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Sammanfattning 

Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden 

som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Teoretiska 

perspektiv för studien är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? samt Van Poeck och 

Östmans undervisningmodell. I uppsatsen används även begreppen normer, värden och 

identitet. Studien har en kvalitativ ansats med textanalys av autentiska didaktiska planeringar 

från Skolbanken som berör sexualitet, samtycke och relationer i förskolan. Resultatet pekar på 

att sexualitet framställs på olika sätt, vilket får konsekvenser för hur pedagogerna väljer att 

arbeta med barns sexualitet. Studiens primära slutsats är att det finns få planeringar som 

innehåller termen ”sexualitet” – även om flera av planeringarna lyfter fram barns sexualitet som 

något betydelsefullt. Det är betydligt fler planeringar som innehåller ”samtycke” och 

”relationer” än ”sexualitet”. Därmed finns en blind fläck för ”sexualitet”. En annan slutsats är 

att det finns normer och värden som återkommer och lyfts fram på olika sätt i de didaktiska 

planeringarna. Men dessa normer och värden återkommer framför allt inom ramen för 

”samtycke” och ”relationer” (t.ex. gränssättning, integritet och vikten av goda hållbara 

relationer). En tredje slutsats är att avsaknaden eller bristen på dessa termer i förskolans 

läroplan, bidrar till att förskolepersonal får ett större tolknings- och handlingsutrymme, vilket 

resulterar i att barns sexualitet framställs inom en begränsad ram/ett avgränsat område 

(”samtycke” och ”relationer”) med återkommande innehållsliga teman (t.ex. gränssättning). 

 

 

Nyckelord: Barns sexualitet, undervisning, förskola, textanalys, didaktiska frågor, Van Poeck 

och Östmans integrativa undervisningsmodell, normer, värden, identitet 
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Förord 

Det finns en rad människor som varit betydande under skrivandet av denna uppsats. Därför vill 

jag inleda med att tacka dessa personer. 

 

Först vill jag rikta ett varmt TACK till min fantastiska handledare Gunilla Carstensen. Stort 

tack för ditt motiverande stöd, din kunskap och för alla dina kloka råd.  

 

Jag vill också tacka min sambo, min familj och nära och kära för all uppmuntran, stöttning och 

för att ni har fått stå ut med min frånvaro under projektets gång. 
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Inledning 

Från och med hösten 2022 har sexualundervisningen i skolan ändrat namn - från "Sex och 

samlevnad" till "Sexualitet, samtycke och relationer". En av de bakomliggande orsakerna till 

namnändringen är att samhället har förändrats, medan läroplanerna inte har hängt med. Den 

nya förändringen ska bidra till att utbildningen är "anpassad efter den verklighet som eleverna 

möter" (Lindvall, 2022-01-07). Förändringarna ska även bidra till att skolorna riktas mer "på 

värderingar och frågor om frivillighet och samtycke" (Öhman, 2022-02-04). Enligt Karin 

Gunnarsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, har många lärare upplevt att det 

känns svårt att undervisa om frågor som inrymmer sex. Gunnarsson menar att det kan bero på 

att sexualundervisningen "fram tills nyligen inte har ingått i lärarutbildningen" (Lindvall, 2022-

01-07). Samtidigt som läroplanerna har reviderats och sexualundervisningen i skolan har 

genomgått en namnändring, saknas fortfarande formuleringar om barns sexualitet i förskolans 

läroplan.  

 

Även om det saknas formuleringar om barns sexualitet i läroplanen för förskolan, så finns 

sexualiteten redan tidigt i åldrarna – det är inte något som är unikt för puberteten (Westman 

Swantesson, 2022-05-11). I en artikel av Westman Swantesson refererar författaren till Isfors 

som bland annat menar att det inte är särskilt märkligt att barn exempelvis drar ner byxorna och 

jämför. Isfors hävdar att det är en naturlig nyfikenhet som finns tidigt hos barn (a.a.).  

 

Men Isfors menar, likt Gunnarsson vid Stockholms universitet (Lindvall, 2022-01-07), att det 

finns och har funnits en stor osäkerhet inför att bemöta händelser på förskolan som innefattar 

barns sexualitet. Det kan bero på att barns sexuella utveckling är nytt för många och det kan 

finnas en osäkerhet i hur man kan bemöta barns nyfikenhet för sin sexualitet (Westman 

Swantesson, 2022-05-11). Enligt min uppfattning kan osäkerheten för barns sexualitet också 

bottna i att området inte diskuteras i större omfattning på lärarutbildningen. Under min 

förskollärarutbildning upplevde jag att det fanns en brist på teoretisk kunskap om hur 

förskollärare kan arbeta med barns sexualitet. Teoretisk kunskap syftar till hur förskollärare kan 

arbeta med barns sexualitet i praktiken. 

 

Enligt mina erfarenheter från min yrkespraktik har bristen på teoretisk kunskap på 

lärarutbildningen bidragit till att förskolepersonal får ett ännu större tolknings- och 

handlingsutrymme, vilket enligt min uppfattning påverkar hur barns sexualitet framställs i 

förskolan. Även om jag upplever att förskolepersonal, och inte minst förskollärare, är väldigt 

duktiga på att arbeta med barns integritet så är barns sexuella utveckling nytt för många och det 

kan finnas en osäkerhet i hur man kan integrera barns sexualitet i undervisningen.  
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De frågor som man kan ställa sig om den egna kompetensen kan dock många gånger besvaras 

på ett okomplicerat sätt, till exempel genom läsning av litteratur eller genom diskussion med 

kollegor (Emsheimer & Göhl, 2014, s. 104-105). Ett annat sätt att inhämta kunskap och idéer 

är genom didaktiska planeringar på Skolbanken. Under min tid på förskollärarprogrammet fick 

jag tips om att använda Skolbanken för att få idéer kring hur jag kunde arbeta med ett 

ämnesområde i förskolan. Skolbanken var även något som jag upplevde att mina kollegor var 

bekanta med och använde sig av under mina verksamhetsförlagda utbildningar. Min 

uppfattning är att Skolbanken är ett lättillgängligt verktyg för yrkesverksamma lärare, som 

många använder sig av i sin yrkespraktik. Min tolkning är också att Skolbanken innehåller en 

mångfald av pedagogiska synsätt och arbetsmetoder, och lärarna väljer vilket innehåll som 

undervisningen ska inrymma. 

 

Innehållet i de didaktiska planeringarna på Skolbanken tar bland annat utgångspunkt i 

förskolans läroplan. I läroplanen för förskolan står att “Utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö18, 2018, s. 7). Detta tycks såldes bottna i en idé om att 

det är förskolan som lägger grunden för barns utveckling och lärande. Min uppfattning är dock 

att barns sexualitet inte uppmärksammas i lika hög utsträckning som andra (ämnes)områden 

(som t.ex. språk och matematik) när vi talar om det livslånga lärandet. Detta skulle kunna 

förklaras av otydliga framskrivningar av barns sexualitet i styrdokumenten som ger 

förskolepersonal ett stort tolknings- och handlingsutrymme i praktiken. En annan förklaring 

skulle kunna vara att det finns en osäkerhet inför händelser som innefattar barns sexualitet 

(Westman Swantesson, 2022-05-11). Osäkerheten kan, enligt min uppfattning, i sin tur bidra 

till att vissa normer och värden fortsätter att reproduceras och att barns sexualitet framställs på 

olika sätt i förskolan. I denna studie avser normer och värden sådana uppfattningar som visar 

på skillnaden mellan sådant som är normalt/acceptabelt och det onormala/oacceptabla (Stier & 

Riddersporre, 2019, s. 37). En tredje förklaring kan vara att det finns få eller lite 

förskoledidaktisk forskning kring barns sexualitet, vilket bland annat kan bidra till en ökad 

osäkerhet för pedagoger som vill stärka sin kompetens inom detta område.  

 

Oavsett om barns sexualitet inte diskuteras i lika hög utsträckning som andra (ämnes)områden 

när vi talar om det livslånga lärandet, så är det viktigt att undersöka hur barns sexualitet 

framställs i förskolan. Det finns inga formuleringar i läroplanen som inrymmer sexualitet och 

samtycke, medan relationer återkommer få (två) gånger. Min uppfattning är att bristen på 

konkreta formuleringar i förskolans läroplan bidrar till att förskolepersonal får ett större 

tolknings- och handlingsutrymme. Det ökade tolknings- och handlingsutrymmet bidrar i sin tur, 

enligt min uppfattning, till att barns sexualitet framställs på olika sätt i den planerade 

undervisningen i förskolan.  

 



 

 8 

Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden 

som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Studien tar 

utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

1. Hur framställs barns sexualitet i autentiska didaktiska planeringar för förskolan? 

2. Vad får det för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet? 
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en definition av barns sexualitet och hur det kommer att användas i 

denna studie. Därefter följer en redogörelse för hur kunskapsområdet skrivs fram i läroplanen 

för förskolan och i kurs- och ämnesplanerna för grund- och gymnasieskolan. Vidare beskrivs 

möjliga orsaker till bristen på konkreta framskrivningar i Lpfö18 vad gäller barns sexualitet. 

Följande kapitel uppmärksammar också varför studien är viktig och betydelsefull att 

genomföra.  

Definition av barns sexualitet  

Definitionen av barns sexualitet är omdebatterat. Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning 

(RFSU) har Världshälsoorganisationen (WHO) omdefinierat begreppet sexualitet genom åren. 

En av de mest använda definitionerna lyder enligt följande: ”Sexualitet är en integrerad del av 

varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett 

grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. 

Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller 

inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av 

vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid 

varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 

psykiska och fysiska hälsa” (RFSU, 2022-12-01).  

 

Vidare står på RFSU:s webbplats att barns sexualitet kommer till uttryck genom sexuella lekar 

och sexuellt utforskande, vilket också är en del av deras utveckling. De upptäcker sin egen och 

andras kroppar i leken och genom att titta och röra (RFSU, 2022-12-02). På Folkhälsans 

webbplats står att barns sexualitet tar sig annorlunda uttryck än vuxnas. Barns sexualitet 

kännetecknas exempelvis av behovet av kroppskontakt, kärlek och närhet. Folkhälsan menar 

dock att det är viktigt att barnen får möjlighet att utforska sin egen kropp, att de får lära sig om 

kroppen, om relationer och om gränser. De behöver också få svar på de frågor som de undrar 

över (Folkhälsan, 2022-10-26).  

 

I denna studie definieras barns sexualitet i likhet med RFSU och Folkhälsans definition (RFSU, 

2022-12-01; RFSU, 2022-12-02; Folkhälsan, 2022-10-26). Barns sexualitet är således ett 

omfattande område som inkluderar kroppskontakt, kärlek, sexuella lekar och sexuellt 

utforskande genom lek och beröring. Det involverar även samtycke och relationer. Därmed 

kommer jag att ibland använda begreppet barns sexualitet, och ibland skriva ut termerna som 

ingår i barns sexualitet (sexualitet, samtycke och relationer). Nedan följer en illustration av hur 

jag har valt att definiera begreppet sexualitet i denna studie (figur 1). 
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Figur 1. Hur barns sexualitet definieras i denna studie. 

Sexualitet, samtycke och relationer i grund- och gymnasieskolan  

I grund- och gymnasieskolan är undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer 

ämnesintegrerad, där begrepp som normer och identitet finns i flera kurs- och ämnesplaner. 

Detta innebär således att “ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare” (Skolverket, 

2022-12-01).  “Eleverna får då möjlighet att reflektera kring frågor om identitet, sexualitet, 

könsmönster, relationer och jämställdhet utifrån flera olika perspektiv” (a.a.). På Skolverkets 

webbplats står att kunskapsområdet “sexualitet, samtycke och relationer ska enligt läroplanerna 

• främja elevernas hälsa och välbefinnande 

• stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val 

• bidra till förståelse för egna och andras rättigheter 

• förmedla betydelsen av samtycke 

• omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och 

förtryck 

• utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och 

sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi” (a.a.). 

Sexualitet, samtycke och relationer i förskolans läroplan  

Till skillnad från grund- och gymnasieskolan, står begreppen sexualitet och samtycke inte 

framskrivna i läroplanen för förskolan, medan begreppet relationer återkommer totalt två 

gånger (Lpfö18, 2018, s. 8 & 15). Däremot finns flera formuleringar som hänvisar till sexualitet, 

samtycke och relationer. I nedanstående avsnitt urskiljer jag fyra formuleringar i förskolans 

läroplan som hänvisar till dessa termer. 

 

För det första står att en viktig uppgift för förskolan är att ”förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
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samhället vilar på” (Lpfö18, 2018, s. 5). Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan 

människor är värden som förskolan ska hålla levande (a.a. s. 5). Det finns således en 

framskrivning som syftar till att överföra normer och värderingar om hur man som individ bör 

agera i vårt samhälle (Skolverket, 2022-12-02).   

 

För det andra står i läroplanen att “Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som 

verkar i förskolan ska samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden” (Lpfö18, 2018, 

s. 6). ”Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och 

förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker 

och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma 

möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet” (a.a. s. 7). Förskolan ska således 

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver 

könsstereotypa val. En viktig fråga som kan ställas i relation till detta är vilka normer som styr 

hur barnen fostras i förskolan; "Är det normer som är viktiga för vårt samhälle eller är det 

normer som hierarkiserar och differentierar barnen?" (Skolverket, 2022-12-02).  

 

För det tredje står det att “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som 

barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska 

aktivt motverkas” (Lpfö18, 2018, s. 5). För det fjärde står det att varje barn ska få förutsättningar 

att utveckla “sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 

kroppsliga och personliga integritet”, “förmåga att lyssna på och reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar” och “förmåga att ta 

ansvar för sina egna handlingar” (Lpfö18, 2018. s. 13 & 16).  

 

Sammanfattningsvis står begreppen sexualitet och samtycke således inte framskrivna i 

läroplanen för förskolan, medan begreppet relationer återkommer få gånger (Lpfö18, 2018, s. 

8 & 15). Däremot finns framskrivningar som på olika sätt hänvisar till barns sexualitet. I 

ovanstående avsnitt har jag presenterat fyra framskrivningar som hänvisar till detta. 

Formuleringarna innehåller även normer och värderingar som syftar till hur man som individ 

bör agera i vårt samhälle (Skolverket, 2022-12-02). 
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Orsak(er) till bristen på konkreta framskrivningar i Lpfö18: En rädsla för 

skolifiering?  

En förklaring till avsaknaden och/eller tydliga framskrivningar av begreppen sexualitet, 

samtycke och relationer i förskolans läroplan kan vara att det finns/har funnits en rädsla för att 

förskolan ska skolifieras. Rädslan för en skolifiering växte i samband med att begreppet 

undervisning skrevs in i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2022-12-03). 

Enligt en kvalitetsgranskning från Skolinspektionen 2016 uttryckte såväl förskollärare som 

rektorer en osäkerhet och negativ inställning till undervisning i förskolan. Förskollärarna menar 

att de inte anser sig “bedriva undervisning i likhet med lärare i skolan” (Skolverket, 2022-12-

04). En förklaring till att begreppen sexualitet, samtycke och relationer återkommer inga eller 

få gånger i förskolans läroplan kan således vara att det anses vara skolans uppdrag att erbjuda 

barnen undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. 

 

Men även om det anses vara skolans uppdrag att erbjuda barnen undervisning i sexualitet, 

samtycke och relationer, så finns som nämnts tidigare, formuleringar i förskolans läroplan som 

på olika sätt hänvisar till dessa termer (Lpfö18, 2018, s. 5-7, 13 & 16). Förskolepersonal kan i 

sin tur tolka och realisera läroplansmålen (som hänvisar till sexualitet, samtycke och relationer) 

på olika sätt (Folke-Fichtelius, 2008,  s. 9 & 83). Därmed kan också framställningen av barns 

sexualitet se olika ut. 

 

Om förskolepersonal kan tolka och realisera läroplansmålen på olika sätt och om 

framställningen av barns sexualitet kan se olika ut, så innebär det också att 

undervisningsinnehållet kan se olika ut. Detta kan i sin tur påverka den mening som barnen 

erbjuds i förskolan (Sheridan & Williams, 2018, s. 39). Den mening som barnen erbjuds i 

förskolan påverkas i hög grad av lärarens förhållningssätt och av den undervisning som barnen 

får ta del av. Sund skriver att lärares val av undervisningsinnehåll grundas oftast på mer än bara 

ämneskunskaper och praktiska erfarenheter; “Urvalet är ofta också dolt i väl etablerade 

undervisningsvanor” (2014, s. 47). Valet av undervisningsinnehåll influeras starkt av lärarens 

egna erfarenheter “som elev i skolan eller som student under lärarutbildningen” (a.a. s. 47). Ur 

detta kan man också tolka att den undervisning som barnen i förskolan möter kan se olika ut 

beroende av lärarens erfarenheter.  

 

Sund menar också att undervisningsinnehållet utgörs av de följemeningar eller budskap “som 

olika sätt att undervisa ger” (2014, s. 47). Detta kan exempelvis innebära att ett visst sätt att 

undervisa kan medföra andra budskap än vad det planerade innehållet avser att förmedla. Ur ett 

sådant perspektiv innebär detta att undervisningen i förskolan kan få såväl positiva som 

negativa konsekvenser för den lärande.  
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Inramning av projektet 

Sammanfattningsvis kan således en förklaring till att begreppen sexualitet, samtycke och 

relationer återkommer inga eller få gånger i förskolans läroplan vara att det anses vara skolans 

uppdrag att erbjuda barnen undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Men även om 

det anses vara skolans uppdrag att erbjuda barnen undervisning i sexualitet, samtycke och 

relationer, så finns som nämnts tidigare, formuleringar i förskolans läroplan som på olika sätt 

hänvisar till dessa termer (Lpfö18, 2018, s. 5-7, 13 & 16). Förskolepersonal kan i sin tur tolka 

och realisera läroplansmålen (som hänvisar till sexualitet, samtycke och relationer) på olika sätt 

(Folke-Fichtelius, 2008,  s. 9 & 83). Därmed kan också framställningen av barns sexualitet se 

olika ut.  

 

Vidare innehåller läroplansmålen (som jag har presenterat i tidigare avsnitt) normer och värden 

som syftar till hur man som individ bör agera i vårt samhälle (Skolverket, 2022-12-02). Enligt 

Dolk fostras barn in i att tillägna sig de normer och värderingar som vuxna förmedlar. Barn 

som inte följer eller anpassar sig till de rutiner, normer och värderingar som råder på förskolan 

anses vara bångstyriga (Skolverket, 2022-12-02). Om barnen i förskolan ska fostras in i normer 

och värden, och om undervisningen i förskolan kan få såväl positiva som negativa konsekvenser 

för den lärande, så blir det viktigt att undersöka vilka normer och värderingar som lärarnas 

undervisningsinnehåll representerar och vad det får för konsekvenser för hur förskolan 

undervisar i barns sexualitet. 
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Forskningsöversikt 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom området som studien riktar in sig på. Först 

beskrivs de vuxnas roll i sexualitetsrelaterade frågor. Detta följs sedan av lärarens betydelse för 

vilka normer och värderingar som kommuniceras och överförs till barnen och hur dessa kan 

inverka på deras identitet. 

 

I sökandet efter tidigare forskning har följande ord använts: preschool, preschool teachers, sex 

education, sexuality education, early childhood education, teacher attitudes, values, values 

education, children’s identity and development. Artiklarna har hämtats via databasen Education 

source. De granskades samt valdes ut efter relevans för studiens syfte och forskningsfråga. 

Raburus (2015) och Li m.fl. (2021) artikel är hämtad från databasen Google där följande sökord 

användes: children’s identity and development, early childhood education, preschool children, 

transmission of norms. 

Lärarens kunskap och kompetens utgör en grund för valet av 

undervisningsinnehåll  

Redan i förskoleåldern visar barn nyfikenhet och intresse för sin sexualitet. Däremot finns 

många gånger en osäkerhet hos de vuxna på förskolan som gör att de känner sig osäkra på hur 

de ska bemöta barnens nyfikenhet och frågor. I en studie av Cheung m.fl. undersökte forskarna 

lärarstudenters uppfattningar av att undervisa i olika sexualitetsrelaterade ämnen. De 

undersökte också hur deras olika uppfattningar om att undervisa i sexualitetsrelaterade ämnen 

kunde påverka deras olika handlingar i vardagen (2021, s. 89-90). Cheung m.fl. menar att 

läraren spelar en betydelsefull roll i att socialisera in barnen tidigt i sexualitetsrelaterade 

attityder, kunskaper och beteenden. Därför hävdar de att det är väsentligt att lärarstudenter får 

undervisning i hur de kan bemöta händelser som berör barns sexualitet, och att detta behöver 

vara ett tidigt inslag i lärarutbildningen (a.a. s. 89-90).  

 

Vidare lyfter forskarna fram att förskolebarns nyfikenhet kännetecknas oftast av frågor som 

exempelvis varför kvinnor blir gravida och/eller vart bebisar kommer ifrån. De kan också 

engagera sig i olika könsrelaterade lekar (t.ex. flickor som leker med dockor och pojkar som 

leker med bilar och/eller bollar). Många gånger ger de uttryck för sexualitetsrelaterade 

beteenden som påminner om de som finns i vuxenvärlden - som att vilja gifta sig med en 

jämnårig, att två dockor kysser varandra eller att en docka förlöser ett barn. Sexualiteten 

kommer också till uttryck ibland genom att de undersöker sina egna könsorgan, tittar på andras 

könsorgan eller berör/ställer frågor om brösten på en vuxen. Forskarna menar att sådana 

beteenden visar på att barnen uttrycker ett behov för sin sexualitet som de vuxna behöver 

bemöta, så att barnen kan ges möjlighet till att få kunskap, lära sig sociala regler och utveckla 
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hälsosamma attityder. Om de vuxna lägger locket på, skammar eller undviker att diskutera 

sexualitetsrelaterade frågor med barnen, kan det bidra till att barnen inte lär sig att respektera 

andra människor. Det kan också bidra till att barnen exempelvis inte lär sig att skilja mellan vad 

som är lämplig och olämplig beröring. Vidare kan de utveckla en skamfylld attityd till sin 

sexualitet, där frågor som berör den egna sexualiteten upplevs tabubelagda och som i sin tur 

kan påverka dem långt upp i vuxenlivet (Cheung m.fl., 2021, s. 90).  

