnet söker, hon uttrycker dock 

vikten av att kunna sätta gränser men att pedagogen påvisar att det är handlingen som ska 

förändras inte personen. Tina tror att får barnet en fel bild av sig själv i unga år kan det leda 

till att barnet längre fram inte anser sig vara värd något.  

Sammanfattande analys 

Förskollärarnas beskrivningar visar att barns identitet påverkas av hur de blir bemötta av sin 

omgivning. Det kan uttydas att förskollärarna vill bemöta barn med tron på att de kan 

någonting. Respondenterna tar upp baksidan av vad som kan hända om ett barn ständigt 
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bemöts negativt, det kan leda till att barnet kopplar sin identitet till den negativa 

uppmärksamheten. Förskollärarna arbetar med att tillämpa ord som styrker barns självkänsla 

snarare än självförtroende. Grunden inom det sociokulturella perspektivet är att människor 

utvecklas i samspel med varandra (Säljö, 2015). En individ ingår i olika sociala sammanhang 

och lär sig hur den ska agera och formulera sig (Säljö, 2005). I förskollärarnas utsagor 

åskådliggörs ordets makt. Sandra beskriver att negativa ordval kan göra att barnen känner 

att de inte har något att komma med, det viktiga är då att bemöta barn med öppenhet och 

tilltro. 
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6.0 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att 

ge alla barn i förskolan möjlighet att stärkas i sin identitet.  Diskussionen presenteras utifrån 

tre underrubriker: resultatdiskussion, metoddiskussion och vidare forskning. I 

resultatdiskussionen diskuteras respondenternas svar utifrån frågeställningarna: Hur 

reflekterar förskollärare kring sitt arbete med barns identitetsutveckling i förskolan? Hur 

beskriver förskollärare sitt arbete med att lyfta fram alla barns kompetenser? Vidare i 

metoddiskussionen diskuteras metodvalet, en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer och dess påverkan på det resultat som framkom. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning inom det valda området.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar på fem arbetssätt förskollärarna beskriver att de tillämpar för att stärka barns 

identitet, dessa är: synliggörande av barns kompetenser, skapa tillfällen för samtal och 

lyssnande, utmana barn att våga prova något nytt, hjälpa till med rollfördelning i lek samt 

bemöta barn med tilltro. En central aspekt inom det sociokulturella perspektivet är att barn 

formas av den omgivning de befinner sig i (Säljö, 2015). Vi kan se att samtliga respondenter 

i studien värdesätter kommunikation och interaktion som ett verktyg för att stärka ett barn i 

sin identitet.  

Förskollärarna beskriver arbetet, synliggörande av barns kompetenser, där barnen ska få 

möjlighet att visa sina intressen och kunskaper för de resterande i barngruppen och bli sedda 

för de dem är. Mack, Faite, Vernon och Smith (2006) förklarar att pedagoger kan skapa 

förväntningar på hur barnet är, barnet placeras då i ett fack med en fördel eller nackdel. 

Genom att synliggöra barns kompetenser kan förskollärarnas förväntningar på hur barnet är 

motsägas, vi kan därmed uttolka att barns identiteter kan stärkas eftersom de kan visa vem 

de verkligen är. Förskollärarna berättar att de genom temaarbeten och dokumentation kan 

åstadkomma detta.  

Förskollärarna lyfter även i sina utsagor fram specifika kompetenser som de vill att barnen 

ska utveckla. Dessa är självständighet, social kompetens och modet att kunna ta för sig. 

Egenskaper som ett kompetent barn sägs äga är att de är självsäkra, nyfikna, glada och 

kommunikativa (Jonsdottir, 2007; Schneider et.al. 2014) Vilka går i likhet med de som 
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förskollärarna beskrev. I Lpfö18 står det att förskollärare ska ansvara för att ge barn stöttning 

och förutsättningar till sin personliga utveckling (Skolverket, 2018). Utifrån detta ställer vi 

oss kritiska till om det bästa för att stärka alla barns identiteter är att lyfta fram vissa 

kompetenser mer än andra. Alla barn är unika och förskollärare bör ta hänsyn till barns 

olikheter för att kunna främja deras personliga utveckling. Enligt Jonsdottir (2007) kan 

bilden av ett kompetent barn liknas vid något individen behöver vara kvalificerad för, vilket 

resultera till att vissa barn lever upp till begreppet medan andra betraktas att inte göra det. 

Kalliala (2014) nämner att de försiktiga barnen inte nödvändigtvis matchar denna bild. Vi 

kan därmed se vikten av att framhäva fler kompetenser än de som kopplas ihop till 

definitionen av ett kompetent barn.   

