
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Man ska kunna prata om allt” 
En kvalitativ studie om några förskollärares 
syn och förhållningssätt till begreppet  
livsfrågor med mångfaldsinriktning 

Sanna Falkenström och Ida Ekholm 

Rapport 2017vt 02283 

Institutionen för peda-

gogik, didaktik och ut-

bildningsstudier, 

Självständigt arbete,  

15 hp 

Handledare:  Stefan Myrgård 

Examinator:  Kristina Ahlberg 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i några förskollärares arbetssätt kring begreppet 

livsfrågor på tre förskolor i Mellansverige. I läroplanen för förskolan står det skrivet att livsfrå-

geundervisning ska bedrivas i förskolans verksamhet. Begreppet är dock stort och tolkningsbart 

och därför blir det intressant att undersöka hur några förskollärare tolkar och anger att de för-

håller sig till ämnet. Studien utgår från tre forskningsfrågor som har formulerats: 1. Hur tolkar 

några förskollärare begreppet livsfrågor i läroplanen? 2. Hur anger några förskollärare att de 

arbetar med livsfrågor i verksamheten, ur bland annat ett mångfaldsperspektiv? 3. Hur kan ett 

arbete rörande likheter och olikheter se ut i förskolan? Studien utgår från ett kvalitativt tillvä-

gagångssätt genom sex intervjuer med förskollärare. En kompletterande undersökning i form 

av barnsamtal genomförs även på en av förskolorna med syfte att undersöka hur det går att 

arbeta med likheter och olikheter bland yngre barn.  

 

Materialet som har samlats in från intervjuerna har analyserats utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv samt med fokus på fyra olika lärarstrategier för livsfrågeundervisning. De två perspek-

tiven skapar möjlighet till att synliggöra förskollärares förhållningssätt till att bemöta barns 

olika frågor samt se vilken betydelse exempelvis språk och material har för livsfrågeundervis-

ningen. Resultatet visar på både likheter och skillnader kring förskollärarnas strategier med 

livsfrågor i verksamheten. Temaarbeten och vardagliga samlingar är vanliga arbetssätt som 

framkommer där språket får stor betydelse i de sociala sammanhangen. Vi kan se ett gemensamt 

förhållningssätt till livsfrågeundervisningen i verksamheten då förskollärarna uttrycker ett pas-

sivt förhållningssätt gentemot ämnet då de anser att livsfrågeundervisningen får styras utifrån 

barnens intressen och initiativ. Det har framkommit i resultatet att på förskolor som har en stor 

kulturell variation skapas det naturligt positiva attityder. På förskolor där barngrupper är mer 

homogena är miljö och material av stor betydelse i mångfaldsarbetet för att kunna tillföra lik-

heter och olikheter. Sammanfattningsvis diskuterar vi resultatet från studien i relation till för-

skolans läroplan samt förskollärarutbildningen.  

 

 

Nyckelord: Förskola, barn, livsfrågor, kulturell mångfald 
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Inledning 

Vi har valt att undersöka begreppet livsfrågor samt hur man som förskollärare kan arbeta med 

detta i förskolan då vi anser att styrdokumenten lämnar begreppet öppet för tolkning. Begreppet 

är vagt definierat och läroplanen redogör inte för någon detaljerad definition av begreppet och 

har enligt oss inte berörts hittills under vår utbildning. Av denna anledning vore det både viktigt 

och intressant för oss som blivande förskollärare att få en djupare inblick i begreppets innebörd. 

Dessutom vore det även bra att få en inblick i begreppet och hur de arbetar med livsfrågor i 

förskolan. 

 

Förutom att få en djupare förståelse för förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring livs-

frågor i vidare mening har vi valt att fördjupa oss i livsfrågan likheter och olikheter ur ett mång-

faldsperspektiv samt hur förskollärare anger att de arbetar utifrån ämnet. Mångfald anser vi är 

ett stort samlingsbegrepp som innefattar likheter och olikheter på individ-, grupp- och samhälls-

nivå och som kan ses ur olika perspektiv såsom kön, ålder, funktionsvariation, etnisk och kul-

turell bakgrund. Vi kommer i denna studie att fokusera på en del av mångfaldsbegreppet och 

således rikta in oss på ett mångkulturellt perspektiv och hur förskolan förhåller sig till det. 

Mångkultur definierar vi som ett samhälle innefattande olika kulturer som kan vara etniska, 

religiösa eller språkliga och hur dessa samspelar. Vi ser förskolan som en mångkulturell mö-

tesplats där förskollärarnas uppgift blir att arbeta främjande och därmed skapa positiva och goda 

attityder som motverkar fördomar som annars kan uppstå. 

 

Vi vill tacka vår handledare Stefan Myrgård för all den hjälp han bistått med samt tacka de barn 

och förskollärare som deltagit i vår studie.  
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Arbetsfördelning 

Under denna studie har vi valt att skriva samt utföra det allra mesta av arbetet gemensamt då vi 

anser att det är viktigt att kunna reflektera tillsammans och få en gemensam förståelse kring 

arbetet. För att underlätta sökningsprocessen delade vi upp avsnittet “litteraturöversikt” där vi 

sökte forskningsartiklar på varsitt håll. Indelningen föll sig sedan naturlig då vi hittade artiklar 

inom olika teman. Ida hittade artiklar rörande livsfrågeundervisning i ett övergripande avseende 

och fick därför skriva den delen av litteraturöversikten. Sanna hittade artiklar rörande inrikt-

ningen mångfald och fick istället skriva den delen av litteraturöversikten. Vi har dock varit noga 

med att läsa igenom varandras texter och tagit hänsyn till varandras synpunkter och genom 

diskussioner kommit fram till gemensamma resultat som vi båda står för. Under intervjuerna 

deltog vi båda och turades om att intervjua. Vi fick därmed utföra tre intervjuer var. 

Bakgrund 

I detta kapitel förklaras närmare vad begreppet livsfrågor innebär samt hur styrdokument be-

handlar ämnet. Vikten av barns livsfrågor och varför livsfrågeundervisning bör inkluderas i 

förskolans innehåll kommer även att belysas. 

Styrdokument 

Läroplanen för förskolan innefattar de krav som staten ställer på verksamheten och är därmed 

det dokument som ska forma verksamheten. I förskolans styrdokument framkommer begreppet 

livsfrågor och att förskolan ska arbeta med allt utifrån vad som innefattar vardagliga livsfrågor. 

I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska sträva efter att barnen utvecklar sin 

förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till både etiska dilemman samt livsfrågor i 

vardagen (Lpfö98, 2016, s. 8). Livsfrågor är ett brett begrepp som läroplanen lämnar öppet för 

tolkning åt läsaren då inga specifika tolkningar görs eller konkreta exempel på ämnen inom 

begreppet nämns. För att jämföra hur begreppet beskrivs i andra styrdokument går det i grund-

skolans läroplan att se hur begreppet tydligare definieras och konkreta exempel på hur det går 

att arbeta med inom olika ämnesområden, exempelvis inom religionskunskap där man kan dis-

kutera meningen med livet (Lgr, 2011, s. 209).  

 

Det framkommer även i förskolans läroplan att verksamheten ska sträva efter att varje barn får 

möjlighet till att kunna lyssna och reflektera för att dels kunna skapa egna uppfattningar om 

saker i deras livsvärld, men samtidigt kunna förstå andras perspektiv. Läroplanen för förskolan 
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belyser värdegrunden och förståelsen för alla människors lika värde oberoende av kön, social 

bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning (Lpfö98, 2016, s.8 & 10) 

Livsfrågor  

Livsfrågor beskrivs som en relation mellan människan, världen och livet i stort. Livsfrågor be-

rör människors tillvaro i livet och uttrycks ofta i samband med upplevelser som är i behov av 

bearbetning och reflektion (Hartman & Thorstenson- Ed, 2007, s.20). Det är genom menings-

fulla möten och genom kommunikationen inom mötena som människors frågor kring livet upp-

står. Livsfrågor betraktas även som frågor som saknar rationella eller definitiva svar vilket in-

nebär att det varken finns något rätt eller fel svar. Människan kan alltså bara välja mellan att tro 

eller inte tro på saker i sin livsvärld. Vad man väljer att tro på handlar om tycke och smak 

(Dahlin, 2004, s. 49–50). Man kopplar ofta samman livsfrågor med begreppet filosofi där båda 

begreppen syftar till att betrakta och förstå livsvärlden (Hartman & Thorstenson-Ed, 2007, s. 

105). 

Livsfrågor bland yngre barn 

I en studie om livsfrågor i förskola och skola diskuteras det huruvida livsfrågor hör hemma 

bland yngre barn. Studien inriktar sig på de tre områdena; människan och döden, våld, krig och 

förtryck, samt tro och religion. En enkät skickades ut till både lärare och förskollärare för att ta 

reda på om de ansåg att dessa livsfrågor hör hemma i barngrupperna. Resultatet från enkäten 

visade på att både lärare och förskollärare ansåg att livsfrågor hörde hemma i barngrupperna. 

Dock framkom det i resultaten att förskollärare kände sig tveksamma till att ta upp den sist-

nämnda frågan om tro och religion i barngrupperna om inte barnen själva tar upp frågan (Dahl-

berg m.fl., 1977, s. 26-27). 

