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Syftet i denna studie var att studera förskolepersonalens uppfattningar om barns relationsskapande i 
leken utifrån ett genusperspektiv. Denna kvalitativa studie genomfördes med åtta semistrukturerade 
intervjuer med förskolepersonal från två olika förskolor. Detta för att vi ville veta hur personalen 
ser på barns relationsskapande. Vårt resultat visar att pojkar och flickor skapar relationer och leker 
på olika sätt men att förskolepersonalen vill arbeta utifrån ett könsneutralt sätt och lägga fokus på 
barns individuella egenskaper och intressen. I studiens resultat så beskrevs fyra olika kategorier 
som tydligt framkommit. Dessa är förskolepersonalens närvaro som ansågs vara av vikt och en 
central del i barns relationsskapande. I Skillnader och likheter i barns relationsskapande framkom 
det fler skillnader än likheter i våra intervjuer. Barns lek ansågs även den vara en central del i 
förskolan och i barns relationsskapande. Den sista kategorin var svårigheter som kan uppstå i barns 
relationsskapande där olika faktorer som bidrar till dessa svårigheter lyftes. Dessa fyra kategorier är 
något som vi anser är grundläggande för vårt slutresultat. 
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Relationsskapande, genus, lek, förskolepersonal 
 



 

	  

 

Innehåll 
1.	   Inledning...............................................................................................................................................5	  

1.1 Syfte/frågeställning ........................................................................................................................5	  

1.1.1 Frågor ...........................................................................................................................................5	  

2.	   Litteraturgenomgång .......................................................................................................................6	  

2.1 Genus ur ett teoretiskt perspektiv ...........................................................................................6	  

2.1.1 Relationsskapande i förskolan ur ett genusperspektiv ............................................7	  

2.1.2 Lek i förskolan ur ett genusperspektiv ...........................................................................7	  

2.1.3 Förskolepersonalens förhållningssätt ur ett genusperspektiv .............................8	  

2.2 Relationsskapande i förskolan .................................................................................................8	  

2.2.1 Relationsskapande i barns lek ...........................................................................................9	  

2.2.2 Förskolepersonalens roll i relationsarbetet ..............................................................10	  

2.3 Svårigheter som kan uppstå i relationsskapande ...........................................................10	  

2.4 Förskolans läroplan ....................................................................................................................11	  

2.5 Skolinspektionens kvalitetsrapport......................................................................................12	  

2.6 Sammanfattning ...........................................................................................................................12	  

3.	   Metod....................................................................................................................................................13	  

3.1 Forskningsstrategi .......................................................................................................................13	  

3.2 Datainsamlingsmetod ................................................................................................................13	  

3.3 Urval ..................................................................................................................................................13	  

3.4 Genomförande ..............................................................................................................................14	  

3.5 Databearbetning och analysmetod........................................................................................14	  

3.6 Reliabilitet.......................................................................................................................................15	  

3.7 Validitet ............................................................................................................................................15	  

3.8 Etiska aspekter..............................................................................................................................15	  

4.	   Resultat och analys .........................................................................................................................16	  

4.1 Barns relationsskapande i leken ............................................................................................16	  

4.1.1 Initiativ och slutförande av lek ........................................................................................17	  

4.2 Analys av barns relationsskapande i leken ........................................................................18	  

4.3 Likheter och skillnader mellan pojkars och flickors relationsskapande utifrån 
förskolepersonal ..................................................................................................................................19	  

4.3.1 Förskolepersonalens arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster
.................................................................................................................................................................20	  

4.4 Analys av likheter och skillnader i barns relationsskapande utifrån 
förskolepersonalen .............................................................................................................................21	  

4.5 Svårigheter som kan uppstå i relationsskapandet mellan barn i förskolan .........22	  

4.5.1 Faktorer som kan utlösa konflikter i barns relationsskapande .........................22	  



 

	  

4.5.2 Förskoleverksamhetens arbetssätt med svårigheter som kan uppstå i barns 
relationsskapande ...........................................................................................................................24	  

4.6 Analys av svårigheter som kan uppstå i relationsskapandet mellan barn i 
förskolan .................................................................................................................................................25	  

5.	   Diskussion ..........................................................................................................................................26	  

5.1 Metoddiskussion ...........................................................................................................................26	  

5.2 Resultatdiskussion ......................................................................................................................27	  

5.2.1 Förskolepersonalens närvaro ..........................................................................................27	  

5.2.2 Skillnader och likheter i barns relationsskapande .................................................27	  

5.2.3 Svårigheter som kan uppstå i barns relationsskapande .......................................28	  

5.2.4 Barns lek ..................................................................................................................................28	  

5.3 Slutsatser .........................................................................................................................................29	  

5.4 Nya forskningsfrågor och vidarearbete ..............................................................................29	  

5.5 Pedagogisk relevans ....................................................................................................................30	  

6.	   Referenslista......................................................................................................................................31	  

Bilagor: 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Missivbrev 

Bilaga 3 Processprotokoll 

 



5 
 

	  

 

1. Inledning 
I denna studie beskrivs förskolepersonalens uppfattningar om barns relationsskapande i 
leken utifrån ett genusperspektiv. Fokus ligger på hur de anser att barn skapar relationer 
och tar initiativ till lek samt om de uppfattar att det finns skillnader mellan flickors och 
pojkars relationsskapande. Detta område valdes eftersom det har intresserat oss under en 
längre tid då barns relationer och initiativ till lek är något som dagligen sker i förskolans 
verksamhet. Relationsskapande är något som Engdahl (2011) menar sker när barn har 
något gemensamt som till exempel kön, ålder eller intresse. Detta innebär att barn dras till 
andra barn som de har något gemensamt med och på så sätt skapar en relation. Engdahl 
(2011) och Jonsdottir (2007) beskriver relationsskapande som en viktig del i förskolan som 
sker vardagligt där barn får utbyta tankar och känslor med varandra. För att barn ska 
känna sig tillfredsställda så menar dem att barn bör skapa relationer till andra barn. 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskriver att förskolan ska ge möjlighet till att varje 
barn utvecklar sociala kompetenser som bidrar till relationsskapande. Detta område är 
viktigt att studera eftersom relationsskapande är något som görs hela livet. 
I denna studie har vi valt att studera utifrån ett genusperspektiv eftersom vi anser att 
genus är ett aktuellt ämne i dagsläget i förskolan. Genom föreläsningar och kurslitteratur 
så växte vårt intresse för genus och vi valde att fokusera på det i vår studie. Enligt Hirdman 
(2001) så är genus något som skapas utifrån de sociala och kulturella förväntningarna som 
finns på hur en flicka respektive pojke ska vara. Eidevald (2011) och Tallberg Broman 
(2002) beskriver att förskolan bör arbeta utifrån barns egna intressen och personligheter 
och inte fokusera på det biologiska könet.  
 