 

Resultaten från Cheung m.fl. studie visar å ena sidan att lärarstudenterna kände större 

självförtroende i att undervisa om att sätta gränser för den egna kroppen. Å andra sidan kände 

de sig minst bekväma med att undervisa om sådant som involverar de mänskliga könsorganen 

(2021, s. 98). Forskarna menar att en förklaring till detta kan vara att det finns fler resurser att 

tillgå när man undervisar om gränssättning (a.a. s. 90). En annan förklaring som ges är att 

undervisning om exempelvis de mänskliga könsorganen involverar fler biologiska aspekter som 

barn kan ha svårt att förstå. Detta kan i sin tur bidra till en osäkerhet hos lärare gällande valet 

av undervisningsinnehåll (vilka aspekter av sexualiteten som undervisningen ska innehålla) och 

hur fördjupade svaren på barnens frågor ska vara (a.a. s. 98). 

 

Cheung m.fl. (2021) beskriver således till viss del hur olika uppfattningar om barns sexualitet, 

samtycke och relationer kan påverka den mening som erbjuds barnen i förskolan. Bristen på 

kunskap och kompetens i sexualitetsrelaterade ämnen kan till exempel bidra till ett 

avståndstagande från att undervisa i sådana ämnen. Det framgår inte dock ur artikeln hur barns 

sexualitet framställs i didaktiska planeringar och vad det får för konsekvenser för hur förskolan 

undervisar i barns sexualitet. 

Förskolepersonal socialiserar in barnen i normer och värden 

Vidare är utbildning och undervisning något som är utmärkande för förskolans verksamhet 

(Lpfö18, 2018, s. 7). Undervisningen representerar vissa kunskaper och färdigheter och 

erbjuder en viss världsbild som representerar olika traditioner, normer och värderingar 

(Östman, 2014, s. 25). I en studie av Sirgurdardottir m.fl. undersöker forskarna hur 

förskolepersonal kommunicerar värderingar till barnen. Forskarna skriver att i förskolan får 

barn lära sig olika värden som reflekterar de rådande värderingarna som finns i det omgivande 

samhället men också personliga värderingar från vuxna och jämnåriga. Överföringen av dessa 

värderingar sker både medvetet och omedvetet. Dessutom lär sig barnen vilka värderingar som 

är rådande genom den respons som de vuxna ger till deras handlingar. Många gånger är lärarens 

handlingar i hög grad sammanlänkade till hans eller hennes professionella och personliga 

övertygelser. Läraren är därmed betydelsefull för vilka värderingar som förmedlas till barnen. 

Likaså spelar läraren en viktig roll i att ge barnen möjlighet att reflektera över de värderingar 

som de möter i förskolan. Sigurdardottir m.fl. refererar till Johansson och Thornberg och skriver 



 

 16 

att de har “pointed out that children learn for citizenship through values and rules expressed 

and communicated in the preschool practice” (2019, s. 173).  

 

Resultaten från Sirgurdardottir m.fl. studie visar att förskolepersonalen använder olika 

tillvägagångssätt för att kommunicera värderingar till barnen. Deras handlingar tolkas vara 

relaterade till deras professionella och personliga övertygelser. Forskarna menar att 

värderingarna kan vara både på individuell och gruppnivå, det vill säga att varje enskild individ 

kan följa egna värderingar men också de värderingar som finns inom den grupp som de tillhör. 

Resultaten från studien visar också att de personliga övertygelserna dominerar de professionella 

(2019, s. 180). I studien framkommer således att förskolepersonalens värderingar verkar vara 

nära sammankopplade till hur de agerar i praktiken, och värderingarna kan vara såväl 

professionellt som personligt präglade (a.a. s. 173).  

”Children conform more to norms than to preferences”  

Om verksamheten i förskolan representerar vissa normer och värderingar så blir det viktigt att 

synliggöra dessa och vad de har för syften. I en studie av Li m.fl. undersöker forskarna “whether 

young children’s motivation to perform conventional actions is indeed independent of other 

possible motives for performing such actions” (2021, s. 1-2). I en av aktiviteterna fick barnen 

ha en låtsas tebjudning där de först fick berätta vilka föremål som de föredrog att använda. 

Därefter fick barnen ta del av en annan persons rekommendationer av andra föremål (som kunde 

antingen vara en vuxen eller ett annat barn). Resultaten från studien pekar bland annat på att 

barnen överskred sina egna preferenser och “conformed to the other person more when the 

endorsements were framed as conventional norms than when they were framed as personal 

preferences. Moreover, children conformed more to norms than to preferences whether the 

informant was an adult or a child, suggesting that it is conventionality, not just adult authority, 

that matters” (a.a. s. 7). Li m.fl. studie visar således på hur barnen i den ovan beskrivna 

aktiviteten anpassade sig till de rådande normerna snarare än att följa de egna preferenserna, 

som i sin tur påverkade hur de valde att handla. Studien kan därmed bidra med en förståelse för 

hur normer kan inverka på våra val i livet.  

 

Om barn väljer att rätta sig efter normer istället för att följa egna preferenser, innebär detta att 

det blir viktigt att granska vilka normer som råder och hur dessa framställs i olika sammanhang. 

Didaktiska planeringar är ett exempel på ett sådant sammanhang. Med utgångspunkt i Li m.fl. 

studie (2021) och denna studies syfte, blir det betydelsefullt att undersöka vilka normer och 

värden som uttrycks i texter som berör barns sexualitet - hur sexualiteten framställs och vad det 

får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 
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De tidiga barnaåren är en betydelsefull period för barns utveckling och 

lärande  

Ur ovanstående avsnitt framgår att barns sociala relationer kan påverka hur barnet själv ser på 

sin omvärld. I de sociala relationerna råder olika normer och värderingar som de ibland 

reproducerar och anpassar sig efter. I en studie av Raburu skriver forskaren att den tidiga 

barndomen är en mycket viktig period för barnets utveckling och lärande. Barnets utveckling 

och lärande formas och påverkas av de erfarenheter och den miljö som barnet exponeras för 

under de första levnadsåren. De tidiga barnaåren kan således lägga grunden för barns fysiska 

och mentala hälsa, deras sociala och personliga identitet samt för deras känslomässiga trygghet. 

Personlig identitet avser “children’s subjective feelings about their distinctiveness from others, 

their sense of uniqueness, of individuality” medan social identitet “refers, on the other hand, to 

the ways in which they feel they are (or would like to be) the same as others, typically through 

identification with family and/or peer culture” (2015, s. 95). Forskaren skriver att såväl vuxna 

och jämnåriga kamrater påverkar barnets självuppfattning och identitet. Barnets identitet 

påverkas och formas i interaktion med andra människor.  

 

Mot bakgrund av detta genomförde Raburu en kvalitativ studie där forskaren bland annat 

undersökte kenyanska förskolebarns uppfattningar om vad de skulle vilja bli när de blir stora 

och vad som påverkade barnens känsla av tillhörighet för en viss identitet. Barnen som deltog 

i studien var 4-6 år gamla. Resultaten från intervjuerna pekar på att majoriteten av barnen 

önskade att bli lärare i framtiden. Forskaren menar att barn vill identifiera sig "with their 

teachers, as they seem to admire the teachers who act as their role models” (2015, s. 97-98). 

Detta beskrivs även som en förklaring för valet av identitetstillhörighet: “A 4 year old girl 

replied: My teacher is very kind, funny and makes the whole class laugh, friendly and teaches 

nicely” (a.a. s. 98). Studiens resultat synliggör således att den mänskliga interaktionen och hur 

den förmedlas är viktig för identitetsskapande hos förskolebarn. Barns utveckling och lärande 

påverkas av deras sociala relationer (a.a. s. 100). 

 

Raburus studie (2015) uppmärksammar således miljöns och den mellanmänskliga mötets 

betydelse för barns identitetsskapande. Studien tar bland annat avstamp i barns uppfattningar 

om den egna identiteten. Om vuxna kan påverka barnets självuppfattning och identitet, blir det 

också viktigt att reflektera över vilka normer och värderingar som lärare förmedlar till barnen. 

Dessa normer och värderingar kan vara grundade på kunskaper från exempelvis 

lärarutbildningar. De kan också vara hämtade från autentiska didaktiska planeringar på 

Skolbanken. Om läraren är en viktig förebild för barns identitetsskapande blir det således 

betydelsefullt att undersöka vilka normer och värderingar som de olika texterna representerar 

och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 
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Sammanfattning av tidigare forskning och behovet av vidare forskning  

Mot bakgrund av ovanstående framkommer att barn i förskoleåldern visar nyfikenhet och 

intresse för sin sexualitet. Cheung m.fl. diskuterar exempelvis att nyfikenheten kan utgöras av 

frågor som vart bebisar kommer ifrån eller sexualitetsrelaterade beteenden som exempelvis att 

vilja gifta sig med en jämnårig (2021).  

 

Ur den tidigare forskningen framkommer också att lärarens undervisning förmedlar normer och 

värden. Förskolebarn får lära sig olika värderingar som reflekterar de rådande normerna och 

värderingarna som finns i det omgivande samhället men också personliga värderingar från 

vuxna och jämnåriga (Sigurdardottir m.fl., 2019). Dessutom lär sig barnen vilka värderingar 

som är rådande genom den respons som de vuxna ger till deras handlingar. Ibland kan barn 

överge sina egna preferenser för andra normer som råder eller som uttrycks av vuxna eller andra 

jämnåriga (Li m.fl., 2021). Därmed spelar läraren en betydelsefull roll för vilka normer och 

värden som kommuniceras och reproduceras.  

 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen ovan finns fortfarande ett behov av att undersöka 

autentiska didaktiska planeringar i relation till sexualitet, samtycke och relationer. Det finns ett 

behov av att undersöka vilka normer och värderingar som uttrycks i didaktiska texter – hur 

barns sexualitet framställs och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns 

sexualitet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och valda begrepp som är 

relevanta för studien. Inledningsvis följer en redogörelse för undervisningens tre övergripande 

syften enligt  Biesta. Därefter presenteras Van Poeck och Östmans integrativa 

undervisningsmodell där begreppen förgrund/bakgrund, följemening, kvalifikation, 

socialisation och personformering ingår. Detta följs upp av en beskrivning av de didaktiska 

frågorna och hur de kommer att användas i relation till Van Poeck och Östmans integrativa 

undervisningsmodell. Slutligen redogör jag för begreppen normer, värden och identitet.  

Undervisningens tre övergripande syften enligt Biesta 

I en studie av Biesta skriver författaren att en av de centrala frågorna som uppstår när man 

försöker definiera vad utbildning är, handlar om vad syftet med utbildning är - om vi inte vet 

vad vi strävar efter att uppnå med utbildningen så kan vi inte ta några beslut gällande vilket 

innehåll som är mest lämpligt/relevant att undervisa om (2015, s. 77). Utbildningens syfte är 

dock en multidimensionell fråga eftersom utbildning tenderar att fungera i relation till olika 

domäner. Biesta har identifierat tre domäner som benämns kvalifikation (“qualification”), 

socialisation (“socialisation”) och subjektifikation (“subjectification”). Kvalifikation fokuserar 

på överföringen av kunskaper och färdigheter, med syftet att kvalificera eleverna. Socialisation 

handlar om att utbildning också representerar vissa normer och värderingar, såväl kulturella, 

politiska, religiösa m.fl. som barnen socialiseras in i. Även om socialisationen kan vara ett 

uttalat syfte som finns i förgrunden, så har forskning visat att det oftast finns med i bakgrunden, 

“for example in the ways in which education reproduces existing social structures, divisions 

and inequalities” (a.a. s. 77). Vidare tenderar utbildning att påverka och utveckla eleverna 

antingen positivt eller negativt, vilket benämns subjektifikation. Subjektifikation handlar således 

om hur barn och elever formas till subjekt och “come to exist as subjects of initiative and 

responsibility rather than as objects of the actions of others” (a.a. s. 77). Om utbildning alltid 

fungerar i relation till dessa tre domäner så innebär det att lärare behöver ta hänsyn till vad de 

strävar efter att uppnå inom respektive domän (a.a. s. 77). 

 

Vidare menar Biesta att de tre olika domänerna inte kan separeras från varandra. Även om vi 

enbart strävar efter att kvalificera eleverna genom att överföra kunskaper och färdigheter, så 

påverkar vi dem även som personer (subjektifikation). Genom att vi överför vissa kunskaper 

och färdigheter så erbjuder vi dem också en viss världsbild som representerar olika traditioner, 

normer, värderingar etc. Vi kommunicerar exempelvis att ett visst synsätt är mer värdefull eller 

sann än någon annan. Författaren menar att en syn på utbildning där dessa tre domäner alltid 

samverkar, kan ge oss en förståelse för att “we always need to engage with content, tradition 

and the person” (2015, s. 78).  
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Biesta hävdar också att “If we look at education from the angle of purpose and acknowledge 

that the question of purpose poses itself as a three-dimensional question, then this has a number 

of important implications for the design, enactment and justification of education — 

implications that are first and foremost relevant for the work of the teacher” (2015, s. 78). Detta 

gör också tydligt att lärarens omdöme blir central i utbildning och undervisning. Läraren 

behöver exempelvis kunna bedöma vad som ska uppnås inom respektive domän och hur de kan 

hållas i pedagogisk meningsfull balans, för såväl läraren som eleverna. Det är viktiga frågor 

som inte enbart ska besvaras i relation till styrdokumenten utan också i relation till varje elev 

(a.a. s. 78).  

 

Biesta vill också understryka följande: “To speak about a possible balance between the three 

domains should not make us blind to the fact that, although there are possibilities for synergy 

between qualification, socialisation and subjectification, the three domains can be in conflict as 

well. This means that a second judgement that needs to be made — again not only at a general 

level, but also in relation to each student at each point in time — is how we deal with the ‘trade-

offs’ between the three domains, i.e. what we are willing to temporarily give up in one or two 

of the domains in order to focus on one of the other domains” (2015, s. 78-79). Biesta menar 

att ibland vill lärare att eleverna ska tillägna sig vissa kunskaper och färdigheter och ha ett 

mindre fokus på socialisation och subjektifikation. Ibland kan det således finnas skäl för att 

fokusera ensidigt på en av dessa domäner, eftersom det kan vara det som är viktigast för en 

specifik elev vid en viss tidpunkt. Däremot följer alltid konsekvenser av denna ensidighet, även 

om den är tillfällig. Till exempel kan en stark betoning på kvalifikation orsaka hög stress för 

unga människor, särskilt om misslyckande inte är ett alternativ (a.a. s. 78-79). 

 

Lärare behöver således göra flera avvägningar som exempelvis vad som ska uppnås inom var 

och en av de tre domänerna, hur de ska balanseras, vilken pedagogik som anses vara lämplig, 

hur klassrummet ska organiseras etc. Eleverna lär sig inte bara av vad som sägs, utan också av 

hur läraren gör. Ofta fokuserar de mer på vad hur läraren gör snarare än vad den säger. Detta 

innebär således att utbildning inte enbart är en fråga om vilka metoder som är mest effektiva, 

utan också vilka som är mest pedagogiska. Lärare behöver således både kunna bedöma hur 

effektiva de olika tillvägagångssätten är och vilken utbildningspotential som de kan tolkas 

erbjuda (Biesta, 2015, s. 79). 

Undervisningens tre övergripande syften enligt Van Poeck och Östman 

Van Poeck och Östman skriver att i såväl policydokument som forskningslitteratur kan man 

läsa om undervisningens tre övergripande syften: kvalifikation, socialisation och 

personformering. Van Poeck och Östmans modell liknar Biestas, där kvalifikation och 
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socialisation skrivs fram på liknande sätt som i Biestas artikel (2019, s. 60-66). Däremot 

benämner Biesta subjektifikation som “Subjectification”, medan Van Poeck och Östman 

använder begreppet “Personformation” (Personformering) som inrymmer “Identification” 

(Identifikation) och “Subjectification” (Subjektifikation) (a.a. s. 66). Jag kommer att använda 

mig av Van Poeck och Östmans modell (a.a. s. 66) eftersom den dels bygger vidare på Biestas, 

dels för att den, enligt min tolkning, ger en mer nyanserad bild av hur personformeringen kan 

ta sig olika former. I kommande avsnitt ges en närmare beskrivning av dessa tre funktioner och 

i tabell 1 följer en sammanfattning av hur dessa kan förstås.  

 

Tabell 1. “Functions of education”. I tabellen nedan presenteras Van Poeck och Östmans 

integrativa undervisningsmodell (2019, s. 66). 

 
 

Qualification Socialisation Person-formation 

 

   

Identification Subjectification 

Purpose 

of 

education 

Equipping 

students with 

skills and 

competences that 

prepare them for 

a role of task 

Transmitting 

values, attitudes, 

norms and 

worldviews 

Taking on an 

identity in relation 

to the content of 

preparation and 

socialisation 

Becoming a 

subject, 

developing new 

ways of doing and 

being 

Examples Learning to 

reduce one’s 

ecological 

footprint, 

learning skills 

for jobs in the 

green economy, 

learning 

knowledge about 

ecosystems… 

Learning 

sustainable 

values and 

attitudes, 

learning to feel 

responsible for 

the ecological 

and social 

impact of one’s 

lifestyle… 

Becoming an 

environmentalist, a 

sustainable citizen, 

a business person, a 

well-informed 

consumer… 

Change one’s 

perspective on 

what it means to 

be a business 

person, taking an 

emotionally 

invested political 

stand… 

 

Kvalifikation, socialisation och personformering 

Kvalifikation innebär att utrusta barnen/eleverna med kunskaper och färdigheter inför 

framtiden. Kvalifikationen kan se olika ut beroende på vad läraren avser att barnen/eleverna ska 

lära sig. Innehållet kan vara väldigt konkret och specifikt - t.ex. kunskaper och färdigheter som 
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förbereder barnen/eleverna inför ett framtida yrke eller en profession. Det kan också utgöras av 

grundläggande färdigheter som att kunna läsa och skriva, med syftet att förbereda 

barnen/eleverna till att kunna orientera sig i samhället (Van Poeck & Östman, 2019, s. 60). 

Socialisation innebär att undervisa eleverna i vissa värden, attityder, normer och världsbilder 

med syftet att socialisera in dem i de rådande normerna som gäller för en viss social, kulturell 

och politisk ordning eller grupp. Undervisning och lärande är aldrig neutralt utan representerar 

alltid vissa normer och värden. Med detta i åtanke finns socialisationen alltid med i all 

undervisning, även om den inte alltid står i förgrund (a.a. s. 61).  

 

Personformering utgår från att barnen/eleverna ska utvecklas som subjekt eller individer under 

sin skolgång. Van Poeck och Östman beskriver personformering enligt följande: 

personformering “is connected to the formation of the self: the cultivation of people’s 

personalities or, in other words, the process of personal maturation. This function of education 

is closely related to what is often called ‘ Bildung ’ in educational literature: a form of general 

education aimed at personal growth and the development of individual agency and qualities 

such as critical thinking or moral judgement. Important to realise is that person-formation is 

seen as a life-long process that takes place through everyday actions that shape people’s ways 

of acting, thinking and being (...)  Students ‘become someone’ in relation to specific teaching 

practices in which certain knowledge is made available and through which a certain spectrum 

of possible action is created” (Van Poeck & Östman, 2019, s. 62). Personformering kan 

dessutom ta sig uttryck på två olika sätt: genom identifikation eller subjektifikation. Oftast tar 

sig personformeringen uttryck genom identifikation, “i.e. the development of a specific identity, 

which shows some similarities and overlap with socialisation. Identification often occurs in 

relation to the content of qualification and socialisation. When, for instance, learning dos and 

don’ts in view of reducing one’s ecological footprint, students can simultaneously develop an 

identity, e.g. of an ecological citizen, through an identification process within the presented 

discourses, practices and habits” (a.a. s. 63). Personformering kan också ta sig uttryck genom 

subjektifikation, som en process av “individuation, of developing mature and independent ways 

of being and acting in the world, as a ‘subject’ instead of the ‘object’ of other people’s purposes 

and desires. Thus, in contrast to identification, subjectification can best be understood as the 

opposite of socialisation. Whereas identification is about embracing a specific, pre-existing role 

or subject position offered through the content of qualification and socialisation, 

subjectification is about developing into a unique person beyond such offered roles. It involves 

‘disidentification’” (a.a. s. 64). Identifikation kan således beskrivas som när barnen/eleverna 

identifierar sig med ett presenterat undervisningsinnehåll. Subjektifikation framträder när 

barnen/eleverna formar en unik personlighet, exempelvis genom att göra andra val än de som 

läraren erbjuder genom sin undervisning.  