 

Det är viktigt att barn får möjlighet att komma i kontakt med och samtala om olika livsfrågor, 

stora såväl som små. Livet är fullt av förändringar och det gäller även i barns liv. Det kan ske 

förändringar i exempelvis familjebilden, något som för barn många gånger är mycket oroande 

förändringar. Andra förändringar såsom sjukdomar, dödsfall eller ekonomiska förändringar i 

hemmet kan förekomma. Dessa situationer gör att barnen känner sig handfallna då det inte är 

något som de kan påverka (Hartman & Thorstenson- Ed, 2007, s.40). 
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Mångfald i förskolan 

Det finns en uppfattning om att dagens samhälle och därmed förskolan har omvandlats från ett 

kulturellt homogent samhälle som innefattat mycket likheter bland människor, till ett mer kul-

turellt heterogent samhälle där vi idag ser en större variation av olikheter bland oss. Dock har 

Sverige alltid varit uppdelat men tidigare i form av socioekonomiska grupper med olika till-

gångar såsom utbildning, egendom, arbete samt språk, vilket har resulterat i skilda kulturella 

miljöer. Trots detta finns det fortfarande en stor skillnad på hur mångfald i samhället beskrevs 

förr respektive hur det beskrivs idag. Idag fokuseras det istället på kulturella, etniska och reli-

giösa skillnader och omfattar således mångkulturalitet i samhället (Lunneblad, 2006, s. 9). 

 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats för barnen där de ska förberedas inför ett liv i 

ett internationaliserat samhälle (Lunneblad, 2006, s. 2). Då förskolan i Sverige utgör det första 

steget i samhällets utbildningssystem så blir förskolan en viktig del i förloppet där exempelvis 

sätt att handla, tänka och känna förs vidare från de äldre generationerna till de yngre generat-

ionerna. Det är därmed delvis i förskolan som grunden för normer och värderingar skapas (Lun-

neblad, 2006, s. 19). I denna studie kan mångfald kopplas till det faktum att man i förskolan 

måste göra barnen medvetna om vad mångfald innebär och att förespråka olikheter. Därmed 

fostras barnen till att förstå vikten av ett heterogent samhälle och förebygger eventuella fördo-

mar.  

 

Mångkulturell och interkulturell är två begrepp som är närbesläktade med varandra. Skillnaden 

mellan de två begreppen är att “mång” som i mångkulturell tar fasta på en mer kvantitativ be-

skrivning medan “inter” som i interkulturell tar fasta på en handling, en interaktion eller en 

beskrivning av en interkulturell handling (Lunneblad, 2006, s. 24). Interkulturellt lärande kan 

förstås som ett lärande som sker i sociala sammanhang och i samspel med andra människor som 

har olika kulturella eller/och etniska bakgrunder (Lunneblad, 2006, s. 25). Mångkulturalitet och 

interkulturalitet är relevanta för denna studie eftersom att förskolan är en mötesplats för barn 

där de får möta likheter och olikheter.   
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi utifrån två teman beröra vad tidigare forskning säger om vårt ämne. 

Först presenteras tidigare forskning kring olika förhållningssätt till livsfrågeundervisning i för-

skolan och därefter presenteras nästa tema som berör mångfaldsarbetet i förskolan. 

Livsfrågor i förskolan 

Det har studerats om förskollärares föreställningar kring barn och deras livsfrågor samt hur 

förskollärare förhåller sig till att besvara dessa. I en studie ombads förskollärarna att föra doku-

mentation över iakttagelser i verksamheten där barn visade intresse och reflekterade över livs-

frågor. Utöver det blev förskollärarna intervjuade utifrån frågor som berörde deras uppfatt-

ningar om vilka existentiella frågor de trodde barn reflekterade över samt hur förskollärare be-

mötte dessa frågor (Pramling & Johansson, 1995, s. 130–131. Resultatet från intervjuerna på-

visade två kategorier av livsfrågor som barn ofta ställer sig; frågor om känslor samt livet och 

människan. Enligt förskollärarna baserar barn sina tankar om emotionella frågor på svåra situ-

ationer som skett i dess omgivning som exempelvis krig och våld i samhället. Frågor om livet 

och människan grundar sig i reflektioner om liv och död, vad som händer efter döden och hur 

världen uppstod. Ofta förekommer dessa frågor ifall någon i barnets närhet har gått bort (Pram-

ling & Johansson, 1995, s. 132). Förskollärarnas metodik för att bemöta barns livsfrågor var 

mycket individuellt men det gick att kategorisera huvuddragen i förskollärarnas metodval. 

Dessa metoder presenteras i fyra kategorier som består av; barns frågor, arbeta med barns pro-

blem, vuxna som modell samt undervisa barn (Pramling & Johansson, 1995, s. 135). 

 

I resultatet diskuterar författarna förskollärarnas uppfattningar om barns livsfrågor. Förskollä-

rarna anser att barn baserar sina reflektioner på livsfrågor av känslomässiga upplevelser mer än 

att de reflekterar kring sin omvärld. Förskollärarna anger även i intervjuerna att det är svårare 

att didaktiskt planera in undervisning om existentiella frågor än vad det är att planera in andra 

ämnen i verksamheten. De anser att det är lättare att arbeta med dessa frågor när de uppkommer 

på barnens initiativ (Pramling & Johansson, 1995, s. 142). Anteckningarna från dagböckerna 

visar dock att förskollärarna arbetar aktivt med livsfrågor i förskolan och att barns livsfrågor 

inte enbart baseras på känslomässiga upplevelser. I resultatet framkommer en viss oro hos för-

skollärarna att diskutera livsfrågor med barn. De är rädda för att det endast ska förvirra barnen 

att diskutera dessa frågor och att de många gånger inte är tillräckligt mogna för att handskas 

med frågorna (Pramling & Johansson, 1995, s. 144). I diskussionen av studien redogörs det för 

de konsekvenser som uppkommer om barn inte får möjlighet till att diskutera livsfrågor. Risken 
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finns att skapa rädslor och känslor av otrygghet som barnen kan komma att få bära med sig 

under en längre tid av sina liv. Genom att ge barnen verktyg för ett reflekterande tänkande 

skapas möjligheter för självreflekterande individer i framtiden (Pramling & Johansson, 1995, 

s. 145).  

 

I en rapport om hur man ska bemöta barns livsfrågor i förskolan beskrivs en modell kallad det 

sokratiska samtalet som bör ingå i undervisningsprocessen kring livsfrågor. Syftet med mo-

dellen är att skapa filosofiska samtal med barn som utgör en gemenskap och där det är viktigt 

att utgå från sammanhang som barn visar intresse för. Det är då barn engagerar sig, lyssnar och 

vill lära sig. I rapporten nämns kriterier som utgör dessa samtal. Samtalet ska beröra olösta 

frågor som väcker nyfikenhet i att söka svar. Frågorna ska utgå från barnens intressen, därav 

bäst lämpligt att barnen själva får välja ämne. Frågan måste leda fram till tydliga förklaringar 

av begreppet och visa olika perspektiv på sätt att reflektera. Det belyser för barn i samtalen 

vilka detaljer som är av mer eller mindre vikt i diskussionen samt att barns förmåga att kunna 

uttrycka känslor samt förstå känslors betydelse ökar. Samtalen kan visualiseras på olika sätt. 

Kognitiva övningar genom bild, drama och lekar är några exempel som öppnar upp barns filo-

soferande. Innan samtalen påbörjas bör man vid behov utforma regler som exempelvis kan in-

nebära att man måste lyssna och hålla sig till ämnet inför kommande diskussion (Fors, 1997, 

s.9). Vidare diskuteras barns förmågor att tillämpa sig nya kunskaper ökar om barn får hjälp 

med att förstå sammanhang och strukturer. Det är då viktigt att förskolläraren själv skapat struk-

tur i sitt liv i sätt att reflektera om saker och situationer och med denna kunskap skapa menings-

fullt material och innehåll i verksamheten (Fors, 1997, s.10). 

Mångfaldsarbete i förskolan 

Som förskollärare måste man arbeta för att framhäva dessa likheter och olikheter. I förskolans 

verksamhet står individen samt individens egna premisser i fokus. Därefter är det upp till varje 

enskild förskola, avdelning och förskollärare att bedöma vad detta innefattar. Dock ska barnen 

ändå styras mot gemensamma normer. I artikeln ”Med blicken på barnet – om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik” diskuteras det att förskolans uppdrag består av att både visa 

hänsyn och respekt och på så vis framhäva olikheter hos individer samtidigt som förskolans 

uppdrag har homogeniserade innebörder där man också vill framhäva att individer är homogena 

och därmed likartade. Dessa motsägelsefulla krav kan då bli problematiska för förskollärarna 

att uppfylla eftersom det inte överensstämmer med varandra och åsyftar motsatta målsättningar 

(Palla, 2011, s. 13).  
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I mångfaldsarbetet visar det sig att även materialet och miljön har stor betydelse i verksamheten 

och att förskollärare bör vara medvetna om dess påverkan. I studien ”Promoting diversity in 

early child care education” samlades material in från 64 olika förskolor där det undersöktes i 

vilken utsträckning förskolorna arbetade främjande med mångfald (Perlman, Kankesan & 

Zhang, 2010, s. 753). Resultatet av denna studie visade på att förskolorna i genomsnitt arbetade 

måttligt till mycket mångfaldsfrämjande. Denna mätning genomfördes i Toronto i Kanada med 

hjälp av metoden DPI (Diversity Promotion Index). De mångfaldskänsliga leksakerna som hit-

tades på några utav förskolorna var exempelvis dockor som satt i rullstol eller hade kryckor 

samt affischer och bilder på barn från olika delar av världen. De mångfaldsrelaterade aktivite-

terna som förskolorna arbetade med var exempelvis diskussioner om mångfaldsrelaterade äm-

nen, att de åt mat från olika länder och kulturer samt att de uppmärksammade högtider och 

traditioner från olika kulturer (Perlman, Kankesan & Zhang, 2010, s.759–760). Sammanfatt-

ningsvis framkom det i denna studie att förskollärarna använde sig av mångfaldspositiva leksa-

ker, teknisk utrustning och material samt att de tog upp mångfald som ett tema i undervisningen. 