 1.1 Syfte/frågeställning 
Syftet är att studera förskolepersonalens uppfattningar om barns relationsskapande i leken 
utifrån ett genusperspektiv.  
 
I studien benämns förskollärare och barnskötare som förskolepersonal eller endast 
personal. 
 
1.1.1 Frågor 

• Hur ser förskolepersonalen på barns relationsskapande i leken i relation till genus? 
• Hur beskriver förskolepersonalen skillnader och likheter i flickors respektive 

pojkars relationsskapande? 
• Vilka svårigheter kan uppstå i barns relationsskapande enligt förskolepersonalen? 
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2. Litteraturgenomgång 
I denna litteraturgenomgång diskuteras arbetets teoretiska perspektiv på genus samt 
relationsskapande, lek och förskolepersonalen förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv. 
Vidare beskrivs barns relationsskapande, relationsskapande i lek, relationsskapande 
genom förskolepersonalens arbetssätt och eventuella svårigheter som kan uppstå i barns 
relationsskapande.  
 
2.1 Genus ur ett teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som detta arbete utgår från bygger på Hirdmans (1988) teori om 
genussystemet. Hirdman utgår ifrån två grundläggande principer när hon beskriver genus 
och dessa är isärhållande och hierarki. Med isärhållande menas en uppdelning av manligt 
och kvinnligt som hela tiden finns i samhället. Det är att samhället håller isär könen och 
delar upp allt i manligt och kvinnligt. Med hierarki menas att mannen är normen i 
samhället och har oftast högre status än kvinnan. Hirdman (1988) menar att dessa 
manliga överordningar finns rotade i vår kultur, språk och tänkande. Eftersom 
uppdelningen av könen är så grundläggande så menar Hirdman (2001) att uppdelningen 
inte ses som ett problem då det inte är något som reflekteras över. 
 
Hirdman (2001) beskriver genus som de sociala och kulturella förväntningarna på hur en 
man respektive kvinna ska vara. Med detta menas att människor formas till sitt kön utifrån 
samhällets förväntningar. Detta menar även Eidevald (2011) och beskriver genus som 
människans sociala kön och därmed används genuspedagogik idag som en utgångspunkt i 
arbetet med att motverka att barn bemöts utifrån det som ses som pojkigt och flickigt. 
Eidevald beskriver att det finns forskning som både visar att pojkar och flickor är olika 
redan vid födseln samtidigt som det finns forskning som menar att skillnaderna mellan 
könen inte handlar om de biologiska olikheterna utan är beroende av de förväntningar som 
finns i samhället. Eidevalds (2011) studie visar att förskolepersonal anser att pojkar och 
flickor kan vara olika men det finns inga egenskaper som definierar hur alla pojkar 
respektive flickor ska vara. Eftersom alla barn är olika så bör förskolepersonalen arbeta 
utifrån barns intresse och personliga egenskaper och inte utifrån det biologiska könet 
(Tallberg Broman, 2002; Eidevald, 2011).  
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2.1.1 Relationsskapande i förskolan ur ett genusperspektiv 
I denna del så kommer barns relationsskapande utifrån ett genusperspektiv att bearbetas 
och i del 2.2 så kommer relationsskapande generellt att beskrivas. I Hellmans (2013) 
studie om barns relationsskapande så är det oftast de populära barnen som styr. Detta 
eftersom de populära barnen är bra på att skapa relationer så kan de påverka och 
omförhandla stereotypa könsmönster som kan finnas i förskolan. Pojkar och flickor anses 
enligt Öhman (2008) skapa relationer på olika sätt och dessa skillnader kan vara att flickor 
beskrivs leka i mindre grupper där relationsskapandet är i fokus och känslor samt problem 
är en stor del av relationen. Pojkar anses oftast leka i större grupper där relationerna 
domineras av konkurrens, status och personliga framgångar. Dessa relationsskillnader kan 
skapas genom förskolepersonalens stereotypa förväntningar (Tallberg Broman, 2002; 
Öhman, 2008; Hellman, 2013). 
Detta lyfter även Öhman (2008) som menar att förskolepersonalens förväntningar kan 
skapa stereotypa könsmönster och detta är något som grundas redan när barnet går i 
förskolan. Där kan barnet se hur flickor respektive pojkar förväntas bete sig, se ut, 
kommunicera och handla. 
 

2.1.2 Lek i förskolan ur ett genusperspektiv 
Karlsson (2008) menar att en känsla av tillhörighet till ett kön har en betydande roll i 
barns lek då den formar barns lekaktiviteter. Hon menar att pojkar och flickor grupperar 
sig oftast när de leker, med detta menas att barn håller sig till andra barn med samma kön. 
Könstillhörigheten avgör hur de hanterar olika leksituationer. Detta kan göra att en lek 
som är gemensam för flickor och pojkar även kan vara könsgrupperad, då den anses av 
Karlsson vara mer anpassad för bara det ena könet. I en del lekar har könstillhörighet en 
stor betydelse för om barn inkluderas eller exkluderas. Hon exemplifierar i lekar som 
docklekar och krigslekar. I dessa lekar kan oftast tydliga könsmönster ses och Karlsson 
menar att förskolepersonalens syn på traditionella könsroller kan påverka barns val av lek, 
hur leken utvecklas samt deras val av leksaker.  
 
Enligt Bergs och Nelsons (2006) forskning om barns lek med leksaker så är barns val av 
leksaker viktig för deras utveckling. De menar att leksaker är del i barns identitets- och 
genusskapande. Med detta menar de att leken kan antingen bli mer eller mindre 
könsstereotyp beroende på leksaken. Berg och Nelson (2006) och Eidevald (2011) 
beskriver att barn kan vara könsöverskridande i lek med leksaker och med detta menas att 
leksaker kan representera det som anses vara pojkigt eller flickigt. 
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2.1.3 Förskolepersonalens förhållningssätt ur ett genusperspektiv 
Förskolepersonalens förhållningssätt och förväntningar har enligt Eidevalds (2011) 
forskning stor betydelse för hur barn skapar en uppfattning om hur de ska vara och så 
småningom så kommer dessa uppfattningar att vara en del av deras identitet. Om 
förskolepersonalen är medveten om sina förväntningar så kan de ge möjligheter för barn 
att uppfatta sin identitet. Detta kan ses som en utmaning då förskolepersonalen oftast är 
omedvetna om sina förväntningar.  Det är vanligt att förskolepersonalen tros sig arbeta 
inom förskolan med att bemöta barn som individer och inte utifrån barns kön. 
 