Förskollärarna i studien kan känna en oro för att de försiktiga barnen inte får lika mycket 

stöttning i sin identitetsutveckling i form av utrymme och uppmärksamhet. Ett arbetssätt de 

använder sig av för att lyfta fram dessa barn är, skapa tillfällen för samtal och lyssnande, 

där barnen får blir sedda, uttrycka sina åsikter och intressen samt vad de har för tankar och 

idéer. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter språkets betydelse för barns identitet, 

via kommunikation kan barns självkänsla stärkas när pedagoger lyssnar in i samtal och visar 

intresse för det som sägs. Genom att förskollärarna skapar tid för alla barn kan de med hjälp 

av språket som redskap synliggöra hur barnet ser på sig själv. Det sociokulturella 

perspektivet belyser begreppet intersubjektivitet som innebär att människor kan inta andras 

perspektiv i samtal (Säljö, 2015). Detta tror vi kan resultera i att förskollärare i samtal med 

barn kan se vad det enskilda barnet behöver för att bli stärkt i sin identitet, vilket kan leda 

till att de även kan synliggöra fler kompetenser än de som kopplas ihop till definitionen av 

ett kompetent barn. Kalliala (2014) kom i sin studie fram till att de försiktiga barnen befinner 

sig i den yttre kretsen, vilket innebär att förskollärare kan ha svårt att uppmärksamma dessa 

barn. För att motverka detta beskriver förskollärarna i vår studie att de ”dämpa ner” de barn 

som tagit mycket plats, tillvarata lässtunder med det enskilda barnet, ta tid till matsituationer 

och använder sig av turtagning vid samlingar. Samspelet har en betydande roll för barns 

identitetsutveckling, att ta sig tid till samtal med barnen och lyssna in är betydelsefullt 

(Bergeling, 2001).  

 

Gren (2007) och Palla (2011) argumenterar för att identiteten formas i mötet med andra 

människor. Detta ger även vår studie uttryck för, det framkom att förskollärarnas bemötande 

har en inverkan på barns identitet. De arbetar med att bemöta barn med tilltro. Bemöts ett 
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barn ständigt med en negativ uppmärksamhet kan det resultera i att barnet får fel bild av sig 

själv vilket kan påverka dem längre fram i livet berättar förskollärarna.  

 

För att undvika ovanstående risk berättar förskollärarna att de vill använda ord som stärker 

barns självkänsla, där de ger uttryck för att barnen duger som de är istället för att uppmuntra 

prestationer. Dock framkom det vid andra tillfällen under intervjuerna att de även höjer 

kompetens i form av prestation, exempelvis ”jag vet att hon är jätteduktig på att dra upp 

dragkedjor så om du frågar henne kan hon nog hjälpa dig” (Josefin). Palla (2011) betonar 

att det sker allt fler bedömningar av barns prestationer i förskolan. Barnen jämförs med 

normer och förväntade kompetenser, det kan således påverka barns identitetsutveckling 

beroende på hur de lever upp till dessa förväntningar. Till skillnad från att se kompetens i 

förhållande till vad barnet kan i prestation, visar Reggio Emilia filosofin på ett annat synsätt. 

Den vuxne gör ett val att se alla barn som resursstarka, barnen ska därmed inte jämföras med 

varandra (Jonstoij, 2000). Anledningen till att förskollärare berömmer barns prestationer kan 

kopplas samman med andra arbetssätt. Citatet är hämtat från arbetssättet, utmana barn att 

våga prova något nytt, men det kan även kopplas ihop med, synliggörande av barns 

kompetenser, där de vill att barnen ska få visa sina kompetenser för de resterande i 

barngruppen. Vi kan se att en motstridighet kan uppstå i förskollärarnas arbetssätt, de vill 

tillämpa ord som stärker barns självkänsla snarare än att uppmuntra prestationer men 

samtidigt framkommer det att de berömmer barn i det dem gör. Att begrunda sina ordval 

och bemöta barn med tilltro kan kopplas samman med det som Bergeling (2001) betecknar 

som en lyhörd förskollärare. Vilket innebär att förskolläraren tar sig tid till samtal med 

barnen och uppmuntrar eget tänkande och självständighet, detta kan medföra att barnet får 

ett ökat självförtroende och självkänsla.  