Vidare menas det i artikeln att genom mångfaldsfrämjande arbete med förskolebarn fostras bar-

nen till goda attityder vilket motverkar utvecklingen av fördomar mot andra kulturer. Genom 

att fostra dessa positiva attityder så minskar dessutom risken för diskriminering av etniska mi-

noriteter och skapar istället välbefinnande bland dessa minoriteter (Perlman, Kankesan & 

Zhang, 2010, s. 762). 

Teoretiska utgångspunkter  

Ett sociokulturellt perspektiv samt lärarstrategier för livsfrågeundervisning kommer i detta av-

snitt att presenteras.  

Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet utgår från Lev Vygotskijs tankar kring utveckling, lärande och 

språk i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet innefattar begrepp och verktyg 

som ligger till grund i arbetet med livsfrågor i förskolan då samspel, språk och materiella ting 

är centrala delar i livsfrågeundervisningen. Ett stort väsentligt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering som innebär att människor tar hjälp av olika redskap i försök till att 

agera och förstå sin omvärld. Ett av de viktigaste medierande redskapen är språket som även 

kan ses som ett kulturellt redskap. Detta kulturella redskap kan tas till hjälp för att kunna besk-

riva, förstå och tänka runt saker som finns i omvärlden. Det språkliga redskapet kan även ses 
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som ett intellektuellt eller mentalt redskap som kan te sig i form av tecken, bokstäver och be-

grepp (Säljö, 2014, s. 297–298). Det är dock något som inte bara finns där naturligt från början. 

Det språkliga verktyget utvecklas inom kulturella sammanhang och det kan se olika ut inom 

olika traditioner. Det är inom dessa traditioner som interaktioner skapas mellan människor och 

som det språkliga verktyget får en mening. Medierande redskap kan även ske genom fysiska 

artefakter och då genom exempelvis en penna som går att skriva med och bilder som går att 

samtala om (Säljö, 2014, s.300). Dessa medierande redskap utgör en central del i livsfrågeun-

dervisningen. Det är i sociala och språkliga sammanhang som människan kan ta del av andras 

uppfattningar och erfarenheter samtidigt som individen själv får möjlighet att uttrycka sina tan-

kar och upplevelser. Inom det sociokulturella perspektivet talar man om appropriering och den 

proximala utvecklingszonen. Principerna innebär att människan är i en ständig utvecklingspro-

cess. Det är inom denna process som människan är som mest mottaglig för att appropriera 

kunskap, alltså ta till sig nya kunskaper. Inom det sociokulturella perspektivet anses barn klara 

av svårare uppgifter mycket lättare och approprierar nya kunskaper om det löses under samar-

bete där det finns möjlighet till handledning (Vygotskij, 2001, s. 330). Detta kallas inom det 

sociokulturella perspektivet för scaffolding. Det kan exempelvis vara en kompis, förälder eller 

förskollärare (Säljö, 2014, s. 305).  I det sociala samspelet uppstår det möjligheter för den mer 

kunnige att hjälpa individen att nå nya kunskaper genom att exempelvis ställa utmanande frå-

gor. Det innebär att någon är på god väg i sin tankeprocess men behöver hjälp och stöttning för 

att fullt kunna utveckla dessa tankar och kunna uttrycka sig. 

Lärarstrategier 

I tidigare forskning nämns fyra lärarstrategier som förskollärare använder sig av i arbetet med 

livsfrågor. Den första strategin barns frågor innebär att barns frågor bör ligga till grund för hela 

verksamhetens planering av arbete. Barns initiativ till reflektion måste bemötas och det kan ske 

på två olika sätt. Det ena är att ge svar på barns frågor direkt och det andra sättet är att reflektera 

över dem tillsammans. Det förstnämnda grundar sig på en metod där förskolläraren agerar i 

nuet och spontant besvarar barns frågor. Dessa situationer är svåra att planera och därmed svåra 

att gå vidare med för utvärdering. Det andra alternativet baseras på en gemensam reflektion där 

förskolläraren riktar in sig på själva processen fram till ett svar då det egentliga svaret inte är 

av stor vikt (Pramling & Johansson, 1995, s. 135–136). I den andra kategorin arbeta med barns 

problem fokuserar förskolläraren på att skapa aktiviteter som ska hjälpa barn med känslomäss-

iga problem som uppmärksammats för att kunna bearbeta sina känslor. För att arbeta terapeu-

tiskt med barn angav förskollärarna sagor, bilder och rollspel som metoder för att låta barn 
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hantera sina känslor (Pramling & Johansson, 1995, s. 136-137). Den tredje kategorin presente-

ras som vuxna som modell. Förskollärare har en roll som förebilder för barn och måste våga 

bemöta barns frågor oavsett hur svåra eller jobbiga frågorna är. Alla frågor ska behandlas som 

normala frågor och förskollärarna anser att ett avslappnat arbetssätt kring livsfrågor skapar ett 

förtroende hos barn (Pramling & Johansson, 1995, s. 137). Sista kategorin som beskrevs heter 

undervisa barn där förskollärare fokuserar på undervisning om existentiella frågor. Kategorin 

utgör två metoder. I den ena metoden skapar förskolläraren medvetet frågor som berör livsfrå-

gor där det finns ett tydligt mål med undervisningen. Inom denna metod använder sig förskol-

läraren ofta av konflikter, drama, litteratur och lek som metoder för att synliggöra förskollära-

rens idéer. I den andra metoden har förskolläraren inte medvetet livsfrågor i fokus men anser 

att frågorna blir invävda i undervisningen på andra sätt. De beskrev att naturprojekt är exempel 

på undervisning där existentiella frågor blir en naturlig del av undervisningen då existentiella 

frågor som “vad händer med löven på hösten, vart flyger fåglarna vidare någonstans “ofta upp-

kommer (Pramling & Johansson, 1995, s. 137–138).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka några förskollärares arbete kring livsfrågan likheter och olikheter ute på 

tre förskolor. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur tolkar några förskollärare begreppet livsfrågor i läroplanen? 

2. Hur anger några förskollärare att de arbetar med livsfrågor i verksamheten, ur bland 

annat ett mångfaldsperspektiv?  

3. Hur kan ett arbete rörande likheter och olikheter se ut i förskolan?  

Metod 

Denna studie grundas på kvalitativa intervjuer med sex stycken förskollärare från tre förskolor 

i två olika kommuner. En kompletterande undersökning genomfördes som vi valt att kalla för 

barnsamtal, i vilken sammanlagt åtta barn deltog. Syftet med den kompletterande undersök-

ningen var att se hur en planerad aktivitet rörande livsfrågan likheter och olikheter kan se ut.  

I denna studie används ett kvalitativt tillvägagångssätt för att undersöka hur förskollärare själva 

ser på begreppet livsfrågor samt hur de arbetar med detta ute i verksamheterna. Ett kvalitativt 
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tillvägagångssätt är bättre att använda sig av i mindre och tidsbegränsade undersökningar istäl-

let för ett kvantitativt tillvägagångssätt där man vill samla in ett mer omfattande material och 

få en statistisk överblick (Bell, 2016, s. 20). Således anser vi att vår undersökning behandlar 

livsfrågor på ett djupare plan än vad en statistisk studie hade gjort eftersom vi redogör för för-

skollärarnas egna erfarenheter.  

Urval  

I valet av förskolor inför intervjuerna valdes två förskolor centralt belägna i en stad i Mellans-

verige medan den tredje förskolan var belägen en timme nordöst om denna stad. Ingen större 

vikt lades på varför dessa två centrala förskolorna valdes. Den tredje förskolan som var belägen 

bortom staden valdes av två anledningar. Dels för att vi båda under utbildningen har haft två 

VFU-perioder på den förskolan så en fördel var att vi redan var bekanta med både barnen och 

personalen. Ett annat medvetet val till denna förskola var att vi visste att det var en mångkultu-

rell förskola där vi såg möjligheter till att kanske få se reflektioner ur olika kulturella perspektiv. 

I valet av förskollärare och barn lämnades lite åt slumpen då det var de tre förskollärarna som 

vi haft telefonkontakt med som tackade ja och sedan var det dessa förskollärare som valde den 

andra förskolläraren på respektive förskola. Valet av barn till barnsamtalen skedde i samråd 

med förskollärarna på barnens avdelning men vi tyckte det var viktigt att både pojkar och flickor 

fick delta. Samtliga förskollärare som vi intervjuade var kvinnor som hade varierad kompetens 

inom yrket. Varför det blev ett urval av endast kvinnor till dessa intervjuer var inte något som 

vi själva kunde styra över då det endast var kvinnor som tackade ja till att ställa upp. Hade vi 

haft möjligheten hade vi även gärna intervjuat män. 