För att förändra stereotypa könsmönstret i förskolan kan förskolepersonalen enligt 
Hellman (2013) fokusera på sina egna förväntningar om pojkar och flickor. Om 
förskolepersonalen skaffar sig kunskap om de rådande normerna kring genus genom att 
vara medveten om sitt förhållningssätt så kan de påverka sitt arbetssätt för att motverka 
traditionella könsmönster. Hellman menar att förskolepersonalen kan arbeta emot 
traditionella könsmönster genom att vara medvetna om vilka uttryck och ord som 
förskolepersonalen använder runt barn. Ord som lugn, söt, stark och bråkig kan leda till att 
traditionella könsmönster upprätthålls. Hon menar att förskolepersonalens språk har lika 
stor påverkan i skapandet av traditionella könsmönster så som de rådande normerna kring 
hur pojkar och flickor förväntas vara.  
Odenbring (2014) nämner att det kan finnas skillnader mellan pojkar och flickor och 
beskriver att pojkar kan ses som mer starka självgående individer medan flickor kan ses 
som mer modiga, optimistiska och mer kontaktsökande. Något som Eidevald (2011) menar 
inte stämmer då hans forskning har visat att förskolepersonalen är omedvetna om vilka 
skillnader de gör i sitt bemötande av barn.  
 

2.2 Relationsskapande i förskolan 
Barns relationsskapande är en viktig del i förskolans vardag. Relationsskapande kan 
förstås som något som sker när barn har något gemensamt, det kan vara att de går i 
samma förskola, får vara i samma grupp. Skapandet av relationer är något som är självvalt 
och relationer mellan två barn består oftast av barn i samma ålder och kön. En relation är 
något som är ömsesidigt. I relationen både ger och tar barn, detta bidrar till att de får 
positivt stöd av varandra. En relation skapar intimitet, barnen får utbyte av både positiva 
och negativa känslor. Barns relationer till andra barn ska inte tas för givet och det är inte 
något som utvecklas automatiskt. Relationer till andra barn gör att barn får känna sig 
tillfredsställda samt att de lär och utvecklar sig i processen (Engdahl, 2011 & Jonsdottir, 
2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

	  

2.2.1 Relationsskapande i barns lek 
Enligt Lillemyr (2002) är leken en viktig aktivitet för alla barn och kan ses som en central 
del i barns relationsskapande. Leken kan beskrivas som ”fri” då barn inte är rädda för att 
bli bedömda i hur de beter sig eller vad de gör när de leker. Genom lek använder och 
utvecklar barn sina förmågor och potentialer. Leken fungerar som ett socialt verktyg då det 
är en arena för kommunikation. Leken bidrar till att barn utvecklas både socialt och 
kognitivt och Lillemyr menar att leken kan beskrivas som frivillig och lustbetonad och att 
barn oftast känner en inre drift till att delta. Han menar vidare att barn i leken kan visa 
sina känslor och utveckla empati genom att leva sig in i andras situationer. Det är även ett 
sätt för barn att hantera problem och agera ut dem via leken. Hellman (2013) menar att 
lekar där bråk och våld uppstod ansågs av barn vara ”tråkiga”. Dessa lekar skapades oftast 
av barn som har svårt att kontrollera sina impulser, har dåligt verbalt språk och har 
svårigheter med att förstå leksignaler. Med leksignaler menar Knutsdotter Olofsson (2003) 
barns samförstånd, ömsesidighet och turtagande i leken.  
 
Rubin, Coplan, Chen, Buskirk och Wojslawowicz (2005) menar att det finns skillnader 
mellan yngre och äldre barns relationsskapande i leken. För yngre barn är relationer något 
som hjälper dem att organisera sitt beteende och förhöja deras lekglädje. Relationer kan 
stödja äldre barn att lära sig sociala normer och utveckla förmågor i hur de ska bete sig i 
dessa relationer. Jonsdottir (2007) beskriver att barn skapar en trygghet i form av 
tillhörighet och samhörighet i relationer med jämnåriga barn. 
 
Redan vid två år föredrar barn att interagera och skapa relationer till jämnåriga barn av 
samma kön. Detta för att barn anses dras till barn med liknande personlighet och beteende 
(Rubin m.fl. 2005). I skapandet av relationer så menar Jonsdottir (2007) att barn lär sig 
utveckla grundläggande sociala förmågor så som kommunikation och att ta hänsyn till 
andras behov. Öhman (2008) påpekar att det är viktigt för barn att interagera med 
jämnåriga eller yngre barn för att lära sig hur de hjälper varandra och lär av varandra. 
Barn skapar en god självkänsla och blir självsäkra genom att hjälpa andra barn. 
 
Engdahl (2011) beskriver att i flera undersökningar har det setts att yngre barn ständigt 
uppfattas vara medvetna om andra barns närvaro och hälsar på varandra flera gånger 
dagligen. Med hälsning menas beteenden som närmanden, leenden, skratt samt fysiskt 
kontakt så som pussar och kramar. Engdahl hävdar vidare att en relation är ömsesidig där 
det sker ett samarbete, intimitet och utbyte utav känslor. Jonsdottir (2007) beskriver hur 
barn som väljer färre relationer ses som mindre självsäkra, glada, vetgiriga och mer 
ensamma än andra barn. Hellman (2013) skriver att vissa barn är populära eftersom de 
har två egenskaper som krävs för att bli populär och dessa två är att de anses vara en bra 
vän och bra på att komma på roliga lekar. Dessa barn anses även vara duktiga på att 
hantera konflikter och lösa problem inom barngruppen utan att använda våld. 
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2.2.2 Förskolepersonalens roll i relationsarbetet 
Som förskolepersonal är det viktigt att vara medveten om lekens betydelse och hur viktig 
den är för barns utveckling och lärande. Förskolepersonalen anses ha en påverkande roll i 
barns lekuppfattning genom deras sätt att stödja barns lek. Det är även 
förskolepersonalens ansvar att locka barn till lek, fånga leken samt försöker bevara den 
(Knutsdotter Olofsson, 2003 & Lillemyr, 2002). 
 
Enligt Öhman (2008) har förskolepersonal en betydande roll i arbetet med att stödja varje 
barn i skapandet av relationer. Detta genom att aktivt utvecklas i sitt pedagogiska 
ledarskap, vara närvarande samt att arbeta med barns självkänsla och integritet. Vikten av 
personalens närvaro är något som även Williams (2006) lyfter och menar att den är viktig 
när barn skapar relationer och lär av varandra. Detta eftersom personalen ska finnas där 
som stöd och uppmuntra barn att lära av varandra samt finnas där som stöd för att 
introducera nya utmaningar för barnen. Detta eftersom barnen ska ta del av variationen i 
barngruppen.  
 