 

I förskollärarnas utsagor uttrycks det att de även uppmuntrar självständighet och eget 

tänkande i arbetssättet, utmana barn att våga prova något nytt. Respondenterna beskriver 

att de försöker förmå barnen att testa på nya saker som de inte är bekväma med, exempelvis 

stå i fokus på en samling. Förskollärarna berättar att detta bidrar till att barnen får en ökad 

tillit till sig själva. När barn tillämpar färdigheter i olika sammanhang och situationer kan 

det resultera till ett ökat självförtroende och självkänsla (Fernández & Feliu, 2017).  Kalliala 

(2014) påstår att alla barn inte är bekväma med att vara i centrum, men det viktiga är att alla 

får känna sig uppmärksammade, accepterade och respekterade. För att barn ska känna sig 

respekterade ser vi vikten av att förskollärare ger barn lagom stora utmaningar. Den närmsta 
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utvecklingszonen förklarar ett samspel där barnet behöver hjälp av någon annan för att 

tillslut klara av det själv. I utvecklingszonen finns de kompetenser som är nåbara att utveckla 

(Säljö, 2015). Förskollärarna beskriver att barn kan hjälpa varandra i olika utmaningar, detta 

ser vi som ett arbetssätt där förskollärarna utmanar barnen lagom mycket och lyssnar in när 

de behöver stöttning av någon annan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller 

att barns självkänsla stärks när förskollärarna lyssnar in barnen i kommunikation. 

 

I resultatet framkom det att förskollärarna ser leken som identitetsskapande, de arbetar med 

att hjälpa till med rollfördelning i lek. Berg (1992) belyser att leken kan hjälpa barn att förstå 

vem de är och vem de vill vara, de kan utforska olika identiteter. Gren (2007) lyfter att det 

är viktigt att barn testar på olika roller men att dessa måste växa till en enighet och således 

ge olika uttryck för samma ”jag”. Att bli tilldelad olika roller blir därmed inte alltid stärkande 

för barns identitet, om rollerna upplevs som oförenliga och ge uttryck för flera olika ”jag”. 

I förskollärarnas utsagor kan det tolkas som att de har en förståelse för detta, förskollärarna 

berättar att barn kan tvingas vara någon de inte vill. Detta tolkar vi som att rollerna upplevs 

som oförenliga och kan därmed skapa en förvirring hos barnet. För att undvika att barn 

fastnar i ofrivilliga roller berättar förskollärarna att de vill vara närvarande och ibland styra 

över vem som leker med vem. Nilsson et al. (2018) menar på att det finns ett annat 

tillvägagångssätt än att styra i barns lek för att undvika att barn fastar i ofrivilliga roller. 

Författarna förklarar att förskolläraren kan inta en lekande roll i barns lek. Genom att 

förskollärare deltar i leken kan det leda till att barnen får större möjligheter till att själva 

bestämma hur stor plats de vill ta och vilka roller de vill inta. 

 

 I lek kan djupa samtal mellan barn skapas där de bland annat förhandlar om roller. Dessa 

samtal kan bidra till att barnen förstår varandra bättre, barnet blir synligt både för sig själv 

och för andra vilket kan påverka den personliga utvecklingen (Nilsson et al., 2018). En risk 

vi kan se med att förskollärarna väljer att styra över rollfördelningen, är att många av dessa 

betydelsefulla samtal kan försvinna. Öhman (2016) förklarar samtal och lyssnande som en 

intersubjektivitetsskapande process, Samtal kan öppnar upp för olikheter och visar på vikten 

av att ta en annan människas perspektiv. 

 

Utifrån arbetssätten förskollärarna beskriver att de arbetar med för att stärka barns identitet, 

kan vi se vikten av det som Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) framhåller nämligen, 
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”För att få syn på varje unikt barn, med sina unika kompetenser, måste förskollärare utveckla 

kompetens i att se barnets förmågor” (s.2). 

6.2 Metoddiskussion 

Utefter vår valda metod och antalet intervjupersoner, upplever vi att materialet som 

framkom blev tillräckligt för att finna samband och olikheter mellan förskollärarnas svar. 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklara att i en kvalitativ intervju framkommer 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar om studiens syfte. Vårt metodval grundades 

i att det relaterar till studiens syfte och frågeställningar, där vi önskade ta del av 

förskollärarnas beskrivningar som innefattar erfarenheter och uppfattningar. Valet av att 

respondenterna arbetade på olika åldersavdelningar bidrog till att resultatet fick en viss 

bredd. Arbetssätten förskollärarna beskrev att de tillämpar för att stärka barns identitet kan 

vid vissa sammanhang kopplas ihop till den ålder de arbetar med, resultatet kan därmed sett 

annorlunda ut om vi valt förskollärare som arbetar med samma åldersgrupp. Studiens 

resultat grundar sig på hur förskollärare beskriver att de arbetar. Det som vi ser som 

problematiskt med metodvalet är att vi inte kan veta om förskollärarna arbetar på det sätt 

som de beskriver. För att studera hur förskollärare praktiskt arbetar med studiens syfte hade 

det varit fördelaktigt att utföra en observation.  