Tillvägagångssätt 

Forskningsarbetet började med att söka information om det valda ämnet och läsa in oss på tidi-

gare litteratur och forskning. När vi kommit överens om hur vårt kvalitativa arbete skulle gå till 

startade processen att söka förskolor med informanter och barn som kunde tänka sig att ställa 

upp på dessa intervjuer och samtal. Förskolorna kontaktades via telefon där informanterna in-

formerades om studiens syfte. Sedan skickades ett brev via mail ut till dessa informanter med 

information och innebörd av de forskningsetiska principerna. Tre olika förskolor i Mellansve-

rige besöktes där två informanter per förskola intervjuades. Sammanlagt intervjuades sex 

stycken informanter. Informanterna arbetade på olika avdelningar eftersom vi ville ta del av 
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erfarenheter från både småbarnsavdelningar och storbarnsavdelningar då samtliga av försko-

lorna var åldersindelade. På en av förskolorna utfördes en kompletterande undersökning i form 

av barnsamtal. Barnsamtalen utfördes i två omgångar med fyra barn per gång. Till dessa barn-

samtal hade bilder förberetts som skulle samtala om. Däremot hade inga förbestämda intervju-

frågor förberetts eftersom det var barnens spontana tankar om bilderna som skulle stå i fokus. 

Inför aktiviteten skickades även här ut ett informationsbrev i förväg med information både om 

hur dessa barnsamtal skulle gå till samt information om att barnen skulle vara helt anonyma. 

Till informanterna skickades i förväg ut ett dokument med intervjufrågorna så att de skulle 

kunna komma mer förberedda till intervjun. Intervjuerna genomfördes i separata rum där det 

gick att samtala ostört eftersom vi gjorde ljudupptagning med hjälp av diktafon för att senare 

delvis kunna transkribera materialet. De delarna från intervjuerna som ansågs besvara fråge-

ställningarna bäst sammanfattade sedan och utgör resultatet i denna studie. På samma sätt be-

arbetades materialet från barnsamtalen. Alla intervjuer och samtal gick bra utan några problem. 

När alla intervjufrågorna ställts fick informanterna möjlighet att framföra vidare frågor eller 

andra synpunkter. 

Databearbetning 

Efter genomförandet av alla kvalitativa intervjuer med förskollärarna lyssnade vi igenom ljud-

inspelningarna var och en för sig och skrev då ner enskilda kortare sammanfattningar av svaren 

från intervjufrågorna. Sedan gick vi igenom varandras sammanfattningar för att se om vi tolkat 

svaren från intervjuerna på samma sätt. Vi kunde då se att vi tolkat svaren mycket lika. Till-

sammans sammanställdes ett resultat så att vi fick med det material vi ansåg var en viktig grund 

för vår studie. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I processen av denna studie har ett ständigt fokus kretsat kring att material, tillvägagångssätt, 

bearbetning och analysering har varit relevant för denna studie och kunnat bidra till svar på 

forskningsfrågorna. Detta för att förhålla oss till en sådan hög validitet som möjligt i studien. 

Inom forskning beskrivs validitet som ett mått på vad som ska mätas samt om det bidrar till 

trovärdiga resultat och slutsatser. Reliabilitet är ett mått på hur någonting mäts samt hur pass 

hög tillförlitlighet det är på måttet (Bell, 2016, s. 133-134). Vi anser att vår studie har hög 

reliabilitet då vi intervjuat informanterna utifrån samma frågor och tillvägagångssätt. Vi är dock 

medvetna om att undersökningen är baserad på hur förskollärarna tycker att de arbetar med 

livsfrågor och har därmed inga belägg för hur de faktiskt arbetar. Sålunda grundas resultaten på 
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de intervjuades uppfattningar kring sina sätt att arbeta på. Studie bygger på ett kvalitativt till-

vägagångssätt där det varken finns tid eller material för ett vetenskapligt generaliserbart resultat 

anser vi att det går att se ett tydligt samband mellan informanternas svar och skulle troligtvis få 

likartade svar vid vidare intervjuer. På så vis anser vi att det ändå går att se på resultaten som 

representativa.  

Etiska överväganden 

I förberedelserna inför intervjuerna övervägde vi de etiska aspekter som utgör en viktig grund 

inom den kvalitativa forskningen. Under intervjuarbetet tog vi hänsyn till att olika svårigheter 

kan uppstå och att man måste utgå från de etiska kraven. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är inom forskning fyra etiska huvudkrav som 

forskningen bör utgå från (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Dessa krav anser vi uppfylls då det 

inför både barnsamtalen samt intervjuerna skickade ut ett informationsbrev som redovisade in-

nebörden av dessa krav. Både informanterna och barnen informerades om att deltagandet var 

frivilligt och anonymt och att det insamlade materialet kommer att arkiveras efter avslutat ar-

bete. Fiktiva namn skapades till alla informanter för att inte avslöja deras identiteter. Vilka 

städer förskolorna är belägna i har inte heller avslöjats utan enbart geografisk region i landet 

har angetts. 

Resultat 

Resultatet av denna studie omfattas av svar från sex verksamma förskollärare ute på tre verk-

samheter. Ett val har gjorts att benämna dessa förskollärare med fiktiva namn så att deras iden-

titeter inte ska gå att spåras. Temarubrikerna under resultatet utgår från de frågor som ställdes 

till förskollärarna vid intervjuerna för att lättare skapa förståelse för vad det är förskollärarna 

besvarar. På vissa frågor har vi sammansatt två frågor då vi anser att frågorna går in i varandra. 

 

Bakgrund 

En närmare beskrivning för varje enskild förskollärare följer här nedan. 

 

Sofie:  

Arbetar på en storbarnsavdelning med åldrarna 5-6 år på en mångkulturell förskola. Sofie har 

varit verksam inom förskolläraryrket i 15 år. 
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Karin:  

Arbetar på en småbarnsavdelning med åldern 2 år på en mångkulturell förskola. Karin har varit 

verksam inom förskolläraryrket i 43 år.  

 

Ann-Marie: 

Arbetar på en mellanbarnsavdelning med åldrarna 3–4 år. Ann-Marie har varit verksam inom 

förskolläraryrket i 37 år. 

 

Sara: 

Arbetar på en storbarnsavdelning med åldrarna 5–6 år. Sara har varit verksam inom förskollä-

raryrket i 3 år. 

 

Kajsa:  

Arbetar på en mellanbarnsavdelning med åldrarna 3–5 år. Kajsa har varit verksam inom förs-

kolläraryrket i 19 år.  

 

Maja:  

Arbetar på en storbarnsavdelning med åldrarna 5–6 år. Maja har varit verksam inom förskollä-

raryrket i 7 år. 

 

Hur förskollärarna ser på begreppet livsfrågor och vad det innebär för dem 

Majoriteten av förskollärarna beskrev begreppet livsfrågor som något som för dem innebär ex-

istentiella frågor både i stort och i smått. Karin anser att begreppet berör allt möjligt med ex-

empel på vårt sätt att vara och hur vi är mot varandra. Ann-Marie menade att begreppet för 

henne berör frågor om livet som vad händer när vi dör? Vem är jag? Vad gör en glad? Förskol-

läraren Kajsa ansåg att det dels berör mångfaldsfrågor men ansåg att livsfrågor är stort och 

svårdefinierat. 

 

”I förskolan tänker jag mycket värdegrundsfrågor. Jag tycker att begreppet är lud-

digt. Jag tänker också på mångfald och olikheter. Utanför förskolan tänker jag på 

livsfrågor som förhållanden, liv och död”.  

(Kajsa) 
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Maja var den enda förskolläraren som resonerade olikt de andra förskollärare angående begrep-

pets innebörd då hon ansåg att det mestadels berör frågor om hållbar utveckling;  

 

”Jag tänker ju mer på det här med hållbar utveckling, såklart även små frågor som 

berör exempelvis när en mormor gått bort i ett barns närhet. Jag tänker mycket på 

hållbar utveckling, miljö och sådana saker. Hur allt hänger ihop, hur det kan se ut 

på andra sidan jordklotet och olika livsvillkor”. 

 (Maja) 

 

Hur förskollärarna tolkar läroplanens mål angående livsfrågor och hur de arbetar utifrån 

målet  

Även på denna fråga besvarades frågan enhetligt från förskollärarna då majoriteten inte aktivt 

planerade in arbeten kring livsfrågor i verksamheten. De ansåg att dessa frågor lyfts fram spon-

tant i verksamheten när barnen själva visar intresse för något specifikt område. Karin beskrev 

läroplanens mål som svårdefinierat och att det är ännu svårare att tolka hur man ska arbeta med 

målet i små barngrupper. Hon ansåg att arbetet får ske spontant och dagligen i verksamheten i 

aktiviteter som exempelvis samlingar.  

 

”Det är svårt speciellt med de små barnen. Det handlar hela tiden om vårt förhåll-

ningssätt och barnens förhållningssätt. Vi måste påminna, påminna och påminna 

och prata om hur vi är mot varandra. Vi pratar inte etiska dilemman här med de 

små barnen, det är inte aktuellt här. Den dagen de frågorna dyker upp blir det 

aktuellt. Vi har inte stött på frågor som exempelvis ett barn som har två mammor. 

Men vi tar det den dagen det etiska dilemmat uppstår”.  

(Karin) 

 

Sara tycker att läroplanens mål kring livsfrågor är otydligt men ansåg även att alla läroplanens 

mål är uppbyggda för att vara fria för tolkning. Det problematiska är att det många gånger 

försvårar förskollärarnas arbete. Hon angav även att hon inkluderar mycket identitetsarbete och 

normkritik i verksamheten.  