Om personalen inte är närvarande finns det risk för att de barn som har svårt att skapa 
relationer med andra inte uppmärksammas. Dessa barn anses oftast av andra barn vara 
bråkiga och störande vid lek. De barn som vågar ta för sig och känner sig trygga är de barn 
som vågar testa sina gränser. Genom att förskolepersonalen skapar gemensamma 
aktiviteter och lekar för både flickor och pojkar så kan det leda till en känsla av delaktighet 
och trygghet i barngruppen (Hellman, 2013) 
 
2.3 Svårigheter som kan uppstå i relationsskapande 
Eftersom barn skapar relationer i leken så kan det uppstå svårigheter när barn inte vill leka 
då Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken inte är lika rolig för alla då det finns barn 
som inte leker. Detta kan bero på att de inte känner sig tillräckligt trygga och vågar då inte 
gå in i leken. Dessa barn kan inte läsa av de leksignaler som finns i leken samt att de kan 
ha bristande sociala förmågor. Dessa problem kan bidra till att barn inte kan leka och 
kanske inte vet hur de ska leka. Därför menar Knutsdotter Olofsson att det är viktigt att 
förskolepersonalen är uppmärksam samt stöttar barn i deras lek och samspel så att de lär 
sig att skapa relationer och därmed utvecklar olika förmågor. Barn som är i leken får 
möjlighet till att hantera problem som kan uppstå i deras vardagsliv samt skapa inre 
föreställningar. 
 
Barn som inte leker kan få svårigheter genom att de inte utvecklar ett rikt språk och inte 
kan tänka inte ur andras perspektiv. De utvecklar inte heller sociala kompetenser då leken 
är det naturligaste sättet för barn att utveckla dessa förmågor. Barn som inte får vara med 
och leka med andra barn utvecklas inte på samma sätt som de barn som har skapat 
relationer till andra. De barn som har många relationer och är populära i barngruppen 
anses som mer kompetenta än barn som inte leker och har skapat färre relationer 
(Knutsdotter Olofsson, 2003; Rubin m.fl. 2005).  
 
 
 



11 
 

	  

Barn får möjlighet till att lära känna sig själva genom att skapa relationer till andra i 
förskolan. Genom relationskapande så lär sig barn att förhålla sig till de sociala normer 
som finns i samhället (Rubin m.fl. 2005; Karlsson, 2008). 
 
Förskolepersonalen kan arbeta för att minska konflikter i barngruppen genom att 
medverka och vara närvarande i barngruppen. Personalens närvaro leder till en lugnare 
stämning i barngruppen då barn inte bråkar lika mycket när vuxna är med (Knutdotter 
Olofsson, 2003). Detta menar även Öhman (2008) och skriver att kränkningar och 
uteslutningar som sker på förskolan oftast händer när ingen vuxen är närvarande. Detta 
kan förskolepersonalen förhindra genom att vara närvarande och uppmärksam.  
 
När barn skapar relationer ställs de enligt Öhman (2008) inför etiska dilemman som 
handlar om vart gränsen går för vad man kan göra och hur man kan vara mot varandra. 
Makt och position är vanliga dilemman som uppstår när barn skapar relationer eftersom 
det är en del av relationsarbetet. I relationsskapandet lär barn sig hur de ska behandla 
varandra och vara rättvisa. Rubin m.fl. (2005) beskriver att det barn som är mest 
dominant är det barn som får mest makt och bestämmer i relationen. De menar att det 
dominanta barnet kan välja att ge makt åt andra eftersom denne känner stark tillit för dem 
och därför kan en bra relation skapas genom ömsesidig förståelse och en känsla av 
tillhörighet. 
	  

2.4 Förskolans läroplan 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) bidrar vuxnas krav och förväntningar på 
pojkar och flickor till att forma barns förståelse av kön. Förskolan ska aktivt motarbeta 
traditionella könsmönster genom att ge samma möjligheter oavsett kön. Alla barn i 
förskolan oavsett kön ska ges samma möjligheter till att utveckla sina förmågor och 
egenskaper utan att begränsas av stereotypa könsroller. 
 
Det är enligt Skolverket (2010) förskolans ansvar att barn ”får stöd och stimulans i sin 
sociala utveckling samt ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och 
känna sig trygga i gruppen.” Förskolan ska ge möjlighet till att alla barn i förskolan 
utvecklar sin sociala och kommunikativa förmåga utifrån en social och kulturell miljö. I 
förskolans läroplan står det att arbetslaget ska ”stimulera barnens samspel och hjälpa de 
att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” 
(Skolverket, 2010). Förskolan ska även arbeta enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
på så sätt att personalen ska se varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet med 
barngruppen som helhet och även med det individuella barnet.  
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2.5 Skolinspektionens kvalitetsrapport 
Skolinspektionen (2012) menar att förskolor fortfarande oftast präglas av könsstereotypa 
förväntningar på barn. Skolinspektionen menar att många förskolor har svårt att anpassa 
sig till den reviderade läroplanen för förskolan då förskolepersonalen inte har tillräckliga 
kunskaper kring detta och bryr sig inte tillräckligt om att utvecklas i sin yrkesroll. De 
menar att förskolepersonalen ska ha ett könsneutralt tänk kring pojkar och flickor, det är 
där grunden ligger. De menar att det finns risk att förskolepersonalen blir könsblinda 
vilket innebär att de blir dolda för genusaspekterna för barns olika lärande områden samt 
kommunikation och samspel. På så sätt är det viktigt att förskolepersonalen är medveten 
kring sitt arbete inom jämställdhet och genus. De menar att förskolepersonalen bör arbeta 
med ett könsneutralt tankesätt genom att vara medvetna kring deras förhållningssätt. 
Förskolan bör arbeta med att uppfylla läroplanens mål om att pojkar och flickor ska 
behandlas lika och ges samma möjligheter utan stereotypa begränsningar. 
 
2.6 Sammanfattning 
I litteraturgenomgången diskuteras vad genus är utifrån Hirdmans teori om genussystem. 
Hirdman (1988) beskriver att det två grundläggande principer i hennes teori. Den första 
principen är att det finns en uppdelning i samhället där manligt och kvinnligt särskiljs och 
den andra är att mannen är normen i samhället.  
 
Det framkom att all litteratur som har använts stöttar varandra i de flesta områden och det 
framkom inga avvikelser. Det framkommer att förskolan och förskolepersonalen aktivt ska 
arbeta med att motverka könsmönster och att bryta traditionella könsroller men att detta 
inte alltid stämmer i praktiken då samhällets normer är något som finns omedvetet i 
förskolepersonalens förhållningssätt. Forskare har kommit fram till att även om 
personalen aktivt försöker motverka traditionella könsmönster så behandlar de omedvetet 
pojkar och flickor på olika sätt. Forskarna har även kommit fram till att det kan finnas 
olikheter i pojkars och flickors sätt att leka och skapa relationer.  
 