 

 23 

Kvalifikation, socialisation och personformering i undervisningen 

Som lärare är det en stor utmaning att kunna utforma och organisera undervisning så att 

samtliga tre syften finns integrerade i det innehåll som läraren avser att undervisa om. Oftast 

delas funktionerna upp och behandlas vid separata undervisningstillfällen. Van Poeck och 

Östman föreslår ett tillvägagångssätt för hur undervisningen kan organiseras: en integrativ 

modell som bygger på tidigare forskning (2019, s. 59). Den integrativa modellen visar på hur 

var och en av undervisningens tre övergripande funktioner är betydelsefulla för undervisning i 

hållbar utveckling och hur “they are always interrelated in teaching activities” (a.a. s. 59). Varje 

undervisningsaktivitet består av ett övergripande syfte i förgrunden - som exempelvis 

kvalifikation - men det finns också alltid andra syften i bakgrunden - som exempelvis 

socialisation och personformering. Med förgrund avses ett primärt uttalat 

undervisningsinnehåll (t.ex. kvalifikation), medan bakgrunden kan bestå av implicita 

följemeningar - det vill säga sådant som indirekt följer med som ett resultat av lärarens 

undervisning (t.ex. socialisation och personformering). 

 

I naturvetenskaplig undervisning kan kvalifikation exempelvis innebära kunskaper och 

färdigheter som eleverna behöver känna till. Samtidigt som detta står i förgrund finns det 

följemeningar, exempelvis socialisation som finns med i bakgrunden och som kännetecknas av 

specifika naturvetenskapliga värden. Van Poeck och Östman skriver följande: “Such 

‘companion meanings’ are very important to be aware of while developing lessons and courses 

and selecting subject matter. After all, it is the specific interplay between fore-grounded 

purposes and content on the one hand and implicit companion mean-ings  on  the  other  that  

constitutes  environmental  and  sustainability  education  (ESE) practice” (2019, s. 59). Därför 

ska kvalifikation, socialisation och personformering ses som “companions”: “They come 

together in educational practice” (a.a. s. 66). Kvalifikation, socialisation och personformering 

finns alltid med i all form av undervisning och står antingen i förgrund eller bakgrund och det 

är beroende av lärarens planerade syfte med ett undervisningsinnehåll. “Companion meanings”, 

det vill säga följemeningar, kan förklaras enligt följande: “every teaching activity has a certain 

meaning-making in the forefront while there are always other meanings that follow 

automatically, in the background: companion meanings” (a.a. s. 66). Ett exempel på detta är 

naturvetenskapliga läroböcker som presenterar en specifik syn på naturen och hur man ska 

behandla den, vilket förekommer i såväl i förskolan och i skolan. Barn och elever introduceras 

således in i specifika värderingar, attityder, normer och världsbilder som kännetecknar det 

moderna samhället. Samtidigt som detta sker ges de också möjlighet till att forma eller omforma 

sin identitet i förhållande till det undervisningsinnehåll som de möter. Därmed ska kvalifikation, 

socialisation och personformering ses som “companions” som alltid finns med i undervisning 

och som alltid står i förgrund eller bakgrund. 
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Van Poeck & Östman (2019) ställer deras integrativa modell i relation till naturvetenskaplig 

utbildning och undervisning, men hittills har modellen inte prövats på sexualitet, samtycke och 

relationer i förskolan. I denna studie avser jag att utgå från Van Poeck och Östmans integrativa 

modell för att analysera hur barns sexualitet framställs i autentiska didaktiska planeringar för 

förskolan och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. Om 

det exempelvis framgår ur en text att förskolepersonalen ska undervisa om hur barn blir till kan 

detta tolkas som kvalifikation. Det kan också tolkas som socialisation eftersom det handlar om 

att överföra vissa specifika normer och värden som råder inom en viss kultur. 

Personformeringen kan beskrivas som en vilja att formera barnen utifrån det planerade 

undervisningsinnehållet, beroende på vad som står i förgrund. Om kvalifikation står i förgrund, 

följer socialisation och personformering med i bakgrunden som följemeningar. Då skulle 

personformeringen exempelvis kunna kännetecknas av att barnen antingen väljer att (senare) 

bidra till mänsklig reproduktion eller att ta avstånd från detta - de formar eller omformar således 

sin identitet i relation till lärarens undervisningsinnehåll. 

De didaktiska frågorna tillsammans med undervisningens tre övergripande 

syften 

Planeringen av undervisning i förskolan tar bland annat utgångspunkt i de didaktiska frågorna: 

Vad? Hur? Varför? Hjälmeskog m.fl. refererar till Wahlström (2016); Liberg (2016); Uljens 

(1997) och Selander (2022) och menar att Vad-frågan kretsar kring vilket innehåll som gör att 

målet för undervisningen bäst kan uppnås. I denna studie kan Vad-frågan besvara vilka 

normer/värden som ska läras ut. Hur-frågan avser hur undervisningen bör läggas upp. I denna 

studie kan Hur-frågan besvara hur dessa normer och värden ska överföras till barnen. Vad- och 

Hur-frågan kan således ge svar på undervisningens innehåll och genomförande. Varför-frågan 

ställs i relation till Vad- och Hur-frågan: "Varför detta innehåll? Varför denna metod för just 

dessa barn?" (2020, s. 48). Analysen av Varför-frågan, i relation till Vad- och Hur-frågan, ska 

visa på hur undervisningens tre syften är integrerade i undervisningsinnehållet och dessa är 

relaterade till de normer och värderingar som ges aktualitet av de vuxna och av samhället i 

stort.  

 

Vidare används Vad-, Hur- och Varför-frågan på olika nivåer. I denna studie handlar Vad- och 

Hur-frågan om en objektiv informationshantering. Vad- och Hur-frågan beskriver relevant 

(empirisk) information men utan att bearbeta, behandla eller tolka den på något sätt. Fokus för 

Varför-frågan ligger på hur den empiriska datan kan förstås utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. Varför-frågan identifierar således ett perspektivtagande och/eller 

underliggande budskap. I analysen av Varför-frågan utgår jag från studiens teoretiska 

utgångspunkter och begrepp. 
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Jag har valt att integrera de didaktiska frågorna (Hjälmeskog, 2020, s. 48) med Van Poeck och 

Östmans undervisningsmodell (2019, s. 66) för att skapa kunskap om hur barns sexualitet 

framställs och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 

Analysen av Vad-, Hur- och Varför-frågan kan visa på hur var och en av undervisningens tre 

övergripande funktioner (kvalifikation, socialisation och personformering) är alltid 

“interrelated in teaching activities” (a.a. s. 59). Det innebär att barnen ska utrustas med 

kunskaper och färdigheter inför framtiden (kvalifikation), samtidigt som de socialiseras in i 

vissa värden/normer/världsbilder (socialisation) och utvecklas som subjekt (personformering).  

 

Vidare kan ett visst sätt att undervisa kan medföra andra budskap än vad det planerade 

innehållet avser att förmedla. Ur ett sådant perspektiv innebär detta att undervisningen i 

förskolan kan få såväl positiva som negativa konsekvenser för den lärande (Sund, 2014, s. 47). 

"Genom att delta i den pedagogiska verksamheten lär sig barnen olika saker, bland annat 

tillägnar de sig språk, normer, värderingar och en bild av världen" (Stier & Riddersporre, 2019, 

s. 21). Även om det primära syftet med undervisningen exempelvis är att utveckla barnens 

kunskaper om känslor, så socialiseras de in i normer och värden som gäller för den kultur som 

de är en del av, och som i sin tur påverkar deras identitet.  

 

En analys av det empiriska materialet med hjälp av de didaktiska frågorna, Van Poeck och 

Östmans undervisningsmodell (samt begreppen normer, värden och identitet som beskrivs i 

kommande avsnitt) kan besvara hur barns sexualitet framställs i de didaktiska planeringarna 

och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 

Teoretiska begrepp 

Vidare tar denna studie också utgångspunkt i begreppen normer, värden och identitet för att 

skapa kunskap om vilka normer och värden som finns i undervisningsinnehållet och hur dessa 

påverkar framställningen av och undervisning i barns sexualitet. Stier och Riddersporre skriver 

att “Förskolan är en social arena som vilar på en rad värderingar och den har även en avgörande 

roll i barnens egen normbildning. Verksamheten är en viktig plats för socialt samspel och 

identitetsskapande och ska enligt läroplanen tillse att barnen får stöd och stimulans i sin sociala 

utveckling. I förskolan måste barnen andra barn, vuxna utanför sin egen familjekrets och på så 

sätt och vis möter de själva samhället. Genom att delta i den pedagogiska verksamheten lär sig 

barnen olika saker, bland annat tillägnar de sig språk, normer, värderingar och en bild av 

världen. (...) Det är i förskolan, vid sidan av familjen, som grunden läggs för barns identitet, 

liksom för deras kommunikativa och kulturella färdigheter” (2019, s. 21).  

 

Förskolan vilar således på en rad värderingar som har en avgörande roll i barnens egen 

normbildning (Sigurdardottir m.fl., 2019). Därmed blir det relevant att utgå från begreppen 
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normer, värden och identitet för att undersöka hur barns sexualitet framställs och vad det får 

för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. Begreppen normer, värden och 

identitet kommer att användas i relation till Van Poeck och Östmans undervisningsmodell 

(2019, s. 66). En analys av undervisningsinnehållet i de didaktiska planeringarna, utifrån 

begreppen kvalifikation, socialisation och personformering, kan synliggöra vilka olika normer 

och värden som uttrycks i lärarnas undervisningsinnehåll. 

Normer 

Sörensdotter skriver att “Begreppet norm är ett relativt diffust begrepp, men enkelt sagt innebär 

det idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt, vilket i sin tur skapar 

förväntningar på individers beteende, utseende, livsstil med mera. Den som passar in i normen 

bekräftas vanligtvis medan den som avviker från normen riskerar att stereotypiseras, bestraffas 

eller osynliggöras av sin omgivning” (2010, s. 136-137). Salmson och Ivarsson definierar 

normer som “outtalade regler som påverkar hur och vad vi gör, tänker eller förväntas göra samt 

påverkar vad som ger status och makt. Normerna blir tydliga främst när vi bryter mot dem och 

leder ofta till utanförskap av något slag, och inte sällan till diskriminering. Normer finns både 

på en samhällelig nivå och i mindre grupper. Normer sammanfaller ofta med det som 

majoriteten är eller gör” (2015, s. 23). I denna studie används begreppet norm i enlighet med 

Sörensdotter samt Salmson och Ivarssons beskrivning - normer är då “regler” för hur människor 

bör vara och vad de bör göra. 

Värden 

Ett annat begrepp som används i studien är värden. Ibland används begreppet värderingar, som 

kan beskrivas som “handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet 

av att utföra en sådan handling” (NE, 2022-12-01). Enligt Nationalencyklopedin definieras 

begreppet värde enligt följande: “Något är ett värde eller att något har värde. Det som har 

(positivt) värde, t.ex. trygghet, är därmed ett värde” (NE, 2022-12-02). I denna studie används 

begreppen värden och värderingar i enlighet med NE:s definition, och refererar till sådant som 

människor tycker är eftersträvansvärt, rätt eller gott. Värden innefattar därmed sådant som är 

önskvärt och värdefullt. Det kan exempelvis vara handlingar och/eller idéer. Dessa värden kan 

vara på såväl gruppnivå - det vill säga att individer följer de värderingar som finns i den grupp 

de tillhör - och på individnivå, där individerna följer sina egna personliga värderingar. 

Identitet 

Ett ytterligare begrepp som används i studien är identitet. Hwang och Nilsson hänvisar till 

Erikson som menar att identitet är “en subjektiv upplevelse av vad som gör att »jag är jag«, och 

den består av tre delaspekter: biologisk, psykologisk och social identitet” (2011, s. 311-312). 

Den biologiska identiteten är förknippad med vårt kön, vårt utseende och vår 
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kroppsuppfattning, medan den psykologiska delen av identiteten innefattar våra unika känslor, 

intressen, behov och försvarsmekanismer. Den sociala delen “handlar om att miljön ger 

möjlighet till olika uttryckssätt för identiteten, till exempel i olika kulturer” (a.a. s. 312).  

 

Vidare refererar Stier och Riddersporre till Stier som menar att å ena sidan “har du som individ 

en högst personlig bild av dig själv - självbilden - som innefattar exempelvis vem du tror dig 

vara, inklusive varifrån du kommer, vilka grupper du tillhör och vem du är (som unik varelse). 

Detta samtidigt som andra människor skapar sin unika bild av vem du är (“att göra så, det är så 

typiskt Jonas”). Å andra sidan skapar du kollektiva identiteter med andra då du ingår i en familj, 

kamratgrupper eller religiösa sammanslutningar (...), vilka uttrycks i en känsla av gemenskap 

(...) Så, identiteter är alltid resultatet av ett komplext samspel mellan innebörder som andra 

tillskriver dig och sådana du tillskriver dig själv, sådana innebörder kan dessutom vara mer 

personliga eller mer kollektiva” (2019, s. 23). I denna studie används begreppet identitet i likhet 

med Stiers definition som beskrivs ovan. Identitet inrymmer då individens egna självbild (t.ex. 

vem jag tror att jag är) och den sociala omgivningens bild av individen (t.ex. det är typiskt Jonas 

att göra sådär), samt kollektiva identiteter som skapas i kollektiva sammanhang (t.ex. känsla av 

tillhörighet till en större gemenskap).  

 

I denna studie tar identiteten också utgångspunkt i ett individ- och samhällsorienterat 

perspektiv. Då avser en individorienterad undervisning att barnen ges möjlighet att utveckla 

grundläggande färdigheter som de behöver för att kunna orientera sig i vardagen. 

Undervisningsinnehållet utgörs exempelvis av att barnen ska få möjlighet att utveckla sin 

sociala kompetens. Utvecklingen sker på ett personligt plan där syftet kan vara att skapa trygga 

och goda relationer på verksamhetsnivå (till exempel inom den egna barngruppen). Det 

individorienterade perspektivet på undervisning syftar således till att utveckla individen som 

en unik varelse. Detta liknar vad Stier definierar som sådana personliga innebörder som 

individen tillskriver sig själv: det vill säga den egna självbilden som innefattar exempelvis vem 

individen tror sig vara, vilka grupper individen tillhör etc. Samtidigt skapar andra människor 

“sin unika bild” av vem individen är, vilket Stier beskriver som kollektiva identiteter som 

människan skapar när den ingår i exempelvis en familj eller i kamratgrupper (Stier & 

Riddersporre, 2019, s. 22).  

 

Ett samhällsorienterat perspektiv på undervisning syftar i denna studie till att barnen ska fostras 

in i normer och värden som gäller för det samhälle som de lever i. De ska med andra ord fostras 

in i det svenska samhället. Ur ett samhällsorienterat perspektiv på undervisning ska 

undervisningsinnehållet bidra till att barnen utvecklar kompetenser som behövs i dagens och 

framtidens samhälle. Detta kan, enligt mig, tolkas likna Stier  definition av kollektiva identiteter 

som människor skapar när de ingår i olika sociala grupper (Stier & Riddersporre, 2019, s. 23).  
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Syfte och frågeställningar 

Som tidigare nämns finns inga formuleringar i läroplanen som inrymmer sexualitet och 

samtycke, medan relationer återkommer få (två) gånger. Det finns däremot framskrivningar 

som på olika sätt hänvisar till barns sexualitet (Lpfö18, 2018, s. 5-7, 13 & 16). Min uppfattning 

är att bristen på konkreta formuleringar i förskolans läroplan bidrar till att förskolepersonal får 

ett större tolknings- och handlingsutrymme. Det ökade tolknings- och handlingsutrymmet 

bidrar i sin tur, enligt min tolkning, till att barns sexualitet framställs på olika sätt i den planerade 

undervisningen i förskolan.  

 

Om barnen i förskolan ska fostras in i normer och värden (Skolverket, 2022-12-02), och om 

undervisningen i förskolan kan få såväl positiva som negativa konsekvenser för den lärande 

(Sund, 2014, s. 47), så blir det viktigt att undersöka vilka normer och värderingar som lärarnas 

undervisningsinnehåll representerar och vad det kan få för konsekvenser för hur barns sexualitet 

framställs och för undervisning i sexualitet i förskolan.  

 

I denna studie definieras sexualitet i likhet med RFSU och Folkhälsans definition om barns 

sexualitet. Barns sexualitet är således ett omfattande område som inkluderar kroppskontakt, 

kärlek, sexuella lekar och sexuellt utforskande genom lek och beröring. Det involverar även 

samtycke och relationer.  

 

Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden 

som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Studien tar 

utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

1. Hur framställs barns sexualitet i autentiska didaktiska planeringar för förskolan? 

2. Vad får det för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet? 
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Metod 

I nedanstående kapitel följer en redogörelse för valet av metod. Först beskrivs metod för 

datainsamling, följt av urval och avgränsningar samt metod för databearbetning och analys. 

Även studiens reliabilitet, validitet samt etiska hänsynstaganden diskuteras. I den löpande 

texten sker kontinuerliga reflektioner och kritik gällande val av metod.  

Datainsamling 

I följande avsnitt beskrivs metod för datainsamling. 

Insamlingsmetod 

Detta är en kvalitativ studie där jag kommer att göra en textanalys av autentiska didaktiska 

planeringar som berör sexualitet, samtycke och relationer i förskolan. Textanalys är relevant 

eftersom denna studie utgår från att all undervisning har tre övergripande syften (kvalifikation, 

socialisation och personformering) som också tangerar begrepp som normer, värden och 

identitet. En analys av didaktiska planeringar kan bidra till en förståelse för vilka konsekvenser 

som innehållet i texterna kan få för framställningen av och undervisning i barns sexualitet i 

förskolan.  

 

Loseke menar att textanalys “must be used to examine questions where other research 

techniques (such as observation, surveys, or interviews) are not physically possible” (2016, s. 

100). Då jag avser att undersöka innehållet i didaktiska planeringar är kvalitativa intervjuer eller 

observation inte en lämplig metod för att besvara studiens syfte och forskningsfråga. Bjereld 

skriver att en studies reliabilitet påverkas av hur något mäts (Bjereld m.fl., 2009, s. 115). En 

analys av digitala textdrag som uttrycker ett innehåll kan bidra till en förståelse för vilken 

undervisning som bedrivs i förskolan. Mot bakgrund av ovanstående blir därför textanalys av 

didaktiska planeringar intressant och relevant för att besvara studiens syfte och forskningsfråga: 

om hur barns sexualitet framställs i autentiska didaktiska planeringar för förskolan och vad det 

får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 

Urval 

För att få en fördjupad förståelse för undervisningen i barns sexualitet i förskolan, kommer det 

empiriska materialet att utgöras av texter från databasen Skolbanken. Skolbanken innehåller 

tusentals matriser, planeringar och samtalsmallar som lärare kan använda och omsätta i sin 

undervisningspraktik. Alla förskolor och skolor som använder Unikum kan skapa och publicera 

material som är tillgänglig för allmänheten. Unikum är Sveriges populäraste webbaserade 

verktyg som används i pedagogiska sammanhang och för systematiskt kvalitetsarbete i förskola 
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och skola (Skolbanken, 2022-10-22; Unikum, 2022-10-22). Skolbanken gör det möjligt att få 

tillgång till autentiska digitala texter.  

 

Enligt min uppfattning kan innehållet i de didaktiska planeringarna se ut på olika sätt, och det 

är lärarna som bestämmer struktur och utformning. Gemensamt för samtliga planeringar är att 

de inleds med en rubrik och en kort sammanfattning, som sedan följs upp av ett planerat 

undervisningsinnehåll. Lärarna kan välja att knyta an undervisningsinnehållet till olika mål från 

läroplanen för förskolan. 

 

Jag har gjort ett urval för att mängden material ska bli hanterbar och för att studiens syfte och 

forskningsfråga ska kunna besvaras. De texter som kommer att ligga till grund för analys 

behöver uppfylla fyra kriterier som beskrivs i nedanstående avsnitt. Jag har formulerat kritierna 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, som innefattar dels hur barns sexualitet framställs i 

autentiska didaktiska planeringar för förskolan, dels vad det får för konsekvenser för hur 

förskolan undervisar i barns sexualitet. Jag har formulerat kriterierna nedan för att jag ska kunna 

göra ett urval och avgränsningar gällande den data som ska samlas in. Kritierna ligger således 

till grund för urvalet av data – för data som ska ingå som empiriskt material för studien eller 

uteslutas/ignoreras samt vilka texter som är relevanta att läsa för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

• Innehållet behöver behandla sexualitet, samtycke och relationer:  I denna studie 

definieras sexualitet, samtycke och relationer i likhet med RFSU och Folkhälsans 

definition om barns sexualitet. Barns sexualitet är således ett omfattande område som 

inkluderar kroppskontakt, kärlek, sexuella lekar och sexuellt utforskande genom lek och 

beröring. Det involverar även frågor som berör sexualitet, samtycke och relationer. 

Begreppen sexualitet, samtycke och relationer behandlas som separata sökord, för att få 

en mer nyanserad uppfattning kring hur arbetet kan se ut i relation till respektive 

begrepp. 

• Syfte och målgrupp: Behöver ha fokus på barns sexualitet, samtycke och relationer 

och rikta sig till barn i förskoleåldern (1-5 år). 

• Typ av dokument: Texterna behöver vara publicerade på Skolbanken. 

• Kontext: Tid då texterna publicerades. Jag avser att i första hand undersöka texter som 

ligger nära i tid (år 2022). Om det finns ett stort antal texter kommer jag att begränsa 

mitt urval till de 15 senast publicerade texterna - i relation till respektive område 

(sexualitet/samtycke/relationer). Om det finns få texter publicerade inom den valda 

tidsramen kommer jag att öka tidsintervallet med 15 planeringar i taget. Om det finns 

färre än 15 planeringar som innehåller begreppen sexualitet/samtycke/relationer, 

kommer jag att presentera ett mindre urval inom den kategori som planeringarna gäller 

(t.ex. om det finns 10 planeringar för sökordet “Sexualitet” kommer dessa att 
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presenteras, även om det inte är totalt 15 planeringar). Detta urval görs för att mängden 

material ska bli hanterbar. 