 

”Vi försöker få in arbetet i vardagen och besvara barnens frågor så gott som vi 

kan. Vi tillför själva inte så mycket livsfrågor. Det vi arbetar med är mycket iden-

titetsfrågor och vem man är. Men vi brukar kunna låna litteratur som barnen själva 
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får vara med och välja ut, och där innehåller det ibland en del livsfrågor som vi 

får diskutera kring. Hela huset jobbar mycket med en bok som heter Normkreati-

vitet i förskolan som öppnar för frågor och innehåller övningar med barn”.  

(Sara) 

 

Som i föregående fråga angav förskolläraren Maja även på denna fråga att hon arbetar an-

norlunda kring livsfrågor då hon beskrev ett kontinuerligt planerat arbete med livsfrågor då ur 

ett miljöperspektiv.  

 

”Vi planerar in aktiviteter som exempelvis sopsortering och aktiviteter i naturen 

där vi diskuterar kring frågor som rör djur och natur, exempelvis Får man döda en 

snigel? Men diskuterar även om andra frågor dyker upp vid exempelvis dödsfall”.  

(Maja)  

 

Huruvida förskollärarna anser att det finns livsfrågor som är extra viktiga att arbeta med 

respektive svåra att arbeta med eller inte bör tas upp alls i barngruppen 

Majoriteten ansåg att det finns vissa livsfrågor som är svåra att arbeta med i verksamheten. Alla 

förskollärare nämnde döden som ett exempel på en svår fråga att ta upp i barngruppen. Samtliga 

förskollärare var dock eniga om att alla typer av frågor kan och bör diskuteras. Huvudsaken är 

att utgå från barnens nivå och att inga dörrar stängs om det visas ett intresse från barnens sida.    

 

”Man ska kunna prata om allt. Det är viktigt att förskolläraren bemöter barn och 

deras frågor även om det kanske finns frågor som jag själv väljer att inte ta upp. 

Det händer att barn själva tar upp svåra frågor och då är det viktigt att vi förskol-

lärare kan lägga oss på en bra nivå och att vi inte tvingar fram svar från barnen”.  

(Sofie) 

 

Religion var ett annat exempel på ett svårt område att prata med barn om då flera av förskollä-

rarna ansåg sig ha för lite kunskaper för att kunna diskutera ämnet. Om religion tas upp ansåg 

de att det är viktigt att förskolläraren inte lägger några värderingar i samtalet. Maja berättar att 

personalen på hennes förskola inte brukar ta upp religionsfrågor alls i verksamheten. Kajsa 

svarar såhär när hon får frågan:  
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”Religion är många gånger ett svårt ämne då religiösa uppfattningar ofta krockar 

med varandra. Men vi måste prata om det och arbetslaget måste vara eniga om 

hur vi ska arbeta när dessa situationer uppkommer. Annars kan man ställa till det 

ganska mycket”. 

 (Kajsa) 

 

Hur förskollärarna anser att barnen själva visar intresse för någon eller några specifika 

livsfrågor 

Majoriteten av förskollärarna svarade att barn visar intresse för livsfrågor om något har skett i 

barnens omgivning som är behov av att ventileras. Hur man är en bra kompis och känslor är 

ofta något barnen diskuterar och många förskollärare sa även att döden var en återkommande 

livsfråga som ofta kom upp bland de äldre barnen. Barnen visade intresse för denna livsfråga 

genom att ställa frågor som ofta ledde in på diskussion eller genom lekar där de på något sätt 

rollspelande om döden. Förskolläraren Maja berättade om en kollega som under en kortare pe-

riod gått på flera begravningar och genom detta hade barnens intresse för begravningar och 

döden väckts.  

 

”De äldsta barnen pratar mycket om döden. Det har vi pratat ganska mycket om 

under det här året. Jag har en kollega som varit på flera begravningar och då har 

vi talat om det för barnen. Då har vi pratat om det. Mycket om vad är en begrav-

ning och de frågar mycket om vad som händer när man dör”. 

 (Maja) 

 

Förskolläraren Sara tog även upp tro och religion som en återkommande livsfråga som hennes 

barngrupp samtalade mycket om då många barn i den gruppen växer upp i religiösa familjer.  

 

”Just nu tar min barngrupp upp mycket frågor kring tro och religion. Det är 

mycket att de får frågorna hemifrån som de sedan funderar över. I min barngrupp 

har vi några barn där deras föräldrar är extremt troende. Föräldrarna säger till 

barnen vad de ska göra och säga och det är något som barnen ofta bearbetar här. 

De tror att om du inte gör såhär eller såhär så kommer djävulen och tar dig och då 

kommer du brinna i helvetet. Då är det min uppgift att visa på att det finns olika 

sätt att se på saker och ting. Jag brukar säga du tror på djävulen och det är okej att 
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du gör det. Jag tror inte på djävulen men vi tror alla olika och så diskuterar vi vad 

kompisar emellan tror”. 

 (Sara).   

Hur förskollärarna arbetar för allas lika värde och för att skapa goda värderingar i barn-

gruppen, samt specifika arbetssätt för att framhäva likheter och olikheter 

Samtliga förskollärare angav att det är något de arbetar med dagligen. Många menade att de 

diskuterar med barnen i exempelvis samlingar kring olikheter och att vi människor är på olika 

sätt, men att alla är ändå lika mycket värda. De diskuterade även med barnen om att det inte är 

okej att retas för olikheter samt att förskolorna har olika temadagar som belyser olikheter. Ex-

empelvis rocka sockorna som är en dag där Downs syndrom belyses. På Sofies förskola arbetar 

de mycket med genusfrågor och hur flickor och pojkar kan vara. De tillför mycket normarbete 

i verksamheten för att utmana rådande samhällsnormer. Hon anser att normarbetet har gett stort 

resultat i barngruppen. Sara bedömde att det är viktigt att förskollärare benämner barnen vid 

deras namn och inte vilken könstillhörighet de har just för att inte förstärka olika könsroller. 

Flera förskollärare menade att det var väldigt viktigt att belysa likheter och olikheter men att 

man inte får trycka alltför mycket på olikheterna då det istället kan ge motsatt effekt. 

 

”Vi gör ingen stor sak av olikheter då vi utgår från att alla är olika. Lägga en större 

vikt vid olikheter kan ge motsatt effekt. Barn är förutsättningslösa och vi måste 

låta dem få vara det”. 

(Kajsa) 

 

Förskolläraren Sofie såg på olikheter som en naturlig del i vardagen i hennes barngrupp då hon 

arbetar på en mångkulturell förskola. Därför bedömde hon att dessa frågor om likheter och 

olikheter är extra viktiga att arbeta med i mer homogena förskolegrupper för att belysa att det 

finns variationer mellan människor. Sara bekräftade detta synsätt då hennes barngrupp är oer-

hört homogen och att hon därför försöker tillföra olikheter i verksamheten via olika material 

istället. 

 

”Vi är en väldigt privilegierad barngrupp med hög standard och inte så mycket 

variation. Vi försöker därför via böcker och spelet just dance belysa olika musik-

genrer och sätt att vara på. I spelet utmanar vi ofta könsroller där tjejerna får spela 

den manliga dansaren och tvärtom”. 

(Sara) 
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Sammanfattande tabell med svar från respondenterna 

 Fråga 1 Fråga 2–3 Fråga 4–5 Fråga 6 Fråga 7–8 

Ann-Marie Existentiella 

frågor. Livet, 

vem är jag. 

vad gör en 

glad  

Mål ofta 

breda. reflek-

tera & kritiskt 

granska.  

Självkänsla, 

empati. Ge 

barn utrymme. 

Religion svårt 

Vad händer ef-

ter döden, hur 

blir det bebi-

sar. 

Reflekterande 

arbete. Våga 

lyfta fram äm-

nen 

Kajsa Värdegrund, 

mångfald, liv 

och död.  

Kommer 

spontant när 

något blir ak-

tuellt. Arbetar 

projektvis, ex. 

mångfald och 

olikheter.  

Genus, jäm-

ställdhet och 

allas lika 

värde. Liv och 

död är svårt. 

Inga speciella 

frågor. Frågor 

dyker upp när 

något blir ak-

tuellt.  

Arbetar hela 

tiden. Diskute-

rar begrepp för 

att skapa för-

ståelse. Gör 

ingen stor sak 

av olikheter. 

Karin Innebär allt. 

Förhållnings-

sätt. Hur vi 

väljer att leva.  

Svårt med små 

barn. Prata om 

hur vi är mot 

varandra. 

Mångfald vik-

tigt.  

Inget speciellt 

jobbigt. 

Större barn - 

döden. Små 

barn - inte så 

mycket.  

Samtalar vid 

aktuellt till-

fälle. Diskute-

rar allas lika 

värde. 

Maja Hållbar ut-

veckling, även 

små frågor.  

Relationen 

mellan miljö 

och natur. Pla-

nera in ex. 

sopsortering. 

Döden jobbig, 

även religion. 

Inte lägga 

egna värde-

ringar. 

Äldsta pratar 

om döden. 

Kopplar till 

kollega som 

besökt många 

begravningar 

Dagligt arbete. 

Diskutera lik-

heter och olik-

heter. Tema-

dagar ex. 

rocka sockor.  

Sara Svårt och tolk-

ningsbart be-

grepp som 

handlar om en 

själv. 

Försöker få in 

det i vardagen, 

svarar så gott 

det går på bar-

nens frågor. 

Arbetar med 

boken Norm-

kreativitet som 

öppnar upp för 

frågor.  

Vem är jag? 

Integritet, vad 

är ok för mig? 

Bygga identi-

tet. Man kan 

prata om allt 

på barnens 

nivå. 