Därefter bearbetades relationsskapandet generellt med fokus på lek, förskolepersonalens 
förhållningssätt inom relationsskapande samt de svårigheter som kan uppstå i barns 
relationer. Även där stödjer forskarna varandra om hur barns relationer skapas och de 
menar att leken är central för barns relationsskapande då barn oftast skapar relationer 
genom lek. De menar att leken gynnar barn både socialt och emotionellt samt att det är 
viktigt att förskolepersonalen stöttar och hjälper barn i deras relationsskapande. Konflikter 
är en del av relationsskapandet och där får barn lära sig att hantera konflikter och lösa 
problem som kan uppstå. Där kan även förskolepersonalen finnas som stöd genom att vara 
närvarande och hjälpa barn som har svårt att skapa relationer.  
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3. Metod 
I denna del kommer vi att beskriva vår datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 
databearbetning, analysmetod, reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  
 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie har en induktiv ansats där vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats 
för att studera förskolepersonalens uppfattningar om barns relationsskapande i leken 
utifrån ett genusperspektiv. Eftersom vår studie har en induktiv ansats med en kvalitativ 
forskningsstrategi så innebär detta enligt Bryman (2011) att studien inriktar sig på 
erfarenheter av verkligheten hos intervjupersonerna. Induktiv ansats är när data samlas in, 
analyseras och slutsatser som är baserade på verkliga erfarenheter kan dras.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
I studien genomfördes åtta intervjuer med fyra förskollärare respektive fyra barnskötare. I 
studien benämns förskollärare och barnskötare som förskolepersonal eller endast 
personal. Bryman (2011) anser att det är passande i kvalitativa intervjuer att ge möjlighet 
för respondenterna att utveckla sina svar fritt eftersom detta lyfter det respondenten 
känner vara betydelsefullt och viktigt. Vi valde att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide där respondenten får 
öppna svarsmöjligheter och alla deltagare kan utforma sin egen åsikt i samma fråga 
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom vi ville att 
intervjupersonerna skulle få öppna svarsmöjligheter. Detta valde vi eftersom vi ansåg att vi 
skulle få mer material på detta sätt då intervjupersonerna gav längre och mer personliga 
svar. Vi anser att metoden vi har använt oss utav gör det enklare för intervjupersonerna att 
svara rörligt då intervjun kunde röra sig i olika riktningar samt att intervjupersonerna 
kunde ta upp det som de själva tyckte var viktigt.  
 
Vi har spelat in våra intervjuer eftersom det underlättar bearbetningsprocessen och att det 
gav möjlighet att lyssna på inspelningen och gå tillbaka och lyssna om igen, ifall det skulle 
behövas. Denscombe (2009) menar att det finns nackdelar med att utföra en 
ljudinspelning under en intervju, en nackdel kan vara att intervjupersonen kan uppleva 
situationen som obekväm. Detta tog vi hänsyn till genom att deltagarna meddelades om att 
vi skulle spela in intervjuerna och att inspelningen var enbart för dokumentationssyfte och 
att den skulle raderas när arbetet färdigställts.  
 
3.3 Urval 
I denna studie valdes de två deltagande förskolorna ut utifrån ett bekvämlighetsval, då 
dessa var förskolor som vi har haft kontakt med tidigare. Sannolikheten var större att 
intervjupersonerna ställde upp när det sker ett bekvämlighetsval enligt Denscombe 
(2009). Bekvämlighetsval beskrivs som en situation där intervjupersonerna är personer 
som för tillfället råkar finnas tillgängliga och att det är då deltagare väljs utifrån de 
närmsta resurserna (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Vi intervjuade fyra förskollärare 
och fyra barnskötare, där av blev det två förskollärare och två barnskötare från varje 
förskola, med olika arbetslivserfarenheter och bakgrunder. Urvalet av deltagarna var alla 
kvinnor som har arbetat inom förskolan mellan 1 – 31 år. Deltagarna var informerade om 
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vad studiens syfte var och de samtyckte till att medverka i studien.  
 
3.4 Genomförande 
Vi har genomfört vårt arbete genom att först kontakta två förskolor som vi haft kontakt 
med sedan tidigare. Därefter tillfrågades två förskollärare och två barnskötare på varje 
förskola och deltagarna var villiga att ställa upp trots deras tids och personalbrist. Därefter 
planerades intervjuerna in på en tid och dag som intervjudeltagarna ansåg passa deras 
schema. Vi anpassade oss efter intervjudeltagarna. Vi valde att genomföra intervjuerna på 
förskolorna då deltagarna ansåg att platsen för intervjuerna passade dem bäst. 
Intervjuerna gjordes enskilt i ett rum och pågick i cirka 20 minuter var. För att 
intervjudeltagarna skulle känna sig förberedda på frågorna och förstå dem lättare så valde 
vi att förbereda intervjupersonerna med att i förväg ge dem  intervjufrågorna (bilaga 1). 
Vi intervjuade fyra deltagare var på varsin förskola för att vara tidseffektiva. Vi spelade in 
intervjuerna med våra telefoner och antecknade även när det behövdes. Därefter 
transkriberade vi intervjuerna enskilt och sammanställde resultatet tillsammans.  
 
Enligt Bryman (2011) finns det sex viktiga steg i en kvalitativ undersökning. Det första 
steget som Bryman beskriver är Generella frågeställningar vilket innebär att man 
formulerar frågeställningar som rör det området man vill studera. Detta gjorde vi genom 
att diskutera studiens syfte och därefter sammanställdes tre frågeställningar. Det andra 
steget i processen var Val av relevanta platser och undersökningspersoner, här valde vi 
två förskolor och därefter valdes sedan åtta personer ut ur personalen varav fyra var 
barnskötare och fyra var förskollärare. Detta för att vi ville få fram olika perspektiv på 
relationsskapande utifrån deras arbetssätt och utbildning. Steg tre var enligt Bryman 
Insamling av relevanta data, vilket är de semistrukturerade intervjuer som vi använt oss 
av för att samla in data till studien. Vi valde att utföra åtta intervjuer genom att använda 
ljudinspelning. Steg fyra var Tolkning av data, vilket är processen som utförs när 
resultatet sammanställs och detta gjordes genom att kategorisera data i olika teman att 
tydliggöra resultatet. Steg fem som var Begreppsligt och teoretiskt arbete vilket innebär 
enligt Bryman att tillsammans med steg fyra komma fram till ett resultat utifrån verifiering 
av data. Vi har inte generaliserat i resultatet och vi har arbetat objektivt och kritiskt kring 
materialet vi fått in. Det sista steget som är Att skriva forskningsrapporten innebär att 
resultatet presenteras, analyseras och en slutsats dras. Detta har vi gjort genom att komma 
fram till en slutsats där vi analyserat resultatet tillsammans med litteraturbakgrunden.  
 