Databearbetning och analys  

I nedanstående avsnitt beskrivs metod för databearbetning och analys.  

 

Inledningsvis kommer jag att bekanta mig med det empiriska materialet och läsa/bearbeta 

texten aktivt, utan att ta hänsyn till de ovan presenterade kriterierna. I nästa steg kommer jag 

att granska materialet igen, och utgå från de fyra kriterierna för att sålla bort texter som inte är 

relevanta för att besvara studiens syfte och forskningsfråga. I det här steget har det empiriska 

materialet sorterats och organiserats utifrån vad som bedöms vara relevant material för analys. 

I det sista steget kommer jag att analysera materialet. Då kommer jag först att använda mig av 

två av de tre didaktiska frågorna (Vad- och Hur-frågan). Vad-frågan kretsar kring vilket innehåll 

som gör att målet för undervisningen bäst kan uppnås. I denna studie kan Vad-frågan besvara 

vilka normer/värden som ska läras ut. Hur-frågan avser hur undervisningen bör läggas upp. I 

denna studie kan Hur-frågan besvara hur normerna/värderingarna ska överföras till barnen. 

Vad- och Hur-frågan kan således ge svar på undervisningens innehåll och genomförande 

(Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 48). I denna studie handlar Vad- och Hur-frågan om en objektiv 

informationshantering. Vad- och Hur-frågan beskriver således relevant (empirisk) information 

men utan att bearbeta, behandla eller tolka den på något sätt. 

 

Därefter följer en analys av den sista didaktiska frågan: Varför-frågan. Varför-frågan ställs i 

relation till Vad- och Hur-frågan: "Varför detta innehåll? Varför denna metod för just dessa 

barn?" (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 48). Analysen av Varför-frågan, i relation till Vad- och Hur-

frågan, visar på hur undervisningens tre syften är integrerade i undervisningsinnehållet och 

dessa är relaterade till de normer och värderingar som ges aktualitet av de vuxna och av 

samhället i stort. Fokus för Varför-frågan ligger också på hur den empiriska datan kan förstås 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter (förgrund/bakgrund, följemeningar, kvalifikation, 

socialisation, personformering, normer, värden och identitet). Varför-frågan identifierar 

således ett perspektivtagande och/eller underliggande budskap.  

 

Vidare är Varför-frågan uppdelad i förgrund och bakgrund. I förgrunden följer min analys av 

vad jag anser är ett primärt uttalat undervisningsinnehåll i de didaktiska planeringarna. I 

bakgrunden redogör jag för outtalade följemeningar - det vill säga sådant som jag tolkar följer 

med som ett resultat av lärarens undervisning. “Companion meanings” (följemeningar) kan 

förklaras enligt följande: “every teaching activity has a certain meaning-making in the forefront 

while there are always other meanings that follow automatically, in the background: companion 

meanings” (Van Poeck & Östman, 2019, s. 66). Förgrund och bakgrund används för att få syn 
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på hur undervisningsinnehållet representerar och innehåller olika normer och värden, som är 

mer eller mindre uttalade. 

Studiens validitet och reliabilitet 

Som tidigare nämnts är detta en kvalitativ studie där jag kommer att göra en textanalys av 

didaktiska planeringar som berör barns sexualitet, samtycke och relationer i förskolan. 

Författare som Loseke och Bjereld m.fl. uppmärksammar betydelsen av hur något mäts, och 

Bjereld menar att en studies reliabilitet påverkas av hur något mäts (2016, s. 100; 2009, s. 115). 

Även om vissa författare har försökt tillämpa validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning, 

finns andra som menar att "den grund dessa begrepp har i den kvantitativa forskningen gör dem 

oanvändbara eller olämpliga i ett kvalitativt sammanhang" (Bryman, 2011, s. 52). Forskare som 

exempelvis Lincoln och Guba menar att det behövs "alternativa termer och andra 

bedömningsformer för kvalitativa studier" (a.a. s. 52). Därför används ibland studiens 

tillförlitlighet som kriterium inom kvalitativ forskning för att beskriva hur bra en kvalitativ 

undersökning är. Vidare tenderar kvalitativa resultat fokusera på "det kontextuellt unika och på 

meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras" (a.a. s. 

355). Bryman refererar till Lincoln och Guba som hävdar att huruvida resultaten "håller streck 

även i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt, är en 

empirisk fråga" (a.a. s. 355). Det empiriska materialet som studien vilar på kan innehålla olika 

(didaktiska) överväganden som grundar sig på olika världsbilder, normer och värderingar. 

Däremot kan slutprodukten (de didaktiska planeringarna) även innehålla andra överväganden 

än de som blir nedskrivna. Det empiriska materialet kan dock möjliggöra för en tolkning av hur 

barns sexualitet framställs i autentiska didaktiska planeringar för förskolan. 

 

Vidare lyfter Bryman fram begreppet pålitlighet, som kan diskuteras i relation till studiens syfte, 

forskningsfrågor och metod. Pålitlighet står som “motsvarighet till reliabiliteten inom 

kvantitativ forskning”, och innebär att "man säkerställer att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen - problemformulering (...), beslut 

rörande analysen av data och så vidare" (2011, s. 355). Som tidigare nämnts syftar studiens 

forskningsfrågor till att undersöka hur barns sexualitet framställs i autentiska didaktiska 

planeringar och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. Det 

empiriska materialet som ligger till grund för studien möjliggöra för en tolkning av detta. De 

teoretiska utgångspunkterna gör det också möjligt att undersöka datamaterialet utifrån givna 

kriterier, vilket gör att det finns en tydlig ram att förhålla sig till vid analys av det empiriska 

materialet. Fylliga eller täta redogörelser kan bidra till att andra kan "bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö" (a.a. s. 355). Därför kommer jag att genomföra 

textnära analyser med utgångspunkt i citat som dels kan öka transparensen i analysprocessen, 

dels trovärdigheten för studiens resultat.  
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Etisk hänsyn 

Forskare behöver ta hänsyn till forskningsetiska regelverk för att skydda individer. 

Vetenskapsrådet formulerar och reglerar riktlinjer för forskningsetik och webbplatsen Codex 

ger upplysningar om etiska krav och lagar som gäller för forskning (Vetenskapsrådet, 2022-10-

26, s. 2, 8 & 12). Enligt Christoffersen och Johannessen har Vetenskapsrådet inte “utarbetat 

några specifika riktlinjer för forskning om och på internet” (Christoffersen & Johannessen, 

2015, s. 45 & 47). Även om Vetenskapsrådet inte har formulerat sådana riktlinjer så “skiljer sig 

inte de forskningsetiska riktlinjerna för internet från dem som gäller för forskning i övrigt” (a.a. 

s. 47). Det framkommer på Skolbankens webbsida att användaren behöver ange vem som är 

upphovsman bakom materialet som nyttjas (Skolbanken, 2022-10-22). Då jag avser att använda 

de digitala texterna i forskningssyfte kommer jag att, i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer, anonymisera samtliga uppgifter så att en bestämd individs identitet 

skyddas. Anonymitet kan således uppnås “genom att man gör insamlingen av material utan att 

en bestämd individs identitet antecknas” (Vetenskapsrådet, 2022-10-26, s. 40).    
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Analys 

I nedanstående avsnitt presenterar jag analysen för de autentiska didaktiska planeringarna från 

Skolbanken. Det empiriska materialet utgörs av didaktiska planeringar från Skolbanken som 

berör barns sexualitet, samtycke och relationer. Skolbanken innehåller tusentals matriser, 

planeringar och samtalsmallar som lärare kan använda och omsätta i sin undervisningspraktik. 

Alla förskolor och skolor som använder Unikum kan skapa och publicera material som är 

tillgänglig för allmänheten. Unikum är Sveriges populäraste webbaserade verktyg som används 

i pedagogiska sammanhang och för systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola 

(Skolbanken, 2022-10-22; Unikum, 2022-10-22).  

 

Skolbanken gör det således möjligt att få tillgång till autentiska digitala texter. Enligt min 

tolkning kan innehållet i de didaktiska planeringarna se ut på olika sätt, och det är lärarna som 

bestämmer struktur och utformning. Gemensamt för samtliga planeringar är att de inleds med 

en rubrik och en kort sammanfattning, som sedan följs upp av ett planerat 

undervisningsinnehåll. Lärarna kan välja att knyta an undervisningsinnehållet till olika mål från 

läroplanen för förskolan. 

 

Jag kommer att presentera planeringarna för denna studie utifrån de sökord som användes vid 

insamlingen av datamaterialet. Först kommer jag att analysera didaktiska planeringar som 

innehåller “sexualitet”. Därefter följer en analys av planeringar som innehåller "samtycke", följt 

av “relationer”. För varje term följer först en beskrivande analys utifrån Vad- och Hur-frågan. 

Vad-frågan kretsar kring vilket innehåll som gör att målet för undervisningen bäst kan uppnås. 

I denna studie kan Vad-frågan besvara vilka normer/värden som ska läras ut. Hur-frågan avser 

hur undervisningen bör läggas upp. I denna studie kan Hur-frågan besvara hur 

normerna/värderingarna ska överföras till barnen. Vad- och Hur-frågan kan således ge svar på 

undervisningens innehåll och genomförande (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 48). I denna studie 

handlar Vad- och Hur-frågan om en objektiv informationshantering. Vad- och Hur-frågan 

beskriver således relevant (empirisk) information men utan att bearbeta, behandla eller tolka 

den på något sätt. Utdragen (som utgörs av citat) är tagna från de didaktiska planeringarna. Det 

är således pedagogernas röster som synliggörs i citaten. 

 

Därefter presenteras analysen av Varför-frågan. Varför-frågan ställs i relation till Vad- och Hur-

frågan: "Varför detta innehåll? Varför denna metod för just dessa barn?" (Hjälmeskog m.fl., 

2020, s. 48). Varför-frågan ska främst synliggöra hur den empiriska datan kan förstås utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter (förgrund/bakgrund, följemeningar, kvalifikation, 

socialisation, personformering, normer, värden och identitet). Varför-frågan identifierar 

således ett perspektivtagande och/eller underliggande budskap. Analysen av Varför-frågan, i 

relation till Vad- och Hur-frågan, synliggör också hur undervisningens tre syften är integrerade 
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i undervisningsinnehållet och är relaterade till de normer och värderingar som ges aktualitet av 

de vuxna och av samhället i stort. 

 

Vidare är Varför-frågan uppdelad i förgrund och bakgrund. I förgrunden följer min analys av 

vad jag tolkar är ett primärt uttalat undervisningsinnehåll i de didaktiska planeringarna. I 

bakgrunden redogör jag för outtalade följemeningar - det vill säga sådant som jag tolkar följer 

med som ett resultat av lärarens undervisning. “Companion meanings” (följemeningar) kan 

förklaras enligt följande: “every teaching activity has a certain meaning-making in the forefront 

while there are always other meanings that follow automatically, in the background: companion 

meanings” (Van Poeck & Östman, 2019, s. 66). Förgrund och bakgrund används för att få syn 

på hur undervisningsinnehållet representerar och innehåller olika normer och värden, som är 

mer eller mindre uttalade. 

 

I analysen har jag således valt att integrera de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför 

(Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 48) med Van Poeck och Östmans undervisningsmodell (2019, s. 

66) för att få en nyanserad uppfattning av hur barns sexualitet framställs i autentiska didaktiska 

planeringar för förskolan och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns 

sexualitet. Van Poeck och Östmans undervisningsmodell betonar tre termer: kvalifikation, 

socialisation och personformering. Kvalifikation innebär att utrusta barnen/eleverna med 

kunskaper och färdigheter inför framtiden. Socialisation innebär att undervisa eleverna i vissa 

värden, attityder, normer och världsbilder med syftet att socialisera in dem i de rådande 

normerna som gäller för en viss social, kulturell och politisk ordning eller grupp. 

Personformering utgår från att barnen/eleverna ska utvecklas som subjekt eller individer under 

sin skolgång.  

Didaktiska planeringar som innehåller “sexualitet”  

I detta avsnitt följer en analys av en didaktisk planering utifrån Vad- (vilket innehåll?) och Hur-

frågan (hur ska undervisningen läggas upp?) - i relation till “sexualitet”.  

Vad-frågan (normer/värden som ska läras ut) 

I en av de didaktiska planeringarna menar pedagogerna att de ska arbeta med gränssättning och 

att barnen ska få möjlighet att känna till sina rättigheter. Såväl vuxna som barn ska lära sig att 

“tolka varandras signaler”. 

“Uppmärksamma och förtydliga barnens rätt att bestämma över sin egen kropp. Att få 

både barn och vuxna att bli mer medvetna om att tolka varandras singnaler och kunna 

sätta gränser om vad som känns ok eller inte” (Didaktisk planering 1) 
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I en annan didaktisk planering lyfter pedagogerna fram betydelsen av ett jämställt samhälle där 

förskolan har en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Barnen ska även lära sig om rätten 

till kroppslig integritet. 

“Barn ska lära sig om rätten till sin egen kropp” 

“Vad ska läras ut? Rätten till kroppslig integritet” 

“stärka jämställdheten och att förebygga sexuella övergrepp” (Didaktisk planering 2) 

Hur-frågan (hur normerna/värderingarna ska överföras) 

I en av planeringarna menar pedagogerna att de ska arbeta med gränssättning och rätten till 

integritet genom att synliggöra känslor på olika sätt, exempelvis genom rörelse- och 

dramalekar. Därefter ska barnen få möjlighet att arbeta med gränssättning genom stopp min 

kropp. Undervisningen utgörs även av diskussioner kring vad som är bra och dåliga 

hemligheter.  

“Känslor : vi vill börja från grunden. Vad är känslor? Hur känns dom? Hur uttrycker 

man sig i de olika känslorna? Vad händer i kroppen när du till exempel blir ledsen? (...) 

Vi planerar att ta en känsla i taget i fokus varje dag. Glad, arg, ledsen och rädd. Två 

känslor i veckan. Barnen delas in i mindre grupper där vi lägger upp verksamheten 

anpassad efter deras behov och förutsättningar. Barnen ska vid de olika tillfällena 

genomföra olika övning där de får uttrycka de olika känslorna med , kroppen, rösten, 

röstnivå och minspel osv. Tillsammans bekanta oss med de olika känslorna. Till 

exempel massageövningar , sånger, sagor , rörelselekar ,drama, konst, musik och så 

vidare. Hur känner du när du hör den här musiken? Känns det ok när vi dansar såhär 

nära varandra? Osv. (...) Sedan går vi vidare med att kunna säga STOPP! Vad känns ok 

för DIG? Är det någonting som inte känns ok för dig så är det inte OK oavsätt vad någon 

annan säger. Det är DU som bestämmer vart gränsen går! Vi samtalar öppet med barnen 

om vad integritet och självkänsla är för något. Hur ser deras erfarenheter och 

funderingar ut? Hur säger man nej? Hur visar man ett STOPP? När får man säga sluta? 

Svaret är: Hur som helst, när som helst! Vi sjunger tillsammans sången ”stopp, min 

kropp”, och samtalat och övar med barnen på hur man kan säga STOPP. Barn får inte 

bestämma allt, men när det kommer till deras egna kroppar och integritet är det bara de 

som bestämmer vart gränsen går. (...) Vi avslutar veckorna med att samtala med barnen 

om vad som är bra och dåliga hemligheter. När skvallrar man och när är det ok att 

berätta? Saker som får en att må dåligt är alltid ok att berätta och saker som man blir 

glad av är bra hemligheter, till exempel överraskningar och presenter. Det är ok att 

berätta sådant som får dig att må dåligt oavsett vad någon annan säger, barn som vuxen. 

Det finns alltid någon som vill lyssna. Ta mod till dig och prata med någon annan om 

du inte får hjälp. Vi samtalar och presenterar exempel för barnen där de får ta ställning 

till vad som är ”skvaller” och vad som är ”att berätta något” (...) Lära barnen att kunna 

uttrycka sina känslor med ord, minspel, röstläge och rörelser” (Didaktisk planering 1) 

I en ytterligare planering skriver pedagogerna att de kommer att arbeta med gränser och 

jämställdhet genom dramalekar och utifrån stopp min kropp-materialet. De planerar även för 

att arbeta med privata områden på kroppen. 

”Vi använder materialet Stopp! Min Kropp! som en guide för att lära barn att säga nej 

till ovälkommen beröring. Vi diskuterar om privata områden som rumpa, mun, snippa 
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och snoppe. Dramatiseringar hålls om olika vardagssituationer där barn kan lära sig att 

respektera när kompisen säger ifrån” (Didaktisk planering 2)  

Varför-frågan (Varför dessa normer och värden och detta sätt att överföra dem?)  

Didaktisk planering 1: Förgrund 

Socialisation 

Min tolkning av den första didaktiska planeringen (Didaktisk planering 1) är att Vad- och Hur-

frågan placerar socialisation i förgrund, vilket innebär att barnen ska undervisas i vissa värden, 

attityder, normer och världsbilder med syftet att socialisera in dem i rådande normer som gäller 

för den sociala och kulturella grupp som de ingår i. Med förgrund avses ett primärt uttalat 

undervisningsinnehåll, medan bakgrunden kan bestå av implicita följemeningar - det vill säga 

sådant som indirekt följer med som ett resultat av lärarens undervisning. Jag uppfattar att 

socialisation kommer till uttryck genom att pedagogerna planerar för att arbeta med känslor 

och bra och dåliga hemligheter. Arbetet med känslor och bra och dåliga hemligheter kan, enligt 

min tolkning, socialisera in barnen i rådande normer och värderingar som gäller för den sociala 

och kulturella grupp som de ingår i (Didaktisk planering 1). 

 

Didaktisk planering 1: Bakgrund/följemeningar 

Kvalifikation 

Samtidigt som socialisation står i förgrund i den första planeringen, tolkar jag att kvalifikation 

följer med i bakgrunden. Kvalifikation innebär att barnen ska utrustas med kunskaper och 

färdigheter inför framtiden. Kvalifikation inrymmer således normer och värden som anses vara 

viktiga och ska förbereda barnen inför framtiden. Detta tolkar jag kommer till uttryck i 

planeringen när pedagogerna skriver att de ska “förtydliga barnens rätt att bestämma över sin 

egen kropp” (Didaktisk planering 1). 

 

Pedagogerna skriver i den första planeringen att de ska arbeta med det valda 

undervisningsinnehållet genom att barnen får lära sig om vad känslor är, hur de känns, hur man 

uttrycker sig i de olika känslorna och vad som händer i kroppen när man exempelvis känner sig 

ledsen. Här uttrycks kvalifikation, enligt min tolkning, genom att pedagogerna ska arbeta med 

grundläggande kunskaper och färdigheter som ska förbereda barnen till att kunna orientera sig 

i samhället. Enligt pedagogerna ska barnen lära sig att säga stopp, om vad som känns okej/inte 

okej för dem, vart gränsen går, vad integritet och självkänsla innebär och vad som är bra och 

dåliga hemligheter (Didaktisk planering 1).  

 

Personformering och identitet 

I den första didaktiska planeringen (didaktisk planering 1) tolkar jag också att personformering 

följer med i bakgrunden, där barnen, enligt pedagogerna, ska bli “medvetna om att tolka 

varandras signaler och att kunna sätta gränser om vad som känns ok eller inte”. Min tolkning 
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är att undervisningen ska bidra till att barnen utvecklas som subjekt eller individer: de ska 

identifiera sig med undervisningsinnehållet (identifikation). Samtidigt kan de välja att göra 

andra val än de som pedagogerna erbjuder genom sin undervisning - vilket gör att de kan hamna 

inom ramen för subjektifikation: de formar en unik personlighet. Subjektifikationen kan enligt 

min tolkning utgöras av att barnen exempelvis väljer att inte tolka andras signaler och att de 

inte respekterar andras rätt till kroppslig integritet.  

 

Min tolkning är också att pedagogernas valda arbetsmetoder i den första didaktiska planeringen 

(t.ex. estetiska uttrycksformer som rörelse- och dramalekar samt konst och musik), kan få 

betydelse för hur barnen utvecklas som subjekt eller individer (personformering). Jag tolkar att 

dramalekar, konst och musik kan bidra till att barnen ges större möjligheter till att identifiera 

sig med pedagogernas planerade undervisningsinnehåll, eftersom det kan erbjuda barnen olika 

former att uttrycka sina upplevelser. Det kan också bidra till att undervisningsinnehållet upplevs 

mer konkret, i jämförelse med exempelvis muntliga samtal om vad som är bra eller dåliga 

hemligheter - där samtalet kan, enligt min tolkning, upplevas mer abstrakt. Jag uppfattar att ett 

abstrakt innehåll kan bidra till att barnen gör andra val än de som pedagogerna erbjuder genom 

sin undervisning - och därmed formar en unik personlighet inom ramen för subjektifikation 

(didaktisk planering 1). 