Mycket tro 

och religion, 

mycket hemi-

från. Belysa 

olika kulturer. 

Privilegierad 

barngrupp 

med lite vari-

ation, försöker 

därför tillföra 

variation via 

material. Dock 

inte belysa 

olikheterna för 

mycket. 

Sofie Viktiga saker i 

livet. Stora 

som små frå-

gor. 

Bearbeta käns-

lor och tankar. 

Spontant ar-

bete, diskute-

rar i grupp. 

Utgå från 

barns intres-

sen. Måste be-

möta barnens 

alla frågor. 

Känslor, vara 

kompis, dö-

den.  

Vardagsar-

bete, samtal 

kring ex. olik-

heter och lik-

heter. Genus-

arbete, ger re-

sultat.  
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Sammanfattande resultat från förskollärare och barn 

Det går att utläsa ett mönster i förskollärarnas svar. De ser på livsfrågor som ett stort och svårt 

begrepp som innefattar många olika saker men att de ändå anser att begreppet berör livets frågor 

både i stort och smått. Många bedömde även att arbetet med livsfrågor finns med i verksamhet-

ens innehåll per automatik genom exempelvis värdegrunden. De betonade också att arbetet med 

livsfrågor får styras spontant från barnens sida. Döden och religion är ofta svåra frågor men de 

menar ändå att alla frågor ska få möjlighet att diskuteras i förskolan oavsett svårighetsgrad på 

frågorna. Vid planerade arbeten sker det oftast via teman som berör mångfald, vänskapsrelat-

ioner och känslor. De flesta arbetar även med likheter och olikheter dagligen även om flera av 

förskollärarna ansåg att för stor vikt inte bör läggas på olikheterna då det istället kan få motsatt 

effekt i arbetet.  

 

En kompletterande undersökning genomfördes även på en av förskolorna. Undersökningen be-

stod av barnsamtal där det diskuterades kring bilder som berör likheter och olikheter. Bilderna 

föreställde hundar från olika raser, färger och storlekar (se bilaga 2). Syftet med bilderna var att 

barnen skulle få samtala om de likheter och olikheter som de kunde se mellan hundarna. Vidare 

försökte vi föra en mer abstrakt diskussion med barnen om likheter och olikheter som finns i 

vår omvärld. I resultatet gick det att se mönster angående hur barnen reflekterade. Barnen utgick 

oftast från fysiska attribut när de skulle urskilja likheter och olikheter bland bilderna. De utgick 

bland annat från färger och storlek på objekten på bilderna. Ett fåtal barn kunde dra paralleller 

till ett mer abstrakt tankesätt om hur exempelvis saker kan skilja sig i anknytning till beteenden 

och personlighetsdrag. I början av samtalet reagerade vi på att ett barn tog initiativ till att berätta 

om hens mormor som nyligen gått bort. Barnet hävdade i samtalet att mormodern hade blivit 

felbehandlad på sjukhuset. Detta samtal påbörjades från ingenstans innan vi börjat ställa frågor 

till den egentliga aktiviteten.  

Analys 

Utifrån resultaten av intervjuerna med förskollärarna kommer perspektiven att analyseras med 

fokus på vilken betydelse det sociokulturella perspektivet har för livsfrågeundervisningen uti-

från begrepp som mediering, scaffolding, appropriering och den proximala utvecklingzonen. 

Resultaten kommer även att analyseras utifrån de fyra lärarstrategierna och ifall det går att se 

dessa strategier i svaren från intervjuerna.  
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Vuxna som modell 

Det har tydligt framkommit i denna studie att förskollärarna resonerar liknande angående be-

greppet livsfrågor och dess plats i förskolan. Samtliga förskollärare var eniga om att alla typer 

av livsfrågor hör hemma i verksamheten men att förhållningssättet till dessa frågor bör utgå 

från barnens nivå. Trots detta resonemang går det att se en viss rädsla hos förskollärarna kring 

frågor som berör tro och religion samt döden då det är svåra och känsliga frågor att beröra. 

Förskollärares tveksamhet runt dessa typer av frågor har vi även kunnat se i tidigare undersök-

ningar. Tidigare i denna studie diskuteras det om hur förskollärare arbetar kring dessa frågor. 

Resultatet indikerade även där att det fanns en viss rädsla i samband med frågor som berörde 

tro och religion samt döden och att förskollärarna i studien även där ansåg att det ligger på 

barnens initiativ att ta upp dessa frågor (Dahlberg m. fl, 1997, s. 26–27). Tidigare nämns vuxna 

som modell som en av de fyra lärarstrategier som kan ses i förskollärares arbete med livsfrågor. 

Det innebär att förskollärare måste inta rollen som förebilder i livsfrågeundervisningen och 

våga bemöta barns frågor även om det finns en osäkerhet hos förskolläraren. Detta för att skapa 

en trygghet hos barnen (Pramling & Johansson, 1995, s. 137). 

  

Barns frågor 

Samtliga förskollärare betonade att det är svårt att aktivt planera in arbete som innefattar livs-

frågor eftersom de ansåg att just livsfrågor bör ske spontant utifrån barnens intresse och utgå 

från barnen frågor. Det medför att man kan se på förskollärarnas förhållningssätt som passivt 

gentemot livsfrågeundervisningen. I studien om olika lärarstrategier nämns barns frågor som 

en strategi förskollärare ofta använder sig av när de överlämnar livsfrågeundervisningen på 

barnens initiativ. I den typen av strategi är det dock viktigt att förskollärarna är lyhörda och 

agerar i nuet för att spontant i situationen besvara barnens frågor så att de frågorna inte uteläm-

nas (Pramling & Johansson, 1995, s. 135–136). Den här strategin går tydligt att se som domi-

nerande i denna undersökning där samtliga förskollärare angav att de låter livsfrågor tillkomma 

på barnens initiativ mer än att förskollärarna strategiskt planerar in det i undervisningen. Det 

nämns två perspektiv på hur förskollärare tillför livsfrågor i undervisningen. Det kan ske med-

vetet från förskollärarens sida med tydliga mål men även utan fokus på just livsfrågor då förs-

kolläraren anser att det vävs automatiskt in i undervisningen. Denna strategi kategoriseras som 

undervisa barn (Pramling & Johansson, 1995, s. 137–138). Det går tydligt att se att denna stra-

tegi framkommer i Majas arbetssätt i livsfrågeundervisningen. Miljöundervisning låg till stor 

grund i Majas livsfrågeundervisning där hon utgick från att livsfrågor ofta tillkommer per auto-

matiskt i aktiviteter när de besöker naturen. Barnen får på plats ta ställning till olika typer av 
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frågor av bland annat etiska karaktärer exempelvis om det är okej att döda en snigel. Denna typ 

av tillvägagångssätt att låta barn få reflektera och ta egna ställningstaganden får stöd ur läropla-

nen för förskolan som anger att barn måste få utrymme till reflektion och skapa egna uppfatt-

ningar om sin livsvärld och även skapa förståelse för andras perspektiv (2016, s.8 & 10). 

 

Undervisa barn  

På den förskola där Sofie arbetar kan går det även där se ett förhållningssätt till strategin un-

dervisa barn då hon bedömde att arbetet för likheter och olikheter faller in som en naturlig del 

i vardagen. Förskolan består av en stor mångfald och därmed täcker många olika etniciteter och 

kulturer. Ett mångfaldsfrämjande arbete kan skapa positiva attityder hos barn som resulterar i 

en större acceptans kring olikheter (Perlman, Kankesan & Zhang, 2010, s.762). Dock bör man 

inte bör trycka alltför mycket på olikheterna då det istället kan ge motsatt effekt (Palla, 2011, 

s. 13). Det var även något som förskolläraren Kajsa bekräftade i sin intervju där hon hävdade 

att barn är förutsättningslösa och att barn måste få vara det. Hon menade att man inte ska göra 

en alltför stor sak av olikheterna. Vi bör utgå från att alla individer är olika även om man också 

ska markera att det är intressant med olikheter. Vi anser att det blir en svår balansgång i arbetet 

med likheter och olikheter i verksamheten då vi utifrån läroplanen ska diskutera dessa frågor 

men samtidigt framhäva allas lika värde och arbeta utifrån att individer är likartade. Dessa mot-

sägelsefulla krav blir svåra att uppfylla för förskollärarna (Palla, 2011, s. 13). Sara som istället 

arbetar på en mer homogen förskola som inte innefattar någon större variation anger att det då 

som förskollärare är viktigt att själv tillföra mångfald i undervisningen för att skapa förståelse 

och acceptans för olikheter i barngruppen. Det går alltså att se att även Sara använder undervisa 

barn som en strategi i livsfrågeundervisningen. Till skillnad från Maja och Sofie tillför hon 

medvetet livsfrågor i undervisningen då hon har ett tydligt mål med att skapa förståelse och 

acceptans för olikheter i barngruppen. 