3.5 Databearbetning och analysmetod 
Vi spelade in våra intervjuer som genomfördes enskilt och lyssnade på dessa tillsammans 
och sedan transkriberade vi fyra intervjuer var. Vid transkriberingen valde vi att utelämna 
material som inte var relevant, som till exempel när intervjupersonerna pratade om något 
annat. Intervjuerna tog cirka 20 minuter var. Efter råmaterialet som vi fick utifrån 
transkriberingen så gick vi igenom en fråga i taget och skrev ihop ett resultat. Vi har valt 
att utgå ifrån Brymans (2011) tematiska analysmetod som innebär att kategorisera all 
datainsamling och därmed underlätta för analyseringen av data. Detta gjorde vi genom att 
kategorisera texten utifrån varje område för att underlätta läsningen, tydliggöra resultatet 
samt för underlätta skrivningen av analysen. Under varje resultatdel har vi valt att 
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analysera texten för att underlätta för oss själva och läsaren samt för att göra resultatet 
tydligare. I analysen har vi tagit stöd i litteraturen för att jämföra och se skillnader/likheter 
i det som forskare och intervjudeltagare sagt.  
 

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Stukat (2011) om hur tillförlitlig datainsamlingsmetoden är. Han 
menar att det kan finnas brister som kan påverka arbetets resultat och för att kontrollera 
reliabiliteten så är det viktigt att uppmärksamma dessa brister. Faktorer som kan ha 
påverkat vårt resultat kan vara att intervjupersonerna inte varit tillräckligt förberedda 
under intervjuerna, inte förstod frågorna eller känt stress på grund av tidsbrist. Detta 
kontrollerade vi genom att förbereda intervjupersonerna med att i förväg ge dem  
intervjufrågorna (bilaga 1).  

3.7 Validitet 
Enligt Stukat (2011) så handlar validitet om att studera det man hade för avsikt att studera. 
Det är viktigt enligt Stukat att ständigt fråga sig själv om man verkligen studerar det man 
vill ha svar på och följer syftet. Detta har vi gjort genom att ha arbetets syfte och 
frågeställningar i fokus under hela arbetets gång på så sätt att vi har formulerat våra 
intervjufrågor utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Vi anser att det är lätt hänt att 
man tappar fokus och går in på annat och därför är det viktigt att tänka på arbetets syfte 
och frågeställningar under hela arbetsprocessens gång.  

3.8 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska alla studier som utförs utgå ifrån de fyra 
forskningsetiska reglerna. Dessa är, samtyckeskravet som innebär att deltagarna blev 
tillfrågade och själva fick välja om de ville delta. Informationskravet, vilket innebär att 
deltagarna blev informerade om studiens syfte. Nyttjandekravet som innebär att all 
information som intervjudeltagarna tillhandahåller oss endast används i studiesyfte. 
Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla uppgifter om intervjudeltagarna ska vara 
konfidentiella.  
 
Vetenskapsrådet (2011) anser att en grundläggande del i forskningsetiken handlar om hur 
deltagare i studier får hanteras. Deltagarna skall skyddas från kränkningar eller skador 
som kan ske under forskningsprocessen. Detta har vi haft i åtanke genom att deltagarna 
tillfrågades innan intervjuerna om vi fick spela in. Deltagarna informerades även om att de 
hade rätt till att tacka nej till att delta i vår studie och hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när de ville. I studien förblir deltagarna konfidentiella då deras namn och 
förskolornas namn inte nämns. För att uppfylla dessa krav så har vi informerat samtliga 
deltagare i ett missivbrev (bilaga 2) där de fick information om allt som skulle genomföras. 
Detta genomfördes för att deltagarna skulle få tillräcklig information och veta studiens 
avsikt och anledning. I missivbrevet så bifogades även våra mailadresser och 
telefonnummer ifall att deltagarna kände behov av olika anledningar till att kontakta oss.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet utifrån tre kategorier som är kopplade 
till arbetets frågeställningar. Första delen handlar om barns relationsskapande i leken och 
där kommer vi att ta upp hur intervjupersonerna uppfattar barns relationsskapande samt 
hur de arbetar med detta. Vi tar även upp hur barn beskrivs initierar och slutför lekar samt 
förskolepersonalens arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster. I den andra 
delen presenteras likheter och skillnader som beskrivs av förskolepersonalen i pojkars 
respektive flickors relationsskapande. Den tredje och sista delen handlar om svårigheter 
som kan uppstå i barns relationsskapande och hur förskoleverksamhetens arbetar för att 
motverka detta.  
 

4.1 Barns relationsskapande i leken  
I intervjun framkom det att intervjupersonerna tyckte att barns relationsskapande var 
något viktigt som sker varje dag. De ansåg att barn utvecklar olika förmågor genom 
relationsskapande till både barn och vuxna. Förmågor som social kompetens, empati, 
språkutveckling och förmågan att lita på andra togs upp. Intervjudeltagarna menar att 
genom relationer till andra får barn en möjlighet till att känna sig trygga och delaktiga. 
Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att personalen ska finnas som stöd i barns 
relationsskapande. De ansåg att barn lär sig att utveckla de sociala förmågor som krävs i 
leken i relationskapandet med andra barn. Flera av intervjupersonerna ansåg att 
relationsskapande var när det skedde ett möte mellan barn och de skapade kontakt. 
Grunden för trygga barngrupper beskrevs i intervjuerna skapas utifrån en god relation 
mellan barn och personal samt mellan barn. Om personalen inte har en god relation till 
barnen i förskolan kan de inte veta vad barnen behöver och detta begränsar barnens 
utveckling.  
 
 

Det är ju genom att vara närvarande, visa, stötta och hjälpa och hela tiden vara med. Och 
absolut lära känna barnen, ta vara på intresset, vad behöver barnet. För känner man inte 
barnet så vet man ju inte vad den behöver. Så genom att vara närvarande. 

 
Vi arbetar med relationsskapande genom att vara nära barnen när de leker och när de pysslar. 
Barnen behöver vår närvaro för att känna sig trygga. En förskola skulle inte fungera om de 
vuxna inte skulle vara närvarande. 

 
Samtliga intervjupersoner är eniga om att det är viktigt att vara där för barnen samt finnas 
där som ett stöd i deras relationsskapande i leken. 
 

Jag hjälper barn in, är med en stund i leken för att den ska komma igång och leva vidare. Det 
är det som vi kan göra. Man kan gå in själv eller be något annat barn hjälpa till. Vi vuxna kan 
få leken dit vi vill men också att man frågar hur tänkte ni nu? när man ser att den har stannat 
till. Barnen själva har svaren, de vet hur de vill att leken ska fortstrida. Man kan komma med 
idéer för att hjälpa dem genom att ställa frågor till dem. De har oftast idéer själva och det ska 
man ta vara. 

 
I intervjuerna framkom det att leken var en stor del av barns relationsskapande i förskolan. 
Det är i leken barn oftast skapar kontakt och kommunicerar med varandra. Barn närmar 
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sig oftast likasinnade som de känner samhörighet med. Vissa intervjupersonerna ansåg att 
barn väljer andra barn i samma ålder och i vissa fall även samma kön när de vill leka och 
detta för att de känner mer samhörighet till dessa barn. 
 