 

Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Vidare tolkar jag att undervisningsinnehållet i den första planeringen utgår från ett såväl 

individorienterat som samhällsorienterat perspektiv. I denna studie avser en individorienterad 

undervisning att barnen ges möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter som de behöver 

för att kunna orientera sig i vardagen. Ett samhällsorienterat perspektiv på undervisning syftar 

i denna studie till att barnen ska fostras in i normer och värden som gäller för det samhället som 

de lever i. De ska med andra ord fostras in i det svenska samhället. Detta tolkar jag kommer till 

uttryck genom att barnen ska undervisas om gränssättning, rätten att bestämma över sin egen 

kropp och att tolka andras kroppsliga signaler - det vill säga utveckla sådana förmågor som de 

behöver för att kunna orientera sig i vardagen. De ska även fostras in i normer och värden som 

gäller för det (svenska) samhället som de lever i. Enligt min uppfattning kan dessa normer och 

värden i sin tur påverka hur barnen tillskriver sig själva, vem de tror sig vara och vilka grupper 

de tillhör (den egna självbilden), men också hur andra människor uppfattar dem - deras 

kollektiva identitet. Min tolkning är att om barnen identifierar sig och agerar utifrån 

undervisningsinnehållet så kan det bidra till att de tolkar och respekterar andras signaler - vilket 

kan påverka deras personliga och kollektiva identitet. Om de istället väljer att göra andra val än 

de som läraren erbjuder genom sin undervisning (t.ex. inte tolka och respektera andra signaler) 

så kan deras personliga och kollektiva identitet ta sig annorlunda uttryck.  
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Jag tolkar också att de valda arbetsmetoderna i den första didaktiska planeringen (didaktisk 

planering 1) kan påverka barnens personliga och kollektiva identitet; arbetet med gränssättning, 

bra och dåliga hemligheter, vad känslor är, hur de känns, hur man kan uttrycka sig i de olika 

känslorna kan påverka hur barnen uppfattar sig själva, vilka grupper den tillhör och den bild 

som omgivningen skapar av dem. Enligt min tolkning tar pedagogernas valda arbetsmetoder 

utgångspunkt i såväl ett individ- som samhällsorienterat perspektiv: individorienterat 

perspektiv i den meningen att barnen exempelvis ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

känslor på olika sätt, hur de känns etc., och om att kunna sätta gränser. Samtidigt tolkar jag att 

de valda arbetsmetoderna ska bidra till att barnen fostras in i normer och värden som gäller för 

det samhälle de lever i. Det innebär att de ska lära sig om bra och dåliga hemligheter, om 

känslor, gränssättning och integritet och att vara lyhörda för såväl egna som andras behov. 

Enligt min uppfattning kan detta tolkas som normer och värden som finns i det svenska 

samhället som barnen ingår i. 

 

Didaktisk planering 2: Förgrund 

Personformering och identitet 

Min tolkning av den andra didaktiska planeringen (didaktisk planering 2) är att Vad- och Hur-

frågan placerar personformering i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i 

bakgrunden som följemeningar. Pedagogerna uttrycker att innehållet i planeringen syftar till att 

stärka jämställdheten och att förebygga sexuella övergrepp, vilket enligt min tolkning betonar 

att barnen ska utvecklas som subjekt eller individer. Jag tolkar att personformering kommer till 

uttryck genom att undervisningen ska bidra till att barnen identifierar sig med 

undervisningsinnehållet, vilket utgörs av att stärka jämställdheten och att förebygga sexuella 

övergrepp. De kan däremot göra andra val än de som pedagogerna presenterar genom sin 

undervisning, som gör att barnen istället hamnar inom ramen för subjektifikation.  

 

Jag tolkar även att de valda arbetsmetoderna kan bidra till att barnen antingen identifierar sig 

med undervisningsinnehållet eller hamnar inom ramen för subjektifikation. Identifikation och 

subjektifikation är två underkategorier till personformering, där identifikation kan beskrivas 

som när barnen identifierar sig med ett presenterat undervisningsinnehåll, och där 

subjektifikation framträder när barnen/eleverna formar en unik personlighet, exempelvis genom 

att göra andra val än de som läraren erbjuder genom sin undervisning. Min uppfattning är att 

dramatiseringar kan bidra till att undervisningsinnehållet konkretiseras eftersom barnen får 

“uppleva” undervisningsinnehållet med kroppen, medan muntliga samtal kring privata områden 

kan upplevas som mer abstrakt. Jag tolkar att ett konkret undervisningsinnehåll kan bidra till 

att barnen identifierar sig med undervisningsinnehållet, medan ett abstrakt kan bidra till att de 

hamnar inom ramen för subjektifikation. Detta kan i sin tur påverka deras identitet - det vill 

säga den egna självbilden men också andras uppfattningar om individen. 
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Didaktisk planering 2: Bakgrund/följemeningar 

Kvalifikation och socialisation 

Vidare tolkar jag att kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden som följemeningar 

i den andra didaktiska planeringen (Didaktisk planering 2), där pedagogerna uttrycker att 

barnen ska lära sig om rätten till sin egen kropp/rätten till kroppslig integritet. Barnen ska 

således få kunskaper och färdigheter om rätten till kroppslig integritet, vilket enligt min 

tolkning, även bidrar till att barnen socialiseras in i vissa värden, attityder, normer och 

världsbilder som råder för de sociala, kulturella och politiska grupper som de ingår i. 

 

Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Jag uppfattar att undervisningsinnehållet i den andra didaktiska planeringen (Didaktisk 

planering 2) kan tolkas utifrån ett individ- och samhällsorienterat perspektiv. Min tolkning är 

att barnen ska utveckla grundläggande färdigheter som de behöver för att orientera sig i 

vardagen (lära sig om rätten till kroppslig integritet) – vilket påverkar deras självbild (vilka de 

tror sig vara, vilka grupper de tillhör etc.) och kollektiva identitet (hur andra människor 

uppfattar dem). Samtidigt tolkar jag att innehållet utgår från ett samhällsorienterat perspektiv, 

där barnen ska fostras in i normer och värden som gäller för det samhället som de lever i. 

Undervisningen i samtycke och integritet syftar därmed dels till att utveckla innebörder som 

barnen tillskriver sig själva och som andra tillskriver dem, dels till att socialisera och fostra in 

barnen i det (svenska) samhället som de ingår i. 

 

Ur den didaktiska planeringen (Didaktisk planering 2) framkommer att pedagogerna planerar 

för att arbeta med kroppslig integritet och jämställdhet genom dramalekar och utifrån stopp min 

kropp-materialet. De ska lära barnen att säga nej till ovälkommen beröring och även diskutera 

privata områden på kroppen som rumpa, mun, snippa och snopp. Min uppfattning är att de valda 

arbetsmetoderna ska bidra till att barnen utvecklas på såväl ett personligt plan (individorienterat 

perspektiv på undervisning), som på kollektiv nivå (samhällsorienterat perspektiv på 

undervisning). Det innebär att barnen ska utvecklas som individer, för att kunna orientera sig i 

vardagen och fostras in i normer och värden som gäller för det svenska samhället som de är en 

del av.  

 

Min tolkning är också att deras möjlighet till identitetsskapande påverkas - samtidigt som de 

utvecklar grundläggande färdigheter för att kunna orientera sig i vardagen och i kollektivet så 

skapar de en självbild, om vilka de tror sig vara och vilka grupper de tillhör. De skapar såväl 

både en egen självbild men också kollektiva identiteter (andras uppfattningar om individen). 

Den egna självbilden och hur andra uppfattar individen är en del av individens identitet (Stier 

& Riddersporre, 2019, s. 22). 
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Sammanfattning (Vad-, Hur- och Varför-frågan) 

Innehållet i de didaktiska planeringarna synliggör att undervisningen i ”sexualitet” vilar på 

normer och värden som innefattar gränssättning, om att uppmärksamma och förtydliga barnens 

rätt att bestämma över sin egen kropp och att göra såväl vuxna som barn medvetna om att tolka 

varandras signaler (Didaktisk planering 1). ”Sexualitet” framställs även som rätten till 

integritet, jämställdhet och att förebygga sexuella övergrepp (Didaktisk planering 2).  

 

Enligt min tolkning ger det empiriska materialet uttryck för att ”sexualitet” tonas ner eller 

marginaliseras och att det blir en icke-fråga med tanke på hur det framställs. Till exempel är det 

större fokus på ”samtycke” och ”relationer” (stopp min kropp etc.), snarare än sexuella 

lekar/sexuellt utforskande och att upptäcka/utforska den egna kroppen. Pedagogerna lyfter 

således fram ”samtycke” och ”relationer” inom ramen för ”sexualitet”. Jag tolkar utifrån 

planeringarna att det inte finns en tydlig gräns mellan ”sexualitet”, ”samtycke” och ”relationer”, 

vilket gör att arbetet med ”sexualitet” hamnar inom ramen för ”samtycke” och ”relationer”. 

”Sexualitet” lämnas således som en blind fläck, synliggörs i låg grad och lämnas 

oproblematiserat. 

 

I den första planeringen tolkar jag att normer och värden ska överföras till barnen genom att 

pedagogerna synliggör känslor på olika sätt, exempelvis genom rörelse- och dramalekar. De 

ska även arbeta med stopp min kropp och vad som är bra och dåliga hemligheter. I denna 

planering tolkar jag att socialisation står i förgrund, medan kvalifikation och personformering 

följer med i bakgrunden som följemeningar. Undervisningsinnehållet tar utgångspunkt i såväl 

ett individ- som samhällsorienterat perspektiv på undervisning där barnen ska både utveckla 

grundläggande färdigheter som de behöver för att orientera sig i vardagen, och fostras in i 

normer och värden som gäller för det samhället som de lever i.  

 

I den andra didaktiska planeringen skriver pedagogerna att de planerar för att arbeta med 

gränser och jämställdhet genom dramalekar och utifrån stopp min kropp-materialet. De planerar 

även för att arbeta med privata områden på kroppen. I denna planering tolkar jag att 

personformering står i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden 

som följemeningar. Jag tolkar även att barnen ska utvecklas som subjekt på såväl ett personligt 

plan, som på kollektiv nivå. Vidare framkommer i min analys att samtidigt som barnen 

utvecklas som subjekt och individer (personformering), så ges de kunskaper som ska förbereda 

dem inför framtiden (kvalifikation) och socialiseras in i normer och värderingar som anses 

vara betydelsefulla för den kulturella/politiska/sociala grupp som de är en del av (socialisation). 

Jag tolkar att innehållet i planeringarna (Didaktisk planering 1 & 2) vilar på normer och värden 

som ska överföras till barnen, vilket i sin tur kan påverka hur de utvecklas som subjekt och 

individer. 
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Didaktiska planeringar som innehåller “samtycke”  

I detta avsnitt följer en analys av en didaktisk planering utifrån Vad- (vilket innehåll?) och Hur-

frågan (hur ska undervisningen läggas upp?) - i relation till “samtycke”.  

Vad-frågan (normer/värden som ska läras ut) 

I flera av planeringarna anger pedagogerna att de ska arbeta med samtycke i undervisningen. 

Undervisning i samtycke kännetecknas bland annat av gränssättning, “kroppsregler” och att 

respektera andra människors rätt till integritet.  

“samtycke och barns integritet” (Didaktisk planering 3) 

“Kroppsregler, integritet och samtycke” (Didaktisk planering 5) 

”arbeta med integritet” (Didaktisk planering 12) 

”samtycke/icke samtycke” (Didaktisk planering 9) 

”vikten gällande samtycke och integritet” (Didaktisk planering 16) 

”vikten av samtycke som innebär att vilja samma sak” (Didaktisk planering 17) 

“interaktion och samtycke” (Didaktisk planering 6) 

“Utveckla förståelse för samtycke. Att fråga, lyssna och respektera varandra” (Didaktisk 

planering 7) 

“utveckla en förståelse kring integritet och samtycke på ett lekfullt sätt” (Didaktisk 

planering 13) 

“Vad är okej för mig och inte? Vad innebär samtycke?” (Didaktisk planering 14) 

“Vad är samtycke? Hur kan jag se på min kompis när hen inte vill?” (Didaktisk 

planering 15) 

“samtycke, integritet, stopp min kropp och barns rättigheter” (Didaktisk planering 8) 

Hur-frågan (hur normerna/värderingarna ska överföras) 

Arbetet med samtycke kan ta sig olika uttryck. Litteratur är ett exempel på hur pedagogerna 

planerar för att arbeta med samtycke i undervisningen. Ett material som återkommer ofta är 

boken “Okej med dig?”, där pedagogerna menar att de ska läsa boken tillsammans med barnen 

och ha ett samtal om innehållet i boken.  

“Högläsning och boksamtal. (Lyssna på sagor och berättelser)” (Didaktisk planering 7) 

“Litteratur som ev Kompisböckerna” (Didaktisk planering 15) 

“Vi utgår ifrån boken och materialet "Okej med dig" då vi introducerar detta viktiga 

ämne gällande samtycke, yttrandefrihet och barns integritet. Vi läser boken tillsammans 

med barnen, reflekterar och skapar ett samtal kring den” (Didaktisk planering 3) 
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“materialet ”Okej Med Dig?” (...) (Didaktisk planering 6) 

”Högläsning av relevant litteratur” (Didaktisk planering 13) 

En annan arbetsmetod som återkommer i de pedagogiska planeringarna (i relation till samtycke) 

är stopp min kropp-materialet. I en av planeringarna uttrycker pedagogerna att de även kommer 

att följa upp materialet med ett boksamtal. 

“Prata med barnen om ‘boken stopp min kropp’ som vi gjort många gånger, sedan 

använda oss av diskussionskorten som är frågor kring bokens innehåll (...) Vi ska 

tillsammans med barnen under en samlingssituation prata om boken ”stopp min kropp” 

och dess innehåll. sedan lägger vi fram diskussionskorten på mattan framför barnen och 

ber dom ta ett kort från högen. Vi hjälper barnen sedan att läsa vad som står på kortet 

och ber dom fundera själva först på frågan eller påståendet” (Didaktisk planering 5) 

“Arbeta med ”Stopp min kropp” materialet från Röda Korset (Didaktisk planering 14) 

Pedagogerna lyfter fram en mångfald av aktiviteter som kan bidra till en förståelse för vad 

samtycke innebär. Rim och ramsor och estetiska uttrycksformer som musik, dans och drama är 

några exempel på sådana aktiviteter.  

“sång och dans” (Didaktisk planering 8) 

Rollspel med handdockor (...) Spegelövningar (Didaktisk planering 12) 

“lägga vikt vid sina egna upplevda känslor och dramatisera olika händelser för att 

barnen ska få en visualiserad bild av vad som sker” (Didaktisk planering 16) 

Undervisningen i samtycke utgörs också av ett respektfullt klimat där barnen ska lyssna på 

varandra och vara lyhörda för varandras åsikter och känslor. Pedagogerna strävar bland annat 

efter att vara närvarande i leken för att stödja kommunikationen mellan barnen och ge dem 

verktyg för hur de kan föra fram och vara lyhörda för andras åsikter.  

“Närvarande pedagoger i leken (Genom aktiv närvaro i leken kan vi stödja 

kommunikationen mellan barnen och ge dem verktyg för hur man både för fram sin 

åsikt och lyssnar på andra)” (Didaktisk planering 7) 

“Samlingar (med fokus på att lyssna och respektera varandra, vikten av allas lika värde 

att få uttrycka sina tankar, att bli sedd och hörd)” (Didaktisk planering 7) 

“Aktiviteter (med fokus på att lyssna aktivt, ‘konsten att lyssna’” (Didaktisk planering 

7) 

“Vi upplever att det är av stor vikt att inleda läsåret med fokus på värdegrund, där vi 

arbetar med hur man är en bra kompis, hur vi agerar i lärmiljöerna samt samtycke att 

vilja samma sak.” (Didaktisk planering 17) 

I en ytterligare planering skriver pedagogerna att undervisningen i samtycke kommer att utgöras 

av språkliga termer. 
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“Genom att undervisa om språkliga begrepp för att beskriva kroppens delar, känslor och 

samtycke/icke samtycke så vill vi ge barnen redskap att kunna använda för att uttrycka 

sig samt kommunicera gränser” (Didaktisk planering 9) 

Varför-frågan (Varför dessa normer och värden och detta sätt att överföra dem?) 

Didaktisk planering 3, 5-8 och 12-17: Förgrund 

Personformering och identitet 

Min tolkning av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 3, 5-8 & 12-17) är att Vad- 

och Hur-frågan placerar personformering i förgrund, medan kvalifikation och socialisation 

följer med i bakgrunden som följemeningar. Utdragen från planeringarna som presenteras ovan 

anger pedagogerna att de ska arbeta med samtycke i undervisningen. Min tolkning av 

undervisningsinnehållet i planeringarna är att det utgörs bland annat av gränssättning, 

kroppsregler och att respektera andra människors rätt till integritet. Detta kommer bland annat 

till uttryck i planeringarna genom att pedagogerna skriver fram att de ska arbeta med “samtycke 

och barns integritet”, “kroppsregler, integritet och samtycke” och “Hur kan jag se på min 

kompis när hen inte vill?”. Jag uppfattar att personformering står därmed i förgrund eftersom 

undervisningsinnehållet tolkas syfta till att barnen ska utvecklas som subjekt eller individer. De 

ska identifiera sig med det presenterade undervisningsinnehållet (identifikation), även om de 

senare kan göra andra val än de som pedagogerna erbjuder genom sin undervisning 

(subjektifikation).  

 

Didaktisk planering 3, 5-8 och 12-17: Bakgrund/följemeningar 

Kvalifikation och socialisation 

Samtidigt tolkar jag att kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden som 

följemeningar (Didaktisk planering 3, 5-8 & 12-17). Följemeningar (”Companion meanings”) 

kan förklaras enligt följande: “every teaching activity has a certain meaning-making in the 

forefront while there are always other meanings that follow automatically, in the background: 

companion meanings” (Van Poeck & Östman, 2019, s. 66). Kvalifikation innebär att utrusta 

barnen/eleverna med kunskaper och färdigheter inför framtiden. Enligt min tolkning ska barnen 

få undervisning om rådande lagar - det vill säga rätten till integritet. De ska således utrustas 

med kunskaper och färdigheter med syftet att förbereda barnen till att kunna orientera sig i 

samhället. Vidare uppfattar jag att socialisation följer med som en följemening där 

undervisningen i samtycke ska socialisera in barnen i vissa värden, normer och världsbilder 

som gäller för den sociala, kulturella och politiska grupp som de ingår i. 

 

Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Jag tolkar även att undervisningsinnehållet i flera av planeringarna (Didaktisk planering 3, 5-7 

& 13-15) tar utgångspunkt i ett samhällsorienterat perspektiv, där barnen ska fostras in i normer 

och värden som gäller för samhället som de lever i. Jag uppfattar också att 
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undervisningsinnehållet kan tolkas utifrån ett individorienterat perspektiv, där barnen ska 

utvecklas på ett personligt plan, som unika varelser, med syftet att dels påverka deras egna 

självbild (det vill säga vilka de tror sig vara och vilka grupper de tillhör), dels deras kollektiva 

identitet (andra människors bild av vilka de är). Undervisningen i samtycke och integritet, 

utifrån ett individorienterat perspektiv, skulle därmed kunna syfta till att barnen ska ges 

kunskaper och färdigheter som ska utveckla dem som unika individer (att de identifierar sig 

som någon som respekterar och är lyhörd för andras behov). Detta kan i sin tur påverka hur 

andra uppfattar dem (t.ex. kan relationerna i barngruppen gynnas av att andra tänker gott om 

dem).  

 

Vidare lyfter pedagogerna fram i de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 3, 5-7 & 13-

15) att de kommer att arbeta med samtycke genom litteratur. Ett material som återkommer ofta 

är boken “Okej med dig?”, där pedagogerna menar att de ska läsa boken tillsammans med 

barnen och skapa ett samtal kring innehållet i boken. Boken kan även utgöra en grund för 

kommande aktiviteter. Jag tolkar att de valda arbetsmetoderna syftar såväl till att förbereda 

barnen/eleverna till att kunna orientera sig i samhället, som att fostra in dem i normer och 

värden som gäller för det svenska samhället som de lever i. Även här är min uppfattning att 

undervisningsinnehållet tar utgångspunkt i ett individorienterat- och ett samhällsorienterat 

perspektiv på undervisning, där barnen ska utvecklas på ett personligt och ett kollektivt plan. 

De ska ges kunskaper som ska bidra till trygga och goda relationer på verksamhetsnivå (inom 

barngruppen på förskolan), och kunskaper som de behöver i dagens och framtidens samhälle. 

Litteraturen ska dels bidra till att barnen får kunskaper om samtycke, dels till att de utvecklas 

som subjekt.  

 

I två av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 5 & 14) skriver pedagogerna att de 

ska arbeta med stopp min kropp-materialet. Dessutom uttrycker pedagogerna i en av 

planeringarna (Didaktisk planering 5) att de kommer följa upp materialet genom att samtala om 

innehållet. Jag tolkar att stopp min kropp-materialet ska utrusta barnen med kunskaper och 

färdigheter som de behöver idag och i framtiden. Stopp min kropp-materialet ska bidra till att 

barnen utvecklar en förståelse för integritet och samtycke. Enligt min tolkning ska den valda 

arbetsmetoden bidra till att barnen utvecklas på ett individuellt och ett kollektivt plan, där de 

ska utveckla färdigheter som de behöver för att kunna orientera sig i vardagen och i samhället 

- de ska utvecklas som subjekt och identifiera sig med undervisningsinnehållet, som utgörs av 

stopp min kropp-materialet. 

 

Vidare skriver pedagogerna i tre av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 8, 12 & 

16) att de ska arbeta med estetiska uttrycksformer som musik, dans, rollspel med handdockor 

och spegelövningar. Pedagogerna betonar i en av de didaktiska planeringarna (Didaktisk 
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planering 16) att de ska arbeta med att “dramatisera olika händelser för att barnen ska få en 

visualiserad bild av vad som sker”. Jag tolkar att aktiviteterna ska bidra till att barnen 

identifierar sig med och utvecklar förståelse för samtycke och integritet. Min tolkning är att de 

estetiska uttrycksformerna kan bidra till att barnen identifierar sig med och får en bättre 

förståelse för undervisningsinnehållet, där de får arbeta med samtycke och integritet på olika 

sätt. Enligt min uppfattning kommer detta till uttryck när pedagogerna skriver fram att de ska 

“dramatisera olika händelser för att barnen ska få en visualiserad bild av vad som sker” 

(Didaktisk planering 16). I en annan planering skriver pedagogerna att de ska ha rollspel med 

handdockor (Didaktisk planering 12). Jag tolkar även här att handdockan kan ge uttryck för 

lekfullhet, att den har en visuell kraft och att den kan fånga barns uppmärksamhet eftersom den 

kan uttrycka en närhet till barnens värld. I en av planeringarna framkommer också att barnen 

ska få göra spegelövningar (Didaktisk planering 12). Min uppfattning är att övningen kan bidra 

till att barnen får testa att följa och läsa av andras rörelser, vilket jag tolkar vara en del av arbetet 

med samtycke där barnen ska lära sig att vara lyhörd för andras kroppsspråk.  