  

Som tidigare nämnts i analysen bedömde förskollärarna att grunden för livsfrågor i undervis-

ningen ligger i barnens egna intressen och behov av att diskutera och reflektera över vissa frå-

gor. Det synsättet utgår från lärarstrategin barns frågor (Pramling & Johansson, 1995, s. 135–

136). I studien om lärarstrategier framkommer två kategorier av frågor som barn brukar ställa 

sig. Det är frågor som ofta berör känslor samt människan och livet (Pramling & Johansson, 

1995, s. 132). Majoriteten av förskollärarna angav att de av erfarenhet sett att barn ofta väljer 

att ta upp frågor som berör just känslor och döden där bland annat Maja nämner barnens intresse 

för just döden och hur det har utvecklats under en tid där en kollega besökt många begravningar. 
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Arbeta med barns problem 

En annan intressant aspekt är hur de vuxna agerar som förebilder och stöd i barns processer att 

bearbeta känslomässiga problem och frågor. Arbeta med barns problem är den fjärde kategorin 

av lärarstrategier där förskolläraren fokuserar på att just hjälpa barn med känslomässiga pro-

blem (Pramling & Johansson, 1995, s. 136–137). En del av strategin går att se i Saras arbetssätt 

där hon nämner att barn i hennes barngrupp ofta har behovet att få ventilera frågor som berör 

tro och religion då det för många av barnen är aktuellt i hemmet. I ett exempel berättar Sara om 

hur ett barns tro och världsbild påverkas starkt från hemmet där barnet blir präglat av en stark 

tro på djävulen och helvetet. Vid dessa behov skapar Sara medvetet tillfällen för barnen att 

samtala, reflektera och bearbeta dessa känslor och frågor för att förebygga framtida känslo-

mässiga problem hos barnen. Sagor, bilder och rollspel nämns som metoder inom denna kate-

gori för att låta barn bearbeta känslomässiga problem (Pramling & Johansson, 1995, s. 136–

137). Även om Sara inte använder just de metoderna anser vi att medvetna samtal för bearbet-

ning av känslor ändå är en aktivitet. 

  

Under barnsamtalen uppkom en situation där ett barn berättade om mormodern som nyligen 

gått bort och uttryckte ett missnöje kring vården på sjukhuset. Barn tar ofta själva initiativ till 

dessa typer av frågor när de själva känner ett behov för det (Pramling & Johansson, 1995, 

s.123). Det bekräftar även de intervjuades svar på frågan om barn själva visar intresse för livs-

frågor. De ansåg att barn tar initiativ om något har skett i deras omgivning som behöver venti-

leras och bearbetas. Förskollärarens närvaro blir av stor betydelse genom att lyssna och bekräfta 

barns tankar och känslor för att kunna stötta barn i bearbetningsprocessen. I studien om lärar-

strategier betonas vikten av att låta barn bearbeta sina upplevelser och känslor då konsekven-

serna annars kan bli problematiska för barnens framtid (Pramling & Johansson, 1995, s. 145). 

I fallet med barnet som berättade om sin döda mormor anser vi att hen är i behov av en förskol-

lärare som kan hjälpa till i processen att bearbeta känslorna. I detta fall anser vi att ett alternativ 

skulle kunna vara att tillämpa strategin arbeta med barns problem för att hjälpa barnet bearbeta 

sina känslor. 

 

Samspel och socialisation - grunden för livsfrågeundervisning  

I studien har det framkommit att förskollärarna resonerat liknande angående livsfrågors bety-

delse i verksamheten och har ett förhållandevis likartat arbetssätt när det kommer till livsfråge-

undervisningen. Ett sociokulturellt förhållningssätt framkommer i resultaten från intervjuerna 
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då samtliga av förskollärare anser att samspel och socialisation utgör grunden för livsfrågeun-

dervisning. Det ligger i linje med Lev Vygotskijs uppfattningar om att barn lär sig alla bäst i 

sociala sammanhang där språket är en viktig del för att kunna förstå sin omvärld (Säljö, 2014, 

s. 297–298). En viktig aktivitet för att skapa samspel i livsfrågeundervisning är förskolans sam-

lingar där förskollärarna får möjlighet att lyfta fram frågor och skapa diskussioner i förskole-

gruppen samtidigt som utrymme för barns frågor ges. I Sofies fall där hon arbetar på en hetero-

gen förskola går det att se hur socialisation mellan en varierad mångfaldsgrupp har skapat po-

sitiva normer där olikheter inte anses som onormalt i barngruppen. I interaktion med varandra 

har barnen tidigt lärt sig av varandras olikheter som kan bestå av exempelvis olika bakgrunder 

och traditioner som sin tur har utvecklat barnens sätt att tänka och se på saker ur bredare per-

spektiv. Det kan vi även se i Majas arbetssätt där hon ofta skapar tillfällen där barnen får ut-

forska och reflektera över frågor tillsammans, där hon nämnde skogsutflykter som exempel. 

Aktiviteter som ger utrymme för att tillsammans reflektera skapar möjligheter för barn att lära 

av varandra både kunskapsmässigt och kognitivt. 

 

Materialets betydelse  

Materialet har en stor betydelse för livsfrågeundervisningen. Sara angav böcker som en viktig 

artefakt i arbetet eftersom böcker ofta har ett ämnesrikt innehåll som de sedan kan sätta sig ner 

och diskutera och reflektera över tillsammans med barnen. Hon anger även att personalens ar-

bete på förskolan kretsar kring boken Normkreativitet i förskolan som diskuterar etiska frågor 

och innehåller exempel på normkritiska övningar med barn. Medierande redskap är viktigt i 

arbetet för att skapa förståelser och reflektioner om vår omvärld. I sociala sammanhang utveck-

las människors språkliga funktioner och det är i många situationer med hjälp av fysiska arte-

fakter som exempelvis en bok där det går att diskutera ett fenomen (Säljö, 2014, s. 297–298). I 

Saras fall kunde vi även förstå att dansspelet Just dance utgör en betydelsefull del i tillämpandet 

av mer mångfald i undervisningen. Genom spelet kunde barnen i gruppen appropriera djupare 

förståelse för exempelvis könsbrytande normer. Barnen valde många gånger att spela en spelare 

av motsatt kön men kunde även se exempel på variation då spelare i spelet kunde ha olika 

hudfärger samt få höra musik från olika kulturer.  

 

Den stöttande förskolläraren 

Att förskollärare ska agera som rollmodell i livsfrågeundervisningen och våga arbeta med alla 

typer av frågor har tidigare nämnts i analysen. Inom det sociokulturella perspektivet benämns 
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denna typ av rollmodell som scaffolding och innebär att förskolläraren stöttar barn både kun-

skapsmässigt och kognitivt inom olika processer (Säljö, 2014, s. 305).  Ett tydligt exempel på 

det går att utläsa ur Saras berättelse där ett förskolebarn hade en stark tro på helvetet och djä-

vulen. I den situationen var barnet i stort behov av en person som kunde stötta barnet i sina 

reflektioner och samtidigt vidga barnets perspektiv på tro. I frågor som saknar definitiva svar 

blir det förskollärarens uppgift att poängtera att människor har rätt till sin egen världsbild och 

att det är okej att ha olika uppfattningar om den. Tidigare har två perspektiv på tro nämns, där 

människan antingen väljer att tro på eller inte tro på något och att det endast handlar om indi-

videns personliga tycke och smak i sakfrågan (Dahlin, 2004, s. 49–50). 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet från studien att diskuteras i förhållande till förskolans- och 

grundskolans läroplan samt till förskollärarutbildningen.  

 

Förskollärares förhållningssätt 

Denna studie har haft som syfte att ta reda på förskollärares synsätt och didaktiska val rörande 

livsfrågor i undervisningen. Det har tydligt framkommit i resultatet att förskollärare anser sig 

vara passiva i sitt arbetssätt kring livsfrågeundervisningen och att de istället hamnar på barnens 

initiativ. I läroplanen för förskolan står det skrivet att barn ska få möjlighet till att reflektera och 

ta ställning till bland annat olika livsfrågor i vardagen (2016, s. 10). När ansvaret läggs över på 

barnens initiativ finns det en risk att livsfrågeundervisningen inte får den plats som den bör ha 

då det finns barn som inte är initiativtagande till att ställa frågor. Det står i läroplanen att livs-

frågor ska finnas med i verksamheten och därmed kan en konsekvens av förskollärarnas passiva 

förhållningssätt leda till att livsfrågeundervisningen uteblir. Att förskollärare väljer ett mer pas-

sivt förhållningssätt till livsfrågor i förskolan kan bero på att läroplanens mål kring livsfråge-

undervisningen är otydligt och det är svårt att få en bild av hur det går att arbeta med det i 

verksamheten. Då vissa livsfrågor även kan innehålla känsligt material som exempelvis döden 

blir det svårt för förskollärare att veta hur de ska arbeta och förhålla sig till detta när det inte 

finns några tydliga riktlinjer. Tidigare har oro för att skapa förvirring hos barnen nämnts och 

att de är för unga för dessa typer av frågor är en aspekt som kan ligga till grund för förskollä-

rarnas passiva arbetssätt (Pramling & Johansson, 1995, s. 144). I vår studie ett fåtal förskollä-

rare betonat en viss rädsla över att väcka negativa känslor i arbetet med vissa typer av livsfrågor. 

Däremot är inte rädslan att väcka negativa känslor hos barnen utan hos vårdnadshavarna. En 

positiv aspekt på förskollärarnas passiva förhållningssätt är att verksamhetens innehåll formas 

utifrån barnens intressen och behov något som tidigare nämnts, att det är just barns frågor som 

ska få ta plats i verksamheten och bli besvarade (Pramling & Johansson, 1995, s. 7–14).  