Det är ju i leken allting händer! Det är just i leken det sker relationsskapande, jag tror att 
många gånger så tror vi vuxna att det är så mycket mer runt omkring men jag tror att leken är 
viktigast för relationsskapande. Allt händer i leken. 

 
I leken så lär sig barn att ta kontakt, bygga upp och aktivt arbeta med relationsskapande. De 
får lära sig de sociala normerna som krävs för att klara sig i samhället, de får känna sig sedda 
och hörda av jämnåriga men även av oss vuxna såklart. Leken är hur som helst det viktigaste i 
det sociala samspelet i förskolan. Barn lär sig allt i leken. Vi vuxna måste bara vara mer 
uppmärksamma på att se leken som ett hjälpmedel och inte bara som ”lek”. 

 
Samtliga intervjupersoner ansåg att leken är den viktigaste komponenten för barns 
relationsskapande i förskolan.  
 

4.1.1 Initiativ och slutförande av lek 
Alla intervjupersoner var överens om att det barn som ansågs av andra vara mentalt 
starkare oftast blev ledaren i barngruppen och var den som oftast initierar till lek. Detta 
kunde barnet göra genom att hitta på en lek, ta fram material eller fråga de andra barnen 
vad de ska leka.  
 

Det är oftast ledare som initierar leken och sedan kommer efterföljarna och hänger på. Det 
kan nog vara ganska naturligt att det är så. Det kan vara bra att vid frukostbordet då fråga 
någon efterföljare som man vet är ganska beroende av andra att vad denne skulle vilja leka 
innan någon annan har kommit på något. Då kan man kanske locka till att skapa andra 
gruppkonstellationer för att fler barn också skulle vilja leka den leken. Där kan barn ofta hitta 
varandra.  

Vissa ledare kan ses som dåliga som alltid får bestämma lekar men det finns även bra 
ledartyper som får igång barngrupperna på ett bra sätt genom att få med barn som inte har 
lika bra fantasi eller vågar ta för sig. De kan få med barn som vanligtvis inte har många att leka 
med.  

 
Två intervjupersoner ansåg att det var personalen som initierade till lek och barnen 
fortsätter utveckla leken på sitt eget sätt därefter.  
 

Det är ju vi som till en början initierar till leken och därefter fortsätter barnen och bygger 
vidare på leken. Då lär de sig hur de ska leka med olika saker. På så sätt blir de så pass trygga i 
leken att de själva kan starta en lek och bjuda in kompisar och leka tillsammans. Så det börjar 
ju med oss, sen går det vidare till att barnen gör det. Vi visar materialet och barnet lär sig hur 
de ska göra då. Ju mer vi lär dem desto mer utvecklas dem.  

 
Vi vuxna kan även hjälpa till att starta lekar ibland när man ser att barnen mest stökar runt 
och inte riktigt vet vad de vill göra, då kan vi komma med idéer på lekar som sedan barnen 
leker.  

 
De övriga intervjupersonerna tyckte att barn oftast själva tog initiativ till lek och 
personalen fanns bara där som observatörer och stöd ifall det behövs.  
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Samtliga intervjupersoner var överens om att den största bidragande faktorn till att barns 
lekar avslutades var personalen.  
 

I många fall så är det vi personalen som avslutar leken. Vi avbryter barnen men det är inget 
man vill göra men ibland är man helt enkelt tvungen till det. Det är för att vi har våra rutiner 
för mat, vila och så vidare.  

 
Den som slutför leken är tyvärr vi vuxna, då vi har planerat aktivtiter, måltider eller liknande. 
Vi försöker att inte ha samling vid nio tiden till exempel för då har barnen som mest roligast 
har vi sett. Oftast så brukar inte barnen hålla på med samma lek i mer än en timme tycker jag. 
Barnen byter ofta lekar och aktiviteter.  

 
En annan faktor som intervjupersonerna tog upp var att lekar avslutades på grund av 
konflikter som uppstår mellan barnen.  
 

Jag tror att leken framförallt avslutas på grund av konflikter som kan uppstå mellan barn. 
Leken avbryts väldigt ofta och i många fall så är det andra barn som kommer och stör och 
försöker avbryta leken. De är kanske lite avundsjuka på de som leker så bra.  

 
Den sista faktorn som nämndes var att barn helt enkelt tröttnade på lekar och gick över till 
något annat att göra och att tiden i förskolan inte räckte till på grund av alla rutiner som 
finns.  
 

4.2 Analys av barns relationsskapande i leken 
I resultatet framkom det att relationen mellan barn och personal är grunden till en trygg 
barngrupp. Genom att skapa en god relation till barnen kan personalen veta vad barnen 
behöver och detta bidrar till en trygg barngrupp. Öhman (2008) menar att detta bidrar till 
att barnet får känna sig delaktig i verksamheten och därmed får en känsla av trygghet.  
I resultatet visade det sig att personalens närvaro och stöd är något som leder till att 
barnen får den hjälp de behöver i deras i relationsskapande.  
 
Det framkom i resultatet att när barn leker så skapar de relationer och det beskrevs att 
förskolepersonalen oftast fokuserar på allt runt omkring leken så som miljön. 
Intervjupersonerna menade att det är i själva leken allt egentligen händer och detta är 
något som Lillemyr (2002) tar upp och menar att leken är central för barns 
relationsskapande. Barn utvecklar och använder sina sociala förmågor genom att leka och 
kommunicera med andra. Intervjupersonerna ansåg att personalen ska finnas där som 
stöd för att hjälpa barn in i lekar. Det framkom att barn anses skapa flest relationer i leken.  
 
Intervjupersonerna menade att de mentalt starkare barnen oftast är dem som anses ta 
initiativ till lek, bland annat genom att ta fram material eller fråga kompisen om denne vill 
leka. Dessa barn som anses mentalt starkare är de barn som är bra på att hitta på lekar och 
detta är något som Hellman (2013) lyfter i sin forskning och menar att barn som är bra på 
att hitta på lekar oftast uppskattas av andra barn då de ser det som en god egenskap.  
En god ledare ansågs i resultatet vara någon som får igång barngruppen på ett positivt sätt 
och gör alla barn delaktiga och blir på så sätt omtyckt av alla.  
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4.3 Likheter och skillnader mellan pojkars och flickors 
relationsskapande utifrån förskolepersonal 
I intervjuerna framkom det att intervjupersonerna i sina beskrivningar uttrycker skillnader 
mellan pojkars och flickors relationsskapande. De beskriver att pojkar tar mer plats i 
gruppen och mer raka i sitt relationsskapande medan flickor oftast behöver vara smidiga 
och är mer känslomässiga i sina relationer.  
 