 

Ett dilemma som vi upplevde var att respondenterna tolkade vissa av intervjufrågorna olika. 

Detta har vi ställt oss kritiska till vid sorteringsbearbetningen, då det framkom att vissa av 

svaren blev irrelevanta för studiens syfte. Resultatet hade därför kunnat påverkas om vi hade 

synliggjort detta vid ett tidigare skede och därmed omformulerat de berörda frågorna. Vi är 

medvetna om att vi hade vissa förutfattade meningar kring området och tidigare erfarenheter. 

I och med vår medvetenhet om detta har vi försökt ställt oss neutrala vid analysen. Analysen 

av materialet har skett löpande, vilket innebär att materialet diskuterats och bearbetats direkt 

efter intervjustunden (Patel & Davidsson, 2011). Detta har bidragit till att vi enklare kommit 

ihåg intressanta aspekter som framkommit under intervjuerna. Det har även underlättat 

arbetet med att koppla ihop förskollärarnas utsagor till tidigare forskning och litteratur samt 

till det valda perspektivet. Utan detta arbetssätt hade vi kunnat gå miste om intressanta och 

betydande kopplingar till analys och diskussion. 
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6.3 Vidare forskning 

Kompetens kan ha olika innebörd beroende på situation (Brembeck, Johansson, Kampmann, 

2004). I vår studie framkom det att förskollärarna relaterar i många sammanhang kompetens 

i förhållande till prestation. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur förskollärare 

ser på begreppet kompetens i relation till prestation, samt om synsätten kan påverka barn 

som inte är bekväma att prestera inför en grupp. Kalliala (2014) påpekar att alla barn inte är 

bekväma med att vara i centrum, men det viktiga är att alla får känna sig uppmärksammande, 

accepterade och respekterade.  
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Bilagor 

 Bilaga 1- Intervjuguide 

  

- Vad tänker du på när du hör begreppet identitet? 

 

- Hur arbetar ni med att stärka alla barns identiteter? 

- Hur arbetar ni med att barn ska stöttas i de förmågor de behöver utveckla? 

 

- Vilka faktorer tror du påverkar om barnet får en positiv identitetsutveckling i 

förskolan?  

 

- Vilka faktorer tror du påverkar om barnet får en negativ identitetsutveckling i 

förskolan? 

 

- Hur gör ni för att alla barn ska bli sedda? 

 

- På vilket sätt tycker du att bemötandet eller mötet med barnet är viktigt för 

identitetsskapandet?  

 

- Kan det finnas svårigheter att bemöta alla barn likvärdigt? 

- Om ja, Beskriv vilka svårigheter du upplever? 

 

- Tror du barnen kan påverka varandras identitetsutveckling? Varför? och på vilket 

sätt? 

- Om ja, hur skapar ni meningsfulla möten mellan barn-barn?  

 

- Hur arbetar ni för att lyfta fram alla barns kompetenser?  
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 Bilaga 2- Missivbrev 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Jönköping University som nu ska skriva vårt 

examensarbete. Vi hoppas att du som verksam förskollärare skulle vilja ställa upp på en 

intervju. Samtalet kommer att kretsa kring läroplanens strävansmål ”Förskolan ska ge varje 

barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den […]” (Skolverket, 

2018, s. 13).  Intervjun kommer pågå i cirka 30 minuter och kommer äga rum någon gång 

under vecka 17–18. Fungerar det för dig kommer vi gärna till din arbetsplats och utför 

intervjun. Intervjun kommer bli som ett samtal där du får dela med dig av dina erfarenheter 

och uppfattningar kring barns identitetsutveckling. 

• Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att ge 

alla barn i förskolan möjlighet att stärkas i sin identitet.   

• Intervjuerna kommer att spelas in, så att svaren inte kan förvrängas. Under 

intervjun kommer även anteckningar att föras.  

• Studien följer de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Dessa krav innebär att de 

uppgifter som framkommer under intervjun kommer att hanteras med varsamhet 

och uppgifterna kommer inte delges till obehöriga. Du som deltagare kommer 

avidentifieras i studien och de uppgifter som framkommer kommer enbart 

användas till studiens ändamål. Du kan avbryta din medverkan när du vill utan 

negativa påföljder. När examensarbetet har blivit godkänt kommer inspelningarna 

från intervjun att raderas.   

Hoppas att du finner detta intressant och vill delge dina erfarenheter med oss!  

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

Hanna Wennblom: mail och telefonnummer 

Alma Park: mail och telefonnummer 