 

Vidare tolkar jag att samtliga aktiviteter som nämns i de didaktiska planeringarna (8, 12 & 16) 

tar utgångspunkt i såväl ett individ- som ett samhällsorienterat perspektiv. Jag uppfattar att 

barnen ska ges kunskaper och färdigheter som de behöver idag och i framtiden - kunskaper som 

ska utveckla dem på ett personligt plan som individer, och på ett samhälleligt plan där de ska 

fostras in i normer och värden som gäller för det svenska samhället som de ingår i. 

Undervisningsinnehållet representerar således normer och värden som barnen ska socialiseras 

in i, och som ska bidra till att de utvecklas som subjekt. 

 

I en av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 7) skriver pedagogerna att de kommer 

att vara närvarande pedagoger i leken för att “stödja kommunikationen mellan barnen och ge 

dem verktyg för hur man både för fram sin åsikt och lyssnar på andra”. På samlingarna kommer 

de att lyfta fram “vikten av allas lika värde att få uttrycka sina tankar”, att bli “sedd och hörd” 

och att “lyssna och respektera varandra”. I övriga aktiviteter kommer de att fokusera på att 

“lyssna aktivt”. Jag tolkar detta utifrån ett individ- och samhällsorienterat perspektiv där 

unundervisningen i samtycke utgörs av samtals- och kommunikativa färdigheter, där barnen 

ska lära sig att uttrycka sina egna tankar och att vara lyhörd för andras tankar och åsikter; en 

ömsesidig kommunikation där båda parter får synas och höras lika mycket, och där 

samtalsparterna är lyhörda för och respekterar varandra.  

 

I en annan planering (Didaktisk planering 17) skriver pedagogerna att de kommer att arbeta 

med “hur man är en bra kompis”, hur man “agerar i lärmiljöerna” och “samtycke”, som enligt 

pedagogerna handlar om “att vilja samma sak”. Min uppfattning är att undervisningen i 

samtycke, såsom de uttrycks i de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 7 & 17), ska 
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bidra till att barnen utvecklar kunskaper om hur de ska orientera sig i miljön på förskolan. 

Undervisningsinnehållet och de valda arbetsmetoderna ska bidra till att socialisera in barnen i 

rådande normer och värden som gäller för den grupp som de är en del av på förskolan, Detta 

tolkar jag kommer till uttryck när pedagogerna exempelvis skriver att de ska “inleda läsåret 

med fokus på värdegrund” (Didaktisk planering 17). Enligt min tolkning är det förskolans 

värdegrund som barnen ska socialiseras in i. Jag tolkar att de arbetsmetoder som beskrivs i de 

didaktiska planeringarna (7 & 17) utgår från ett individorienterat perspektiv, där barnen ska ges 

möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter som de behöver för att kunna orientera sig i 

vardagen. Samtidigt som de ska utveckla sin sociala kompetens (t.ex. genom undervisning i hur 

man är en bra kompis eller i hur man utvecklar en ömsesidig kommunikation), så ska de också 

ges kunskaper som ska skapa trygga och goda relationer på verksamhetsnivå (kunna orientera 

sig i lärmiljöerna, vara lyhörd för andras tankar och åsikter). Jag tolkar att undervisningen ska 

bidra till att barnens identitet utvecklas på ett personligt och ett kollektivt plan; dels ska 

undervisningen påverka deras självbild och vilken grupp de tillhör (och vilka regler som gäller 

där), dels deras kollektiva identitet där de nya kunskaperna ska bidra till att barnen får 

kunskaper som gör att de kan orientera sig i vardagen, på ett sådant sätt att de utvecklar goda 

relationer inom barngruppen. De ska således utvecklas som subjekt och individer, och 

identifiera sig med det presenterade undervisningsinnehållet.  

 

Didaktisk planering 9: Förgrund 

Kvalifikation 

I en av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 9) skriver pedagogerna att 

undervisningen i samtycke kommer att utgöras av språkliga termer “för att beskriva kroppens 

delar, känslor och samtycke/icke samtycke”. Barnen ska på så sätt ges verktyg för att “uttrycka 

sig samt kommunicera gränser”. Min tolkning är att Vad- och Hur-frågan placerar kvalifikation 

i förgrund där barnen ska få faktakunskaper – det vill säga lära sig språkliga termer för att sedan 

kunna beskriva kroppens olika delar, känslor och även kommunicera gränser.  

 

Didaktisk planering 9: Bakgrund/följemeningar 

Socialisation, personformering och identitet 

Samtidigt följer socialisation och personformering med i bakgrunden som följemeningar. Jag 

tolkar att undervisningen i samtycke (Didaktisk planering 9), som utgörs av språkliga termer, 

socialiserar in barnen i vissa värden, attityder och normer - där språket anses vara betydelsefullt 

för att kunna orientera sig i samhället. Min uppfattning är också att undervisningen påverkar 

barnens identitet, eftersom de utvecklas som subjekt i mötet med lärarens 

undervisningsinnehåll. Identiteten kan ta sig uttryck genom identifikation (där barnen följer och 

identifierar sig med det presenterade undervisningsinnehållet) eller subjektifikation (där barnen 

gör andra val än de som läraren erbjuder genom sin undervisning). 
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Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Enligt min tolkning kan undervisningen också tolkas utifrån ett samhällsorienterat perspektiv, 

där barnen ska utveckla kompetenser som behövs i dagens och framtidens samhälle (Didaktisk 

planering 9). Undervisningen i samtycke och integritet, utifrån ett individorienterat perspektiv, 

kan syfta till att barnen ska utveckla kunskaper och färdigheter som ska utveckla dem på ett 

personligt plan - där de ges möjlighet att lära sig nödvändiga kunskaper för att kunna 

kommunicera gränser. Kunskapen kan i sin tur påverka hur andra uppfattar dem (t.ex. kan 

relationerna i barngruppen gynnas av att barnen väljer att kommunicera gränser språkligt, 

istället för fysiskt genom våld).  

Sammanfattning (Vad-, Hur- och Varför-frågan) 

Innehållet i didaktisk planering 3, 5-8 och 12-17 synliggör att undervisningen i ”samtycke” 

vilar på normer och värden som bland annat innefattar rätten till integritet och gränssättning. 

”Samtycke” framställs även som att lyssna på och respektera andra samt att kunna tolka andras 

signaler. 

 

I planeringarna (Didaktisk planering 3, 5-8 & 12-17) tolkar jag att dessa värden ska överföras 

till barnen genom bland annat litteratur, stopp min kropp-materialet, estetiska uttrycksformer 

som musik, dans, rollspel med handdockor och spegelövningar. De planerar även för att vara 

närvarande pedagoger i leken och arbeta med hur man är en bra kompis och hur man ska agera 

i lärmiljöerna. I samtliga planeringar (Didaktisk planering 3, 5-8 & 12-17) tolkar jag att 

personformering står i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden 

som följemeningar. Undervisningsinnehållet tar utgångspunkt i såväl ett individ- som 

samhällsorienterat perspektiv på undervisning där barnen ska utveckla grundläggande 

färdigheter som de behöver för att orientera sig i vardagen, och fostras in i normer och värden 

som gäller för det samhället som de ingår i. 

 

Innehållet i en av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 9) synliggör att 

undervisningen i ”samtycke” vilar på normer och värderingar som sätter språket i fokus. En 

central aspekt i undervisningen i ”Samtycke” är att undervisa om språkliga termer, som barnen 

kan använda sig av för att uttrycka sig och kommunicera gränser. I denna planering tolkar jag 

att kvalifikation står i förgrund, medan socialisation och personformering följer med i 

bakgrunden som följemeningar. Undervisningen i samtycke och integritet, utifrån ett 

individorienterat perspektiv, kan syfta till att barnen ska utveckla kunskaper och färdigheter 

som ska utveckla dem på ett personligt plan - där de ges möjlighet att lära sig nödvändiga 

kunskaper för att kunna kommunicera gränser. Kunskapen kan i sin tur påverka hur andra 
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uppfattar dem (t.ex. kan relationerna i barngruppen gynnas av att barnen väljer att kommunicera 

gränser språkligt, istället för genom fysiskt våld).  

Didaktiska planeringar som innehåller “relationer”  

I detta avsnitt följer en analys av en didaktisk planering utifrån Vad- (vilket innehåll?) och Hur-

frågan (hur ska undervisningen läggas upp?) - i relation till “relationer”.  

Vad-frågan (normer/värden som ska läras ut) 

I flera av de didaktiska planeringarna lyfter pedagogerna fram betydelsen av trygga relationer i 

barngruppen. Relationer utgörs av vänskap mellan barnen, samspel och hur man behandlar 

andra människor. I en av planeringarna skriver pedagogerna att barnen ska uppmärksamma och 

ta tillvara på varandras likheter och olikheter. En ytterligare planering planering lyfter fram 

vikten av att få synas och att känna sig betydelsefull i gruppen.  

“Under terminen ska vi arbeta med hållbara relationer - till varandra” (Didaktisk 

planering 20) 

“Temaarbetet med fokus på vänskap och relationer. Hur vi är mot varandra och hur lär 

sig barnen att bygga vänskap och vara en bra kompis. Samt bygga trygga relationer till 

varandra och till sig själva i allt samspel” (Didaktisk planering 22) 

“Att låta barnen skapa relationer och förundras över varandra likheter och olikheter. (...) 

Barngruppen ska stöttas och stärkas i sina samspelsförmågor och sociala relationer till 

varandra” (Didaktisk planering 28) 

“Vi vill att barnen ska få känna sig betydelsefulla i gruppen, bli sedda och hörda” 

(Didaktisk planering 32) 

I en av planeringarna skriver pedagogerna att de vill utveckla ett medvetet 

förhållningssätt/arbetssätt för att skapa trygga relationer i barngruppen. 

“Utveckla ett medvetet förhållningssätt/arbetssätt för att skapa trygga relationer i 

barngrupperna” (Didaktisk planering 21) 

Vidare skriver pedagogerna fram i två av planeringarna att de kommer arbeta med språk.  

“Vi kommer jobba med relationer till varandra (känslor). Hur det är att vara glad, ledsen 

besviken m.m. Vi kommer ha fokus på språket” (Didaktisk planering 19) 

“Vi ser språket som en viktig del av barnens  identitet. Med hjälp av språket tänker vi 

på oss själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi 

uppfattar omvärlden. Det är alltså viktigt att språket är adekvat som verktyg för att 

bygga upp oss själva” (Didaktisk planering 23) 
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Ur planeringarna framkommer även att pedagogerna vill arbeta med att skapa hållbara 

relationer på individnivå. Den egna kroppen, självkänsla och “jaget” är sådant som lyfts fram i 

några av planeringarna. 

“Vi vill ge barnen möjlighet att skapa hållbara relationer till jaget och sin egen kropp” 

(Didaktisk planering 23) 

“Jaget och hållbara sociala relationer” (Didaktisk planering 30) 

“vänskap och relationer i vardagen med fokus på självkänsla” (Didaktisk planering 31) 

I två andra planeringar skriver pedagogerna att arbetet med relationer är en central del av deras 

dagliga verksamhet, och de menar att arbetet med hållbara relationer kan bidra till en hållbar 

framtid. Arbetet med hållbara relationer i de tidiga åldrarna tolkas påverka utvecklingen av en 

hållbar framtid. 

“Vi vill att hållbarhet ska genomsyra vårt dagliga arbete (...) Genom att arbeta med 

Hållbara relationer i förskolan skapar vi en hållbar framtid” (Didaktisk planering 25) 

“Vi vill ge barnen en bredare kunskap kring hur de kan påverka den hållbara framtiden 

genom att ta vara på de hållbara relationerna. Det är barnen som kan påverka 

utvecklingen av en hållbar framtid, därför är det viktigt att börja belysa och prata om 

detta i tidig ålder” (Didaktisk planering 33) 

Hur-frågan (hur normerna/värderingarna ska överföras) 

Pedagogerna planerar att arbeta med relationer i förskolan på olika sätt. Litteratur är ett exempel 

på hur pedagogerna avser att arbeta.  

“Genom Kompisböckerna vill vi kunna erbjuda barnen möjligheter till att utveckla olika 

strategier som de kan använda i dem sociala vardagliga möten mellan barn-barn, vuxen-

barn. (...) Vi kommer att arbeta med ett urval av Kompisböckerna där vi följer 

barngruppens behov” (Didaktisk planering 31) 

”Läsa kompisböckerna” (Didaktisk planering 33) 

”värdegrundsarbete med kompisböckerna” (Didaktisk planering 20) 

“Vi kommer att utgå från boken ‘Lyssna och komma överens’. Boken kommer vi att 

läsa många gånger och ställa frågor om hur vi gör när vi lyssnar på varandra” (Didaktisk 

planering 30) 

I flera av planeringarna framkommer en mångfald av aktiviteter som syftar till att gynna 

relationer, samspel och samarbete. Pedagogerna vill arbeta med genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, drama och musik. Även samtal kring vad det innebär att vara en bra 

kompis förekommer.  

“Tillsammans ska barnen skapa en orm av toalettrullar, en kompisorm. Detta arbete 

syftar till att förstärka känslan av att tillhöra gruppen, alla delar av ormen är 
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likabetydelsefulla för ormens resultat. Varje barn är en betydelsefull del av 

barngruppen” (Didaktisk planering 32) 

”Barnen har fått skapa egna bilder av sin egna  känsla med hjälp av olika material bl.a. 

papptallrikar, lim, remsor” (Didaktisk planering 19) 

“Lekar ex hunden och benet, ett skepp kommer lastat, lära känna varandra-lekar (ex 

namnlekar)” (Didaktisk planering 32) 

“Vi kommer att arbeta mycket med värdegrundsarbete med (...) gruppstärkande 

aktiviteter och genom lekar för att stärka gemenskapskänslan. Detta ska bidra till att 

barnens samspelsförmågor utvecklas, att deras emotionella kunskaper och deras 

förståelse för varandra fördjupas och att alla barn känner ett lika värde, blir sedda samt 

ser sig som en del av gruppen och att deras kompetenser och kunskaper är viktiga” 

(Didaktisk planering 28) 

“Skapa ett kompisavtal- barnen ska få befinna sig i ett socialt sammanhang, samtala och 

komma överens om hur vi ska vara gentemot varandra” (Didaktisk planering 32) 

”Vi startar upp terminen med att vi tillsammans på stora sidan skapar ett vänskapsträd 

där barnens tankar och idéer samlas om hur man är en bra kompis” (Didaktisk planering 

22) 

 

Innehållet i en av planeringarna uttrycker att pedagogerna vill att relationsarbetet ska 

genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Utdragen från planeringarna som presenteras 

nedan  lyfter fram betydelsen av de vuxnas närvaro. 

“Ingen speciell plats utan vi vill att projekt ska genomsyra i hela vår pedagogiska miljö. 

(...) Närvarande och medforskande pedagog som ställer öppna frågor och som bidrar till 

diskussion (...) Arbetet med Hållbara relationer och värdegrunden ska genomsyra hela 

våra dagar” (Didaktisk planering 25) 

 “organisera för barnen att befinna sig i mindre sammanhang och att vara närvarande 

pedagoger” (Didaktisk planering 21) 

I en ytterligare planering lyfter pedagogerna fram att de kommer att fokusera på att utveckla 

barnens språk i arbetet med relationer. 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Didaktisk planering 23) 

Varför-frågan (Varför dessa normer och värden och detta sätt att överföra dem?) 

Didaktisk planering 20-23, 25, 28 och 30-33: Förgrund 

Personformering och identitet 

Min tolkning av det empiriska materialet är att Vad- och Hur-frågan placerar personformering 

i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden som följemeningar. 

Inledningsvis skriver pedagogerna fram i de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 20, 
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22, 28 & 32) att de kommer att arbeta med relationer i barngruppen. Relationer utgörs av 

vänskap mellan barn och vuxna, samspel och hur man behandlar andra människor. I en av 

planeringarna (Didaktisk planering 28) skriver pedagogerna att barnen ska uppmärksamma och 

ta tillvara på varandras likheter och olikheter. En ytterligare planering (Didaktisk planering 32) 

lyfter fram vikten av att få synas och att känna sig betydelsefull i gruppen. Jag tolkar att 

undervisningsinnehållet i de didaktiska planeringarna handlar om att barnen ska utvecklas som 

subjekt eller individer (personformering); de ska identifiera sig med undervisningsinnehållet 

(identifikation), även om de senare kan välja att göra andra val än de som lärarna har erbjudit 

genom sin undervisning (subjektifikation).  

 

Vidare framkommer ur tre av planeringarna att pedagogerna vill “ge barnen möjlighet att skapa 

hållbara relationer till jaget och sin egen kropp”, skapa “hållbara sociala relationer” och arbeta 

med “vänskap och relationer i vardagen med fokus på självkänsla” (Didaktisk planering 23, 30 

& 31). I en annan planering skriver pedagogerna att hållbarhet ska genomsyra deras dagliga 

arbete, eftersom arbetet med hållbara relationer i förskolan kan bidra till en hållbar framtid 

(Didaktisk planering 25). I en ytterligare planering skriver pedagogerna att de “vill ge barnen 

en bredare kunskap kring hur de kan påverka den hållbara framtiden genom att ta vara på de 

hållbara relationerna. Det är barnen som kan påverka utvecklingen av en hållbar framtid, därför 

är det viktigt att börja belysa och prata om detta i tidig ålder” (Didaktisk planering 33). Jag 

tolkar att personformeringen blir synlig i dessa formuleringar och hamnar i förgrund, där barnen 

ska identifiera sig med undervisningsinnehållet och utvecklas som subjekt (även om de senare 

kan hamna inom ramen för subjektifikation och göra andra val än de som pedagogerna har 

presenterat för dem).  

 

Vidare lyfter två av planeringarna fram betydelsen av de vuxnas närvaro. I en av planeringarna 

skriver pedagogerna att relationsarbetet ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och 

det ska finnas närvarande och medforskande pedagoger som ställer öppna frågor som ska bidra 

till diskussion. Arbetet ska genomsyras av värdegrunden och hållbara relationer (Didaktisk 

planering 25). I den andra planeringen menar pedagogerna att de behöver “organisera för barnen 

att befinna sig i mindre sammanhang” och att de behöver vara närvarande pedagoger (Didaktisk 

planering 21). Innehållet i planeringarna (Didaktisk planering 25 & 21) lyfter fram betydelsen 

av de vuxna som förebilder, som ska visa och vägleda barnen i hur trygga, goda och hållbara 

relationer kan ta sig uttryck. Detta framgår exempelvis när pedagogerna skriver att det ska 

finnas närvarande och medforskande pedagoger som ställer öppna frågor som kan bidra till 

diskussion. Enligt min uppfattning kan vuxna förebilder (som visar barnen hur trygga, goda och 

hållbara relationer kan ta sig uttryck) bidra till att barnen ser dem som förebilder och identifierar 

sig med/imiterar de vuxnas handlingar och ageranden. Jag tolkar således att 

undervisningsinnehållet ska bidra till att barnen utvecklas som subjekt. 
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Pedagogerna planerar att arbeta med relationer i förskolan på olika sätt. Litteratur är ett exempel 

på hur pedagogerna kommer att arbeta med relationer i förskolan (Didaktisk planering 31 & 

30). I en av planeringarna uttrycker pedagogerna att de ska arbeta med kompisböckerna för att 

ge barnen möjlighet till att utveckla olika strategier som de kan använda sig av i sociala 

sammanhang (Didaktisk planering 31). I en annan planering hävdar pedagogerna att de kommer 

att läsa boken “Lyssna och komma överens” och därefter ställa frågor om hur man gör när man 

lyssnar på varandra (Didaktisk planering 30). Min tolkning är att litteraturen utgör en grund för 

(relations)arbetet, och att litteraturen ska bidra till att barnen identifierar sig med 

undervisningsinnehållet och utvecklas som subjekt. Litteraturen kan också innehålla normer 

och värden som kan påverka deras identitetsutveckling. Innehållet i litteraturen kan handla om 

att utveckla barnens förståelse för de egna behoven, att kunna sätta sig in i andras perspektiv 

och att få kännedom om olika strategier som kan vara användbara i sociala sammanhang. 

 

Didaktisk planering 20-23, 25, 28 och 30-33: Bakgrund/följemeningar 

Kvalifikation och socialisation 

För samtliga planeringar (20-23, 25, 28 & 30-33) tolkar jag att de vuxna dels ska utrusta barnen 

med kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna orientera sig i vardagen, dels 

socialisera in dem in i normer och värden som gäller för det samhälle de lever i. Arbetet med 

relationer genomsyras således av att barnen utrustas med kunskaper och färdigheter samt 

socialiseras in i normer och värden som råder för det samhället som de ingår i. 