Det jag kan se hos oss är att pojkar kan försöka vara mer coola för att skapa sig en plats i 
gruppen. De måste klara av att göra lite mer svåra saker som att göra coola hopp, kunna cykla 
snabbt och så vidare. Pojkar försöker imponera på varandra. Flickor behöver oftast vara 
smidiga på att se andra och vad som händer. Är man inte smidig som flicka, man lyssnar inte 
eller hänger inte med på den lek som är så kommer man på något sätt bort.  

 
Pojkar är också lite mer rakt på sak i deras relationer och ifrågasätter sina vänner när de inte 
riktigt förstår och argumenterar oftast mer med varandra. Flickor kan vara lite mer känsliga i 
sitt sätt att vara och vill inte riktigt att någon ska bli arg eller ledsen. De vill inte såra varandra. 
Leken blir mer personifierad, mer subjektiv än objektiv. 

 
I flickors relationsskapande så beskrev intervjupersonerna att flickor lekte på ett lugnare 
sätt och att de uttryckte sig mer verbalt än fysiskt. I intervjuerna framkom det även att 
skillnaden i barns relationsskapande är att vissa barn är mer sociala än andra och de har 
lättare för att skapa relationer till andra. Alla intervjupersoner var överens om att alla barn 
är olika och har olika personligheter och därmed inte alltid kan komma överens med 
varandra. 
 
Likheter i pojkars och flickors relationsskapande var inte lika frekvent beskrivet som 
skillnaderna, dock kom det fram att samtliga intervjupersoner var överens om att alla barn 
vill skapa relationer genom att ta kontakt med andra barn. En likhet var att både flickor 
och pojkar kunde ha svårare eller lättare för att skapa relationer beroende på deras 
personlighet och att det handlar oftast om att ta för sig.  
 

Likheten är ju att alla vill ta kontakt, men de gör de på olika sätt. Beroende på personlighet så 
blir det ju på olika sätt, oavsett kön. Alla vill skapa kontakt men man gör det på olika sätt 
beroende på ens personlighet.  

 
Den största likheten är att alla vill vara med i leken. Grupptillhörigheten är viktig för alla 
eftersom man inte vill vara utanför. Den likheten är störst. Alla barn vill skapa relationer och 
känna en delaktighet till barngruppen, ingen vill ju vara utanför.  

 
Att barn skapar relationer utifrån sin egen personlighet är något som samtliga 
intervjupersoner tog upp. Alla intervjupersoner var överens om att alla barn är olika och 
skapar relationer på olika sätt, därför var det svårt för intervjupersonerna att komma på 
likheter för pojkars och flickors relationsskapande.  
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4.3.1 Förskolepersonalens arbetssätt för att motverka traditionella 
könsmönster 
Alla intervjupersoner tyckte att de arbetade för att göra förskolan till en neutral plats och 
de ansåg sig själva arbeta jämställt kring kön på så sätt att de inte skiljer på flickor och 
pojkar. Intervjupersonerna tyckte både att det är svårt att arbeta för att motverka 
traditionella könsmönster eftersom det är något som sker omedvetet och att det var 
naturligt att inte tänka utifrån barnets kön utan istället utgå ifrån barnet som enskild 
individ.  
 

Jag tycker att det är ganska naturligt här att man inte ens tänker på kön överhuvudtaget, man 
tänker på människan. Barn i förskoleåldern har inte det där filtret med vad som är pojkigt och 
flickigt utan det är vi som lär dem sådant.  

 
Jag tycker att det är svårt att arbeta för att motverka könsmönster men vi försöker så mycket 
vi kan. Skulle vi bli filmade i vad vi säger och gör så kanske det skulle visa något annat men jag 
tycker att vi försöker att tänka på hur vi talar runt och med barnen kring könsmönster. Att till 
exempel inte kommentera de typiska kommentarerna till en flicka om att ”Oj, vilken söt 
klänning du har idag!” utan vi försöker få alla barn att leka med varandra oavsett kön.  

 

 
Samtliga intervjupersoner var överens om att alla barn ska bli erbjudna samma 
möjligheter på förskolan oavsett kön och en intervjuperson beskrev att alla barn ska 
uppmuntras till att leka och skapa relationer oavsett deras könstillhörighet. 
 

Det gäller att fråga barn vad det är intresserade av, man ska inte ta hänsyn till könet utan på 
barnets intresse. Könet ska inte spela någon roll utan det är intresset som ska avgöra. Vi 
försöker välja könsneutrala böcker och uppmuntra både pojkar och flickor till att klä ut sig till 
prinsar och prinsessor eftersom det är viktigt att barn får leka med det dem vill. Det finns 
pojkar som leker med barbie och kan bli retade av de andra pojkarna för detta och då försöker 
vi uppmuntra den som leker att säga att det är helt okej att göra det.  

 
Alla intervjupersoner ansåg sig vara emot traditionella könsmönster och försökte aktivt 
arbeta emot det genom att behandla flickor och pojkar likvärdigt. En intervjuperson sa: 
 

Jag tror att ju mer man tänker på genus, att det ska vara lika, ju mer gör man det olika. 

 
Med detta förklarade intervjupersonen att personal i förskolor kan bli för engagerade i 
jämställdhetsfrågan genom att försöka för mycket och på så sätt får det motsatt resultat till 
vad de strävade efter från början.  
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

	  

4.4 Analys av likheter och skillnader i barns relationsskapande utifrån 
förskolepersonalen 
I resultatet framkom det att intervjupersonerna beskriver skillnader mellan pojkars och 
flickors sätt att skapa relationer samt hur de leker. Pojkar ansågs vara med fysiska, raka 
och visar gärna sin maskulinitet medan flickor ansågs vara känslosamma och lugna. 
Kamratgrupperna hos pojkar beskrevs oftast vara större medan flickors kamratgrupper var 
mindre och mer privata. Pojkar ansågs behöva prestera för att hävda sig i 
relationsskapandet och flickors lek ansågs vara med personifierad än objektiv. Detta lyfter 
Berg och Nelson (2006) i sin forskning där de tar upp skillnader som kan finnas hos pojkar 
och flickor och menar att flickor leker på ett mer relationellt sätt där innehållet och 
handlingen i leken är viktigast medan pojkars lek handlar om att konkurrera med andra 
genom att mäta sin styrka och tävla med andra. Detta kan kopplas till Hirdmans (1988) 
teorier om isärhållande och hierarki på så sätt att samhället delar upp pojkar och flickor 
samt att pojkarna är mer dominanta eftersom de ses som normen i samhället.   
 
Pojkars och flickors likheter i relationsskapande beskrivs i resultatet på ett vagt sätt då 
fokus hamnade på skillnader eftersom det ansågs finnas fler skillnader än likheter. De få 
likheter som kom upp var att alla barn oavsett kön ville skapa relationer, känna sig 
delaktiga i gruppen och leka med andra barn