 

Skillnader mellan förskolans- och grundskolans läroplan 

I bakgrunden i denna uppsats diskuteras det att det finns en tydlig skillnad på hur Skolverket 

väljer att belysa begreppet livsfrågor i förskolans läroplan respektive i grundskolans läroplan. I 

läroplanen för grundskolan är begreppet tydligt definierat och innehåller konkreta exempel på 

hur det går att koppla begreppet till undervisningen via olika ämnen. I läroplanen för grundsko-

lan ges religionskunskap som exempel där det går att diskutera meningen med (Lgr11, 2015, 
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209). Vi är medvetna om Skolverkets val av att göra förskolans läroplan mer tolkningsbar för 

att den ska kunna tolkas vidare på lokal nivå inom varje enskild verksamhet. Förskolan är präg-

lad av riktlinjer och mål medan grundskolan har faktiska kunskapskrav. Trots detta anser vi och 

även förskollärarna i våra intervjuer att det blir problematiskt i praktiken då några tydliga för-

klaringar och riktlinjer till livsfrågeundervisning inte finns att tillhandagå. Det är svårt att hitta 

en bra lösning på problemet angående otydligheten i läroplanen men det hade underlättat arbetet 

för förskollärare om även läroplanen för förskolan hade mer konkreta exempel på ämnen som 

berör livsfrågor och som bör tas upp. En konsekvens av detta skulle dock kunna vara att förs-

kolläraren enbart fokuserar på de ämnena som läroplanen tar upp och andra ämnen som exem-

pelvis barnen visar intresse för skulle då kunna hamna i skymundan. Detta för att förskollärarna 

känner en osäkerhet för att diskutera de ämnen som då inte står som exempel i läroplanen.  

 

Förskollärarutbildningen  

Problemet ligger inte enbart hos läroplanen för förskolan utan även hos förskollärarutbild-

ningen. Hittills under utbildningen har vi inte stött på begreppet livsfrågor och har därför inga 

verktyg för ett bra förhållningssätt till begreppet i praktiken. Någon form av barnpyskologikurs 

för förskollärare hade kunnat bidra med mer kunskaper och verktyg för att kunna bemöta svåra 

livsfrågor då det oftast är de typerna av frågor som förskollärare har svårigheter kring. Vi vill 

dock poängtera att vi inte tycker att förskollärare ska agera psykologer utan snarare få grunder 

till att hantera olika typer av frågor och vara barnens trygga punkt när frågor uppstår.  

Slutsatser  

Vi kommer nu att presentera våra frågeställningar samt svar på dessa med förankring i vårt 

resultat.  

 

1. Hur tolkar några förskollärare begreppet livsfrågor i läroplanen? 

2. Hur anger några förskollärare att de arbetar med livsfrågor i verksamheten, ur bland 

annat ett mångfaldsperspektiv?  

3. Hur kan ett arbete rörande likheter och olikheter se ut i förskolan?  

 

Det går att se att förskollärarna tänker likartat kring begreppet livsfrågor och dess innebörd. 

Samtliga förskollärare ansåg att begreppet är stort och tolkningsbart samt att läroplanen för 
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förskolan inte ger tydliga riktlinjer för livsfrågeundervisningen, vilket försvårar arbetet. Förs-

kollärarna kopplade begreppet till såväl stora frågor som små som berör vår omvärld.  

 

Hur förskollärare förhåller sig till arbetet med livsfrågor går att se som passivt då de anser att 

frågorna ska komma spontant från barnens initiativ, exempelvis vid dödsfall i barnets omgiv-

ning. Även om förskollärarna har ett passivt förhållningssätt tillför de planerad livsfrågeunder-

visning i viss mån, exempelvis via naturaktiviteter. Böcker, samlingar och spel utgör en stor del 

av förskollärares mångfaldsarbete där utrymme ges för att belysa likheter och olikheter genom 

aktiviteter såsom samtal och dans.  

 

Metoddiskussion  

Ett medvetet val som gjordes var att genomföra de två kompletterande barnsamtalen på en för-

skola där tidigare VFU-perioder genomförts av oss båda. Detta för att vi ansåg att det var en 

fördel att vara bekanta med barnen sedan tidigare. När samtalen genomfördes märktes det att 

barnen kände sig bekväma och vågade prata. Det är svårt att veta om resultatet hade blivit an-

norlunda ifall vi inte hade varit bekanta med barnen sen tidigare. Det har inte gått att se några 

nackdelar med att vara bekanta med barnen sedan tidigare. Hade flera barnsamtal genomförts 

hade det möjligtvis varit enklare att stöta på problem såsom nackdelar med metoden.  

Vidare forskning 

För att testa på hur ett arbete med likheter och olikheter kan se ut med yngre barn tillfördes en 

kompletterande undersökning som vi kallar för barnsamtal. Där fick barnen samtala kring bilder 

som ger upphov till samtal kring likheter och olikheter. Det gick att se att detta arbetssätt var 

ett alternativt tillvägagångssätt för att skapa reflektioner kring likheter och olikheter hos barnen. 

För vidare forskning skulle vara intressant att via observationer studera både förskollärare och 

barn i situationer där livsfrågor uppstår. I vår studie har olika lärarstrategier för livsfrågeunder-

visning framkommit samt vissa typer av livsfrågor som barn ofta förhåller sig till. Det vore 

därför intressant ur ett större perspektiv se hur dessa strategier och förhållningssätt faktiskt ter 

sig i praktiken och om det går att få ett mer representativt resultat.  
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I 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor: 

  

●  Hur ser du på begreppet livsfrågor, vad innebär det för dig?  

 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

”sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livs-

frågor i vardagen”.  Läroplanens mål kring livsfrågor är tämligen otydligt och vi anser att det 

är svårt att få en bild av hur man ska arbeta kring målet.  

 

●  Hur tolkar du läroplanens mål angående livsfrågor? 

●  Hur arbetar du med livsfrågor i förskolan? 

●  Finns det någon/några livsfrågor du tycker är extra viktiga att arbeta med i förskolan? 

●  Finns det några livsfrågor du tycker är jobbiga att arbeta med i förskolan? 

●  Har du lagt märke till att det finns några livsfrågor barnen själva brukar samtala 

kring/ta upp? 

 

I läroplanen för förskolan står det även att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

”förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsätt-

ning” 

 

● Hur arbetar du för allas lika värde och för att skapa goda värderingar i barngruppen? 

● Likheter och olikheter är något som ständigt finns bland oss. Arbetar du på något   sätt 

för att uppmärksamma dessa likheter och olikheter för barnen?  

 

 

Har du några övriga kommentarer?  



II 

 

Bilaga 2.  

 

Samtalsbilder 

 

 

 

 

  



III 

 

Bilaga 3  

 

Hej! 

Vi går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet och ska nu skriva vårt 

självständiga arbete, där vi har valt ämnet livsfrågor. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med livsfrågor där vi kommer 

att inrikta oss på ämnet likheter och olikheter. Vi vill undersöka hur verksamma förskollärare 

reflekterar över begreppet livsfrågor samt om det bedrivs någon specifik undervisning för det i 

förskolan.  

 

Vi söker nu förskollärare för intervjuer till denna studie och skulle gärna intervjua Dig som 

verksam förskollärare och hoppas att Du har möjlighet till att delta i denna studie. Intervjun 

består av åtta frågor som är uppdelade i två delar. Ena delen berör frågor om hur Du arbetar 

med livsfrågor generellt utifrån läroplansmålet och den andra delen hur Du arbetar med likheter 

och olikheter. 

 

Vi tar hänsyn till de etiska aspekterna från Vetenskapsrådet som innebär att Du delar frivilligt 

i denna studie och har när som helst både innan och under intervjun möjlighet att avbryta ditt 

deltagande. Information och material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att Du 

kommer att vara helt anonym under hela processen. Materialet är enbart för bruk inför denna 

studie och kommer därefter arkiveras. 

 

Vi önskar svar senast den 28/2–17 ifall du vill delta i denna studie 

Vid vidare frågor och funderingar kring arbetet går det bra att maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida Ekholm – Idaaa.e@hotmail.com 

Sanna Falkenström- Sannafalkenstrom@gmail.com  

  



IV 

 

Bilaga 4 

 

Hej! 

Vi går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet och ska nu skriva vårt 

självständiga arbete, där vi har valt ämnet livsfrågor. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med livsfrågor där vi kommer 

att inrikta oss på ämnet likheter och olikheter. Vi vill undersöka hur verksamma förskollärare 

reflekterar över begreppet livsfrågor samt om det bedrivs någon specifik undervisning för det i 

förskolan. Utöver intervjuer med förskollärare kommer vi att genomföra en kompletterande 

undersökning där vi vill undersöka hur det går att arbeta med likheter och olikheter i barngrup-

per. 

 

Vi söker nu barn som kan delta i denna undersökning. Vi är i behov av åtta barn där vi genomför 

två samtal om fyra barn. Vi kommer att samtala om bilder som berör likheter och olikheter. 

Bilderna kommer föreställa olika hundar med varierande storlek och färg som barnen sedan ska 

reflektera kring. Hoppas att vi får möjlighet till att besöka Er förskola för dessa samtal. 

Vi tar hänsyn till de etiska aspekterna från Vetenskapsrådet som innebär att barnen deltar fri-

villigt i denna studie och har när som helst under samtalen möjlighet att avbryta sitt deltagande, 

något som vi kommer att informera barnen om innan samtalen påbörjas. Information och 

material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att barnen kommer att vara helt 

anonyma under hela processen. Materialet är enbart för bruk inför denna studie och kommer 

därefter arkiveras. 

 

Vi önskar svar senast den 28/2–17 ifall vi får möjlighet att genomföra denna undersökning hos 

er. 

Vid vidare frågor och funderingar kring arbetet går det bra att maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida Ekholm – Idaaa.e@hotmail.com 

Sanna Falkenström- Sannafalkenstrom@gmail.com  

 