 

Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Pedagogerna skriver att de ska arbeta med hur man är en bra kompis, och att de ska bygga 

“trygga relationer till varandra och till sig själva i allt samspel” (Didaktisk planering 22). Enligt 

min tolkning handlar “hur man är en bra kompis” och att bygga trygga relationer till andra och 

till sig själv “i allt samspel” om att utveckla barnens identitet utifrån ett individorienterat 

perspektiv. Undervisningsinnehållet ska bidra till att barnen utvecklar sin sociala kompetens 

och utvecklingen sker på ett personligt plan där varje individ anses vara viktig för skapandet av 

trygga och goda relationer i barngruppen. Jag tolkar också att "trygga relationer till sig själv i 

allt samspel" fokuserar på att utveckla barnens egna självbild, som innefattar vem de tror sig 

vara, vilka grupper de tillhör etc. Detta kan i sin tur påverka deras kollektiva identitet, det vill 

säga hur andra uppfattar dem - vilket enligt mig utgör en del av relationsarbetet eftersom 

relationerna kan gynnas av att andra tänker gott om en. Vikten av att andra tänker gott om en 

kommer också, enligt min tolkning, till uttryck när pedagogerna skriver att barnen ska få 

möjlighet att “förundras” över varandras “likheter och olikheter (Didaktisk planering 28).  
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Vidare kan arbetet med relationer, enligt min uppfattning, tolkas utifrån ett samhällsorienterat 

perspektiv. I en av planeringarna (Didaktisk planering 20) skriver pedagogerna att de ska 

“arbeta med hållbara relationer” till varandra. Hållbara relationer skulle kunna ses ur ett 

samhällsorienterat perspektiv, där barnen ska fostras in i normer och värden som gäller för det 

samhälle de lever i. De ska socialiseras (socialisation) in i kompetenser som behövs i dagens 

och framtidens samhälle. Barnen skapar sin kollektiva identitet och en känsla av gemenskap 

när de ingår i olika sociala grupper, och arbetet med att skapa hållbara relationer kan därmed 

ses som en del i att skapa kollektiva identiteter och en känsla av gemenskap. I en av 

planeringarna skriver pedagogerna att de vill att barnen ska känna sig “sedda och hörda”, vilket 

jag tolkar ingå i att skapa en känsla av gemenskap. Undervisningen ska således bidra till att 

barnen fostras in i de normer och värden som gäller för det svenska samhället som de ingår i.  

 

Barnen ska, utifrån både ett individ- och samhällsorienterat perspektiv, utrustas med kunskaper 

och färdigheter. Detta kommer till uttryck i planeringarna när pedagogerna skriver att de ska 

arbeta med “hållbara relationer till jaget och sin egen kropp”, att de ska skapa “hållbara sociala 

relationer”, att arbetet med hållbara relationer i förskolan kommer bidra till “en hållbar framtid” 

och att barnen kan påverka “utvecklingen av en hållbar framtid” (Didaktisk planering 23, 30-

31, 25 & 33). Enligt min tolkning kan “hållbar” ses ur ett längre varaktigt perspektiv. Jag 

uppfattar att undervisningsinnehållet ska ge dem grundläggande färdigheter som de behöver för 

att kunna orientera sig i vardagen (individorienterat perspektiv), och socialisera dem in i 

normer och värden som gäller för det samhälle som de lever (samhällsorienterat perspektiv). 

De ska socialiseras in i värden, attityder, normer och världsbilder som anses vara viktiga för 

den sociala, kulturella och politiska grupp som de ingår i – både på kort och lång sikt.  

 

Jag tolkar att undervisningen i de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 23, 30 & 31) 

ska bidra till att barnen utvecklar de personliga innebörder som de tillskriver sig själva (sin 

självbild). Detta kan i sin tur påverka relationerna på verksamhetsnivå. Självbilden kan således 

påverka hur barnen uppfattar sig själva, vilket i sin tur kan påverka hur de agerar i vardagen 

och hur andra uppfattar dem. 

 

I en av planeringarna skriver pedagogerna att de kommer att “utveckla ett medvetet 

förhållningssätt/arbetssätt för att skapa trygga relationer i barngruppen” (Didaktisk planering 

21). Enligt min tolkning framgår inte vad som exakt avses med ett medvetet 

förhållningssätt/arbetssätt. Däremot tolkar jag att innehållet som pedagogerna skriver fram, 

uttrycker en strävan efter att utveckla de vuxna som subjekt. Jag uppfattar att denna utveckling 

ska bidra till att pedagogerna utvecklar ett medvetet förhållningssätt som kan gynna relationerna 

i barngruppen. Jag tolkar således att arbetet med relationer sker utifrån ett individorienterat 



 

 55 

perspektiv, där de vuxna ska utveckla kompetenser som ska bidra till trygga och goda relationer 

på verksamhetsnivå – det vill säga inom barngruppen på förskolan. 

 

I flera av planeringarna framkommer en mångfald av aktiviteter som syftar till att gynna 

relationer, samspel och samarbete. Pedagogerna vill arbeta med genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, drama och musik. Även samtal kring vad det innebär att vara en bra 

kompis förekommer (Didaktisk planering 28 & 32). I en av planeringarna skriver pedagogerna 

att de kommer att skapa en kompisorm för att förstärka känslan av att tillhöra gruppen. De ska 

också leka olika dramalekar som hunden och benet, ett skepp kommer lastat och andra “lära 

känna varandra-lekar”. Vidare kommer de skapa ett kompisavtal där barnen ska få “befinna sig 

i ett socialt sammanhang, samtala och komma överens” om hur de “ska vara mot gentemot 

varandra” (Didaktisk planering 32). I en annan planering menar pedagogerna att de kommer att 

arbeta med värdegrunden genom “gruppstärkande aktiviteter och genom lekar för att stärka 

gemenskapskänslan. Detta ska bidra till att barnens samspelsförmågor utvecklas, att deras 

emotionella kunskaper och deras förståelse för varandra fördjupas och att alla barn känner ett 

lika värde, blir sedda samt ser sig som en del av gruppen och att deras kompetenser och 

kunskaper är lika viktiga” (Didaktisk planering 28). Jag tolkar att de estetiska uttrycksformerna 

och samtal om vad det innebär att vara en bra kompis, kan bidra till att utveckla barnens sociala 

kompetens. Utifrån ett individorienterat perspektiv tolkar jag att aktiviteterna kan bidra till att 

skapa trygga och goda relationer på verksamhetsnivå. Undervisningen kan bidra till att utveckla 

barnens självbild och deras kollektiva identitet, på ett sätt som kan gynna dem i sociala 

sammanhang. Vidare uppfattar jag att de estetiska aktiviteterna varierar undervisningen i 

relationer, där barnen får arbeta med relationer mer konkret än om de exempelvis enbart skulle 

få möta undervisningsinnehållet genom högläsning. Utifrån ett samhällsorienterat perspektiv 

tolkar jag att samtliga aktiviteter (dramalekar, bildskapande etc.) kan öka möjligheterna för 

barnen att identifiera sig med lärarens planerade undervisningsinnehåll, och därmed fostras in 

i normer och värden för det samhälle som de lever i. Undervisningen kan också bidra till att 

barnen utvecklar en känsla för gemenskap och kompetenser som behövs i dagens och 

framtidens samhälle. 

 

Didaktisk planering 19 och 23: Förgrund 

Kvalifikation 

I två av planeringarna skriver pedagogerna att de kommer arbeta med språk i arbetet med 

relationer (Didaktisk planering 19 & 23). I den första planeringen menar pedagogerna att de 

kommer att arbeta med relationer och känslor där de kommer att ha fokus på språk (Didaktisk 

planering 19). I den andra planeringen hävdar pedagogerna att språket är en central del av barns 

identitet, och att vi använder språk när vi tänker om, talar om och förklarar för oss själva och 

andra hur vi uppfattar omvärlden. Pedagogerna menar att språk och lärande “hänger oupplösligt 
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samman liksom språk och identitetsutveckling”. Därför kommer de att arbeta med barns 

språkutveckling i arbetet med relationer (Didaktisk planering 23). Min tolkning av Vad- och 

Hur-frågan i samtliga planeringar (Didaktisk planering 19 & 23) är att kvalifikation står i 

förgrund medan socialisation och personformering följer med i bakgrunden som 

följemeningar. Enligt min uppfattning uttrycks kvalifikation i planeringarna genom att 

pedagogerna skriver fram att barnen behöver utrustas med språkliga kunskaper och färdigheter. 

Språket anses utgöra en viktig del av relationsarbetet och barnens identitetsutveckling.  

 

Didaktisk planering 19 och 23: Bakgrund/följemeningar 

Socialisation 

Enligt min tolkning kommer socialisation bland annat till uttryck när pedagogerna skriver att 

språket utgör en central del av barns identitet. Jag tolkar att undervisningen i relationer, som 

utgörs av språk och språkliga termer (Didaktisk planering 19 & 23), ska socialisera in barnen i 

vissa värden, attityder och normer - där språket anses vara nödvändigt för att kunna orientera 

sig i samhället. Kunskap om språket kan också förbättra möjligheterna för barnen att bli aktiva 

medborgare i samhället. Samtidigt tolkar jag att det språkutvecklande arbetet kan vila på normer 

och värden som råder för den sociala/kulturella/politiska grupp som både barnen och de vuxna 

ingår i. Lärarna behöver göra didaktiska avgränsningar och överväganden i sin undervisning, 

vilket innebär att de behöver välja vad undervisningen ska innehålla och vad som ska uteslutas. 

Dessa val kan ta utgångspunkt i mer eller mindre ”synliga” normer och värderingar som barnen 

(i mötet med lärarens undervisning) ska socialiseras in i.  

 

Personformering och identitet 

Vidare tolkar jag att personformering följer med som en följemening i bakgrunden i de 

didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 19 & 23). Språket anses vara en viktig del av 

barnens personformering, där de behöver språket för att kunna utvecklas som subjekt och för 

att skapa goda, trygga relationer. Jag tolkar också att det finns en strävan (hos pedagogerna) att 

ge barnen språkliga verktyg för att de på sikt ska kunna använda språk för att förstå och 

identifiera sig med pedagogernas undervisning.  

 

Individ/samhällsorienterat perspektiv och identitet 

Innehållet i planeringarna (Didaktisk planering 19 & 23) kan enligt min uppfattning, tolkas 

utifrån ett individorienterat perspektiv där barnen ska ges språkliga verktyg, vilket kan påverka 

deras självbild och identitetsutveckling. Utifrån ett samhällsorienterat perspektiv tolkar jag att 

språket kan påverka barnens kollektiva identitet (vad andra människor tillskriver dem), som i 

sin tur kan påverka deras känsla av gemenskap för de sociala och kulturella grupper som de 

ingår i. Pedagogerna skriver i en av planeringarna att “Med hjälp av språket tänker vi på oss 

själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar 
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omvärlden” (Didaktisk planering 23). Jag tolkar att det kan finnas normer och värderingar som 

råder inom de sociala och kulturella grupper som barnen ingår i och språket kan vara en 

förutsättning för att de ska kunna orientera sig bland dessa normer och värden. 

 

Sammanfattning (Vad-, Hur- och Varför-frågan) 

Innehållet i didaktisk planering 20-23, 25, 28 och 30-33 synliggör att undervisningen i 

”relationer” vilar på normer och värden som bland annat innefattar hållbara relationer till det 

egna jaget och till varandra, ett medvetet förhållningssätt hos de vuxna, hur man är en bra 

kompis och språkets betydelse för barns identitetsutveckling. ”Relationer” framställs även som 

att barnen ska förundras över varandras likheter och olikheter, att få känna sig betydelsefulla i 

gruppen, bli sedda och hörda samt få bredare kunskaper om hur de kan vara aktiva deltagare i 

att skapa en hållbar framtid genom att ta vara på de hållbara relationerna.  

 

I planeringarna (Didaktisk planering 20-23, 25, 28 & 30-33) tolkar jag att dessa värden ska 

överföras till barnen bland annat genom det ska finnas närvarande och medforskande pedagoger 

som ställer öppna frågor som ska bidra till diskussion (Didaktisk planering 25). Innehållet i 

planeringarna (Didaktisk planering 25 & 21) lyfter fram betydelsen av de vuxna som förebilder, 

som ska visa och vägleda barnen i hur trygga, goda och hållbara relationer kan ta sig uttryck. 

Pedagogerna planerar även att arbeta med relationer genom litteratur (Didaktisk planering 31 

& 30). I en av planeringarna uttrycker pedagogerna att de ska arbeta med kompisböckerna för 

att ge barnen möjlighet till att utveckla olika strategier som de kan använda sig av i sociala 

sammanhang (Didaktisk planering 31). I en annan planering hävdar pedagogerna att de kommer 

att läsa boken “Lyssna och komma överens” och därefter ställa frågor om hur man gör när man 

lyssnar på varandra (Didaktisk planering 30). I samtliga planeringar (Didaktisk planering 20-

23, 25, 28 & 30-33) tolkar jag att personformering står i förgrund, medan kvalifikation och 

socialisation följer med i bakgrunden som följemeningar. Jag tolkar att de vuxna dels ska 

utrusta barnen med kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna orientera sig i 

vardagen, dels socialisera in dem in i normer och värden som gäller för det samhälle de lever 

i. Arbetet med relationer genomsyras således av att barnen utrustas med kunskaper och 

färdigheter samt socialiseras in i normer och värden som råder för det samhället som de ingår 

i. 

 

Innehållet i didaktisk planering 19 och 23 synliggör att undervisningen i ”relationer” vilar på 

normer och värden som bland annat innefattar känslor – hur det t.ex. är att vara glad, ledsen 

och besviken. Pedagogerna i samtliga planeringar avser att fokusera på språket i arbetet med 

relationer (Didaktisk planering 19 & 23). I en av planeringarna (Didaktisk planering 23) 

framkommer att pedagogerna anser att språket är en central del av barns identitet. Språket 
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framställs därmed som en central och betydelsefull aspekt i arbetet med relationer. Vidare tolkar 

jag att dessa värden ska överföras till barnen bland annat genom att stimulera varje barns 

språkutveckling (Didaktisk planering 23). Jag tolkar även att kvalifikation står i förgrund för 

samtliga planeringar, medan socialisation och personformering följer med i bakgrunden som 

följemeningar. Innehållet i planeringarna (Didaktisk planering 19 & 23) kan enligt min 

uppfattning, tolkas utifrån ett individorienterat perspektiv där barnen ska ges språkliga verktyg, 

vilket kan påverka deras självbild och identitetsutveckling. Utifrån ett samhällsorienterat 

perspektiv tolkar jag att språket kan påverka barnens kollektiva identitet (vad andra människor 

tillskriver dem), som i sin tur kan påverka deras känsla av gemenskap för de sociala och 

kulturella grupper som de ingår i. 
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Diskussion 

Som tidigare nämns finns inga formuleringar i läroplanen som inrymmer sexualitet och 

samtycke, medan relationer återkommer få (två) gånger. Det finns däremot framskrivningar 

som på olika sätt hänvisar till barns sexualitet (Lpfö18, 2018, s. 5-7, 13 & 16). Min uppfattning 

är att bristen på konkreta formuleringar i förskolans läroplan bidrar till att förskolepersonal får 

ett större tolknings- och handlingsutrymme. Det ökade tolknings- och handlingsutrymmet 

bidrar i sin tur, enligt min tolkning, till att barns sexualitet framställs på olika sätt i den planerade 

undervisningen i förskolan.  

 

Om barnen i förskolan ska fostras in i normer och värden (Skolverket, 2022-12-02), och om 

undervisningen i förskolan kan få såväl positiva som negativa konsekvenser för den lärande 

(Sund, 2014, s. 47), så blir det viktigt att undersöka vilka normer och värderingar som lärarnas 

undervisningsinnehåll representerar och vad det kan få för konsekvenser för hur barns sexualitet 

framställs och för undervisning i sexualitet i förskolan.  

 

I denna studie har barns sexualitet definierats i likhet med RFSU och Folkhälsans definition om 

barns sexualitet. Barns sexualitet är således ett omfattande område som inkluderar 

kroppskontakt, kärlek, sexuella lekar och sexuellt utforskande genom lek och beröring. Det 

involverar även samtycke och relationer.  

 

Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden 

som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Studien tar 

utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

1. Hur framställs barns sexualitet i autentiska didaktiska planeringar för förskolan? 

2. Vad får det för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet? 

Hur barns sexualitet framställs i de didaktiska planeringarna, utifrån 

sökorden ”sexualitet”, ”samtycke” och ”relationer”  

I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat och analys utifrån studiens 

forskningsfrågor, bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Först kommer 

jag att diskutera studiens resultat och analys utifrån den första forskningsfrågan. Då utgår jag 

från de två första didaktiska frågorna: Vad- och Hur-frågan. Därefter kommer jag att diskutera 

studiens resultat och analys utifrån den andra forskningsfrågan. När jag diskuterar den andra 

forskningsfrågan kommer jag att utgå från den tredje didaktiska frågan: Varför-frågan. Jag 

beskriver också löpande varför studien är ett viktigt bidrag i kunskapsområdet. 

 

Vad-frågan: likheter och skillnader  
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Vad gäller den första forskningsfrågan visar analysen av Vad-frågan (för samtliga planeringar 

och sökord) att det finns flera likheter mellan planeringarnas innehåll. Innehållet i Vad-frågan 

för planeringar som innehåller sökorden ”sexualitet” och ”samtycke”, betonar bland annat 

rätten till integritet och gränssättning. Innehållet i Vad-frågan för planeringar som innehåller 

sökorden ”sexualitet”, ”samtycke” och ”relationer”, uppmärksammar att barnen behöver bygga 

trygga relationer till varandra – bland annat genom att de ska bli medvetna om, respektera och 

tolka andras signaler. För samtliga planeringar med dessa sökord tolkar jag att barns sexualitet 

framställs som relationer till andra människor. Barnen ska förundras över varandras likheter 

och olikheter, de ska stärkas i sina samspelsförmågor för att kunna orientera sig i vardagen och 

i samhället samt känna till och lära sig om sina rättigheter och skyldigheter.  

 

Ur ovanstående tolkar jag att barns sexualitet utgörs av gränssättning och fokuserar mer på 

”samtycke” och ”relationer”, snarare än ”sexualitet” i planeringarna. ”Sexualitet” är en blind 

fläck som inte synliggörs eller problematiseras i planeringarna. Detta liknar resultaten från 

Cheung m.fl. studie, som visade å ena sidan att lärarstudenterna kände större självförtroende i 

att undervisa om att sätta gränser för den egna kroppen, å andra sidan kände de sig minst 

bekväma med att undervisa om sådant som involverar de mänskliga könsorganen (2021, s. 98). 

Däremot visar Cheung m.fl. studie (2021) till viss del hur olika uppfattningar om barns 

sexualitet, samtycke och relationer kan påverka undervisningen i sexualitet i förskolan. Bristen 

på kunskap och kompetens i sexualitetsrelaterade ämnen kan till exempel bidra till ett 

avståndstagande från att undervisa i sådana ämnen. Min studie uppmärksammar också att 

pedagogerna undervisar om sexualitetsrelaterade ämnen, men att barns sexualitet primärt 

hamnar inom ramen för ”samtycke” och ”relationer”.  

 

”Sexualitet” hamnar, enligt min analys, i skymundan, synliggörs i låg grad och lämnas 

oproblematiserat. Detta liknar Isfors och Gunnarsson resonemang, om att det finns och har 

funnits en stor osäkerhet inför att bemöta händelser som innefattar barns sexualitet. Det kan 

bero på att barns sexuella utveckling är nytt för många och det kan finnas en osäkerhet i hur 

man kan bemöta barns nyfikenhet för sin sexualitet (Lindvall, 2022-01-07; Westman 

Swantesson, 2022-05-11).  

 

Vidare tolkar jag att det finns skillnader mellan hur sexualitet framställs i planeringarna. Till 

exempel lyfter en av planeringarna (Didaktisk planering 2), som innehåller sökordet 

”sexualitet”, fram att pedagogerna ska arbeta med jämställdhet och att förebygga sexuella 

övergrepp. Detta är något som inte nämns i någon av de övriga planeringarna. Däremot är detta 

innehåll något som återfinns i kurs- och ämnesplanerna för grund- och gymnasieskolan 

(Skolverket, 2022-12-01). Framställningen av barns sexualitet liknar således de formuleringar 

som finns i kurs- och ämnesplanerna för skolan.  
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Detta motstrider vad som exempelvis framkom i en rapport från Skolinspektionen, som visar 

att såväl förskollärare som rektorer en osäkerhet och negativ inställning till undervisning i 

förskolan. Förskollärarna menar att de inte anser sig “bedriva undervisning i likhet med lärare 

i skolan” (Skolverket, 2022-12-04). Men även om förskollärare och rektorer uttryckte en 

osäkerhet och negativ inställning till undervisning i förskolan i Skolinspektionens rapport, och 

även om förskollärare anser att de inte bedriver undervisning i likhet med lärare i skolan, så 

tyder resultaten från denna studie på att barns sexualitet framställs på liknande sätt som i kurs- 

och ämnesplanerna för grund- och gymnasieskolan. 

 

Vidare tolkar jag i flera av planeringarna med söktermen ”relationer” att pedagogerna ska arbeta 

med hållbara relationer (t.ex. Didaktisk planering 23 & 30). Hållbara relationer utgörs bland 

annat av relationer till det egna jaget och den egna kroppen. Detta nämns inte i någon av 

planeringarna med sökorden ”sexualitet” och ”samtycke” – även om formuleringar som ”Vad 

är okej för mig och inte?” och ”Hur kan jag se på min kompis när hen inte vill?” skulle kunna 

tolkas som hållbara relationer till det egna jaget och till den egna kroppen.  

 

Arbetet med hållbara relationer påminner om Raburus studie där forskaren menar att den tidiga 

barndomen är en mycket viktig period för barnets utveckling och lärande. Barnets utveckling 

och lärande formas och påverkas av de erfarenheter och den miljö som barnet exponeras för 

under de första levnadsåren. De tidiga barnaåren kan lägga grunden för barns fysiska och 

mentala hälsa, deras sociala och personliga identitet samt för deras känslomässiga trygghet. 

Raburu menar att såväl vuxna och/eller jämnåriga kamrater påverkar barnets självuppfattning 

och identitet. Barnets identitet påverkas och formas i interaktion med andra människor (2015, 

s. 95). Arbetet med hållbara relationer liknar således Raburus studie (2015), där relationsarbetet 

kan syfta till att utveckla barnens sociala och personliga identitet. Min studie tar därmed en 

vidare blick och visar att en central del av miljön som barnen exponeras för utgörs också av 

lärarens undervisning, som bland annat innehåller normer och värderingar. Detta får i sin tur 

konsekvenser för framställningen av och undervisningen i barns sexualitet i förskolan. 

 

Hur-frågan: likheter och skillnader  

Vad gäller den första forskningsfrågan visar analysen av Hur-frågan (för samtliga planeringar 

och sökord) att det finns flera likheter mellan hur pedagogerna avser att arbeta. I planeringar 

som innehåller sökorden ”sexualitet”, ”samtycke” och ”relationer” lyfter pedagogerna fram att 

de ska arbeta med att synliggöra känslor på olika sätt, till exempel genom rörelse- och 

dramalekar. De ska även arbeta med språkliga termer för att beskriva olika känslor. I en annan 

planering ska barnen med hjälp av olika skapandetekniker förmedla en känsla. Arbetet med 

olika känslor ingår därmed i framställningen av barns sexualitet. 
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En annan likhet mellan planeringarna (med sökorden ”sexualitet, ”samtycke” och ”relationer” 

är att pedagogerna vill arbeta med gränser genom litteratur. Ett material som återkommer ofta 

är kompisböckerna och boken “Okej med dig?”, där pedagogerna menar att de ska läsa boken 

tillsammans med barnen och ha ett samtal om innehållet i boken. En likhet mellan planeringarna 

med sökorden ”sexualitet” och ”samtycke” är att pedagogerna ska arbeta med barns sexualitet 

genom stopp min kropp-materialet. Barnen ska få möjlighet att lära sig att säga stopp och att 

reflektera över sina gränser. Vidare skriver pedagogerna i två av planeringarna för sökorden 

”samtycke” och ”relationer” att de kommmer att sträva efter att vara närvarande och 

medforskande pedagoger.  

 

Jag tolkar också att det finns skillnader mellan hur sexualitet, utifrån Hur-frågan, framställs i 

planeringarna. Ett exempel på detta är när pedagogerna i en av planeringarna skriver att de ska 

arbeta med bra och dåliga hemligheter. Detta är något som inte lyfts fram i någon av de övriga 

planeringarna. Ett annat exempel är när pedagogerna planerar för att arbeta med privata 

områden som rumpa, mun, snippa och snopp. Detta är något som endast nämns i en planering. 

Vidare lyfter pedagogerna i två andra planeringar (för sökorden ”samtycke” och ”relationer”) 

fram att de ska arbeta med språkliga termer, medan ingen av planeringarna för sökordet 

”sexualitet” nämner detta. 

De didaktiska planeringarnas innehåll och konsekvenser  

Varför-frågan: planeringarnas innehåll och konsekvenser för undervisning i sexualitet 

Analysen av Vad- och Hur-frågan visar således exempel på vilka likheter och skillnader som 

går att urskilja gällande hur barns sexualitet framställs i de olika planeringarna. Det finns 

planeringar som är unika i sitt innehåll eller i sin framställning av barns sexualitet. Det finns 

också planeringar som har liknande innehåll. Utifrån Vad-frågan betonar pedagogerna vilka 

olika normer och värden som ska överföras till barnen. Hur-frågan synliggör hur normerna och 

värderingarna ska överföras till barnen. I nedanstående avsnitt kommer jag att diskutera 

planeringarnas innehåll utifrån studiens andra forskningsfråga: Vad får framställningen av 

barns sexualitet för konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet? 

 

Som tidigare nämnts är utbildningens syfte en multidimensionell fråga eftersom utbildning 

tenderar att fungera i relation till olika domäner. Biesta har identifierat tre domäner som 

benämns kvalifikation (“qualification”), socialisation (“socialisation”) och subjektifikation 

(“subjectification”). Kvalifikation fokuserar på överföringen av kunskaper och färdigheter, med 

syftet att kvalificera eleverna. Socialisation handlar om att utbildning också representerar vissa 

normer och värderingar, såväl kulturella, politiska, religiösa m.fl. som barnen socialiseras in 

i. Även om socialisationen kan vara ett uttalat syfte som finns i förgrunden, så har forskning 
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visat att det oftast finns med i bakgrunden, “for example in the ways in which education 

reproduces existing social structures, divisions and inequalities” (2015, s. 77). Vidare tenderar 

utbildning att påverka och utveckla eleverna antingen positivt eller negativt, vilket benämns 

subjektifikation. Subjektifikation handlar således om hur barn och elever formas till subjekt och 

“come to exist as subjects of initiative and responsibility rather than as objects of the actions of 

others” (a.a. s. 77). Om utbildning alltid fungerar i relation till dessa tre domäner så innebär det 

att lärare behöver ta hänsyn till vad de strävar efter att uppnå inom respektive domän (a.a. s. 

77).  

 

Jag uppfattar utifrån studiens resultat och analys att samtliga tre domäner (kvalifikation, 

socialisation och personformering) går att uttolka ur lärarnas undervisningsinnehåll. Däremot 

är dessa tre domäner inte uttalade i planeringarna. Det innebär således att även om Biesta lyfter 

fram att utbildning alltid fungerar i relation till dessa domäner (2015, s. 77), så framgår inte i 

planeringarna att lärarna reflekterar över dessa när de formar sitt undervisningsinnehåll. Det 

kan bottna i att lärares val av undervisningsinnehåll grundas oftast på mer än bara 

ämneskunskaper och praktiska erfarenheter; “Urvalet är ofta också dolt i väl etablerade 

undervisningsvanor” (Sund, 2014, s. 47). Pedagogernas undervisningsvanor kan således bottna 

i väl etablerade undervisningsvanor.  

 

Detta kan i sin tur få konsekvenser för hur förskolan undervisar i sexualitet, eftersom en av de 

centrala frågorna som uppstår när man försöker definiera vad utbildning är, handlar om vad 

syftet med utbildning är. Om vi inte vet vad vi strävar efter att uppnå med utbildningen så kan 

vi inte ta några beslut gällande vilket innehåll som är mest lämpligt/relevant att undervisa om 

(Biesta, 2015, s. 77).  

 

Vidare kan de tre olika domänerna inte kan separeras från varandra (Biesta, 2015, s.  78). Även 

om vi enbart strävar efter att kvalificera eleverna genom att överföra kunskaper och färdigheter, 

så påverkar vi dem även som personer. Min studie visar att undervisningens tre övergripande 

syften går att uttolka från undervisningen i barns sexualitet i förskolan. Men jag tolkar att 

undervisningsinnehållet i planeringarna utgörs av oreflekterade och/eller outtalade syften, där 

det även följer med oreflekterade/outtalade följemeningar. Jag uppfattar även att dessa outtalade 

syften/följemeningar resulterar i att vissa normer och värden reproduceras. Till exempel blir 

”sexualitet” en blind fläck, medan ”samtycke” och/eller ”relationer” synliggörs mer och arbetas 

med i större omfattning.  

 

Enligt Dolk fostras barn in i att tillägna sig de normer och värderingar som vuxna 

kommunicerar (Skolverket, 2022-12-02). I en av planeringarna (Didaktisk planering 1) tolkar 

jag att normer och värden ska överföras till barnen genom att pedagogerna synliggör känslor 
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på olika sätt, exempelvis genom rörelse- och dramalekar. De ska även arbeta med stopp min 

kropp och vad som är bra och dåliga hemligheter. I denna planering tolkar jag att socialisation 

står i förgrund, medan kvalifikation och personformering följer med i bakgrunden som 

följemeningar. Undervisningsinnehållet tar utgångspunkt i såväl ett individ- som 

samhällsorienterat perspektiv på undervisning där barnen ska både utveckla grundläggande 

färdigheter som de behöver för att orientera sig i vardagen, och fostras in i normer och värden 

som gäller för det samhället som de lever i. Analysen visar således att barnen erbjuds meningar 

genom det undervisningsinnehåll som står i förgrund (socialisation), samtidigt som de erbjuds 

andra (oreflekterade/omedvetna/outtalade) meningar som följer med i bakgrunden 

(kvalifikation och personformering). Undervisningsinnehållet medför således andra budskap än 

vad det planerade innehållet avser att förmedla (Sund, 2014, s. 47). 

 

I en annan planering (Didaktisk planering 2) skriver pedagogerna att de planerar för att arbeta 

med gränser och jämställdhet genom dramalekar och utifrån stopp min kropp-materialet. De 

planerar även för att arbeta med privata områden på kroppen. I denna planering tolkar jag att 

personformering står i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden 

som följemeningar. Jag tolkar även att barnen ska utvecklas som subjekt på såväl ett personligt 

plan, som på kollektiv nivå. Vidare framkommer i min analys att innehållet i planeringarna 

medför fler budskap än vad det planerade innehållet avser att förmedla. Samtidigt som barnen 

utvecklas som subjekt och individer (personformering), så ges de kunskaper som ska förbereda 

dem inför framtiden (kvalifikation) och socialiseras in i normer och värderingar som anses 

vara betydelsefulla för den kulturella/politiska/sociala grupp som de är en del av (socialisation).  

 

I flera av planeringarna (Didaktisk planering 3, 5-8 & 12-17) tolkar jag att personformering står 

i förgrund, medan kvalifikation och socialisation följer med i bakgrunden som följemeningar. 

Detta tolkar jag på motsvarande sätt för didaktisk planering 20-23, 25, 28 och 30-33. Arbetet 

med relationer genomsyras av att barnen ska utrustas med kunskaper och färdigheter samt 

socialiseras in i normer och värden som råder för det samhället som de ingår i. Vidare tolkar 

jag att undervisningsinnehållet i flera av planeringarna tar utgångspunkt i såväl ett individ- som 

samhällsorienterat perspektiv på undervisning där barnen ska utveckla grundläggande 

färdigheter som de behöver för att orientera sig i vardagen, och fostras in i normer och värden 

som gäller för det samhället som de ingår i.  

 

Ur ovanstående tolkar jag att de vuxna dels ska utrusta barnen med kunskaper och färdigheter 

som de behöver för att kunna orientera sig i vardagen, dels socialisera in dem in i normer och 

värden som gäller för den sociala, kulturella och politiska grupp som de är en del av. Detta 

liknar resultaten från en studie som visar att förskolepersonal förmedlar normer och 

värderingar till barnen. I en studie av Sirgurdardottir m.fl. undersöker författarna hur 
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förskolepersonal kommunicerar värderingar till barnen. Författarna skriver att i förskolan får 

barn lära sig olika värderingar som reflekterar de rådande värderingarna som finns i det 

omgivande samhället men också personliga värderingar från vuxna och jämnåriga. 

Överföringen av dessa värderingar sker både medvetet och omedvetet. Dessutom lär sig barnen 

vilka värderingar som är rådande genom den respons som de vuxna ger till deras handlingar. 

Många gånger är lärarens handlingar i hög grad sammanlänkade till hans eller hennes 

professionella och personliga övertygelser. Läraren är därmed betydelsefull för vilka 

värderingar som förmedlas till barnen. Likaså spelar läraren en viktig roll i att ge barnen 

möjlighet att reflektera över de värderingar som de möter i förskolan (2019, s. 173). Vuxnas 

roll lyfts således fram som avgörande för de normer och värderingar som förmedlas till barnen.  

 

Att vuxna ska överföra normer och värden till barnen är något som ingår i det pedagogiska 

uppdraget i förskolan. I läroplanen för förskolan står att en viktig uppgift för förskolan är att 

”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lpfö18, 2018, s. 5). 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor är värden som förskolan ska hålla 

levande (a.a. s. 5).  

 

Vidare framkommer ur en av de didaktiska planeringarna (Didaktisk planering 9) att 

kvalifikation står i förgrund, medan socialisation och personformering följer med i bakgrunden 

som följemeningar. Utifrån ett individorienterat perspektiv, tolkar jag att undervisningen syftar 

till att ge barnen kunskaper och färdigheter som ska utveckla dem på ett personligt plan - där 

de ska lära sig nödvändiga kunskaper för att exempelvis kunna kommunicera gränser. Analysen 

av den empiriska datan visar därmed att barnen erbjuds meningar genom det 

undervisningsinnehåll som står i förgrund, samtidigt som de erbjuds andra 

(oreflekterade/omedvetna/outtalade) meningar som följer med i bakgrunden (kvalifikation och 

personformering). 

 

Resultatet från två andra planeringar visar att pedagogerna avser att fokusera på språket i arbetet 

med relationer (Didaktisk planering 19 & 23).  I en av planeringarna (Didaktisk planering 23) 

framkommer att pedagogerna anser att språket är en central del av barns identitet. Språket 

framställs därmed som en central och betydelsefull aspekt i arbetet med relationer. I en studie 

av Raburu menar forskaren att barnets utveckling och lärande formas och påverkas av de 

erfarenheter och den miljö som barnet exponeras för under de första levnadsåren. De tidiga 

barnaåren kan således lägga grunden för barns fysiska och mentala hälsa, deras sociala och 

personliga identitet samt för deras känslomässiga trygghet. Personlig identitet avser “children’s 

subjective feelings about their distinctiveness from others, their sense of uniqueness, of 
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individuality” medan social identitet “refers, on the other hand, to the ways in which they feel 

they are (or would like to be) the same as others, typically through identification with family 

and/or peer culture” (2015, s. 95). Forskaren skriver att såväl vuxna och/eller jämnåriga 

kamrater påverkar barnets självuppfattning och identitet. Barnets identitet påverkas och formas 

således i interaktion med andra människor. Mot bakgrund av detta kan det språkutvecklande 

arbetet utgöra en central del i barnens sociala och personliga identitetsutveckling. 

 

Slutligen tolkar jag att kvalifikation står i förgrund för två andra planeringar (Didaktisk 

planering 19 & 23), medan socialisation och personformering följer med i bakgrunden som 

följemeningar. Innehållet i planeringarna (Didaktisk planering 19 & 23) kan enligt min 

uppfattning, tolkas utifrån ett individorienterat perspektiv där barnen ska ges språkliga verktyg, 

vilket kan påverka deras självbild och identitetsutveckling. Utifrån ett samhällsorienterat 

perspektiv tolkar jag att språket kan påverka barnens kollektiva identitet (vad andra människor 

tillskriver dem), som i sin tur kan påverka deras känsla av gemenskap för de sociala och 

kulturella grupper som de ingår i. Min tolkning är att barnens möjligheter till att formas som 

subjekt (och att skapa mening) kan ses som beroende av lärarens undervisning.  

 

Avslutningsvis har jag i denna studie integrerat de didaktiska frågorna (Hjälmeskog, 2020, s. 

48) med Van Poeck och Östmans undervisningsmodell (2019, s. 66) för att skapa kunskap om 

hur barns sexualitet framställs och vad det får för konsekvenser för hur förskolan undervisar i 

barns sexualitet. Analysen av Vad-, Hur- och Varför-frågan har visat på hur var och en av 

undervisningens tre övergripande funktioner (kvalifikation, socialisation och personformering) 

är alltid “interrelated in teaching activities” (a.a. s. 59). Det innebär att barnen utrustas med 

kunskaper och färdigheter inför framtiden (kvalifikation), samtidigt som de socialiseras in i 

vissa värden/normer/världsbilder (socialisation) och utvecklas som subjekt (personformering). 

En analys av det empiriska materialet med hjälp av de didaktiska frågorna, Van Poeck och 

Östmans undervisningsmodell (samt begreppen normer, värden och identitet) har bidragit till 

en förståelse för hur barns sexualitet framställs i de didaktiska planeringarna och vad det får för 

konsekvenser för hur förskolan undervisar i barns sexualitet. 
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Konklusion 

Studiens primära slutsats är att det finns få planeringar som innehåller termen ”sexualitet” – 

även om flera av planeringarna lyfter fram barns sexualitet som något betydelsefullt. Det är 

betydligt fler planeringar som innehåller ”samtycke” och ”relationer” än ”sexualitet”. Därmed 

tolkar jag att det finns en blind fläck för ”sexualitet”.  

 

Det finns olika ideal som barnen ska lära sig vad gäller ”samtycke” och ”relationer”. Men barns 

sexualitet innehåller även ”sexualitet”. Till exempel står på RFSU:s webbplats att barns 

sexualitet kommer till uttryck genom sexuella lekar och sexuellt utforskande. De upptäcker sin 

egen och andras kroppar i leken och genom att titta och röra (RFSU, 2022-12-02). På 

Folkhälsans webbplats står att barns sexualitet tar sig annorlunda uttryck än vuxnas. Barns 

sexualitet kännetecknas exempelvis av behovet av kroppskontakt, kärlek och närhet 

(Folkhälsan, 2022-10-26). Barns sexualitet är därmed ett omfattande område som inkluderar 

kroppskontakt, kärlek, sexuella lekar och sexuellt utforskande genom lek och beröring. Trots 

dessa framskrivningar är ”sexualitet” mindre framträdande i de didaktiska planeringarna.  

 

En annan slutsats är att det finns normer och värden som återkommer och lyfts fram på olika 

sätt i de didaktiska planeringarna. Men dessa normer och värden återkommer framför allt inom 

ramen för ”samtycke” och ”relationer” (t.ex. gränssättning, integritet och vikten av goda 

hållbara relationer). Enligt min uppfattning reproduceras dessa normer och värden inom ramen 

för ”samtycke” och ”relationer”, medan ”sexualitet” återigen lämnas som en blind fläck. Detta 

liknar resultaten från Cheung m.fl. studie, som visar att lärarstudenterna kände större 

självförtroende i att undervisa om att sätta gränser för den egna kroppen, och mindre bekväma 

med att undervisa om sådant som involverar de mänskliga könsorganen (2021, s. 98).  

 

Enligt Karin Gunnarsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, upplever många 

lärare att det känns svårt att undervisa om frågor som inrymmer sex. Gunnarsson menar att det 

kan bero på att sexualundervisningen i grund- och gymnasieskolan "fram tills nyligen inte har 

ingått i lärarutbildningen" (Lindvall, 2022-01-07). I förskolans läroplan saknas fortfarande 

formuleringar om barns sexualitet. Till exempel står begreppen sexualitet och samtycke inte 

framskrivna i läroplanen för förskolan, medan begreppet relationer återkommer totalt två 

gånger (Lpfö18, 2018, s. 8 & 15). 

 

Därmed är en tredje slutsats att avsaknaden eller bristen på dessa termer i förskolans läroplan, 

bidrar till att förskolepersonal får ett större tolknings- och handlingsutrymme, vilket resulterar 

i att barns sexualitet framställs inom en begränsad ram/ett avgränsat område (”samtycke” och 

”relationer”) med återkommande innehållsliga teman (t.ex. gränssättning). 
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Avslutningsvis ger föreliggande masteruppsats några kunskapsbidrag. En av dem är att 

undervisningens tre övergripande syften går att uttolka i didaktiska planeringar som inrymmer 

barns sexualitet. Dessa syften kan stå i förgrund eller bakgrund, beroende av pedagogernas 

personliga och/eller professionella övertygelser. Däremot är dessa inte uttalade syften i 

planeringarna. Det innebär således att även om undervisning alltid fungerar i relation till dessa 

domäner (Biesta, 2015, s. 77), så framgår inte i planeringarna att lärarna reflekterar över dessa 

när de formar sitt undervisningsinnehåll.  

 

Vidare innehåller lärarnas undervisning normer och värden som kan erbjuda barnen olika 

mening - beroende på vilka undervisningssyften som står i förgrund och vilka som följer med i 

bakgrunden som följemeningar. Därmed är lärarna viktiga för vilka normer och värderingar 

som överförs till barnen och för vilken mening de erbjuds.  

Nackdel(ar) med studien 

Det empiriska materialet som studien vilar på kan innehålla olika (didaktiska) överväganden 

som grundar sig på olika världsbilder, normer och värderingar. Däremot kan slutprodukten (de 

didaktiska planeringarna) även innehålla andra överväganden än de som blir nedskrivna. Det 

empiriska materialet kan dock möjliggöra för en tolkning av hur barns sexualitet framställs i 

autentiska didaktiska planeringar för förskolan, och vad det får för konsekvenser för hur 

förskolan undervisar i barns sexualitet. 

Fortsatt forskning 

Om sexualiteten finns tidigt i åldrarna (Westman Swantesson, 2022-05-11) och om det finns 

formuleringar i läroplanen för förskolan som inrymmer barns sexualitet (Lpfö18, 2018, s. 5-8, 

13, 15 & 16), så upplever jag att det behövs förtydliganden kring barns sexualitet. En 

fortsättning utifrån den föreliggande studien skulle därför (i ett första steg) kunna vara att 

studera hur förskollärarna arbetar med barns sexualitet i praktiken. Därefter vore det intressant 

att undersöka hur politikerna resonerar kring innehållet i läroplanen, om bristen på explicita 

termer för barns sexualitet och hur dessa skiljer sig från yrkesverksammas uppfattningar. En 

fortsättning skulle också kunna vara att studera orsakerna till varför barns sexualitet inte står 

tydligare framskrivet i förskolans läroplan. En ytterligare fortsättning skulle kunna vara att 

undersöka varför ”sexualitet” inte diskuteras i större omfattning. 
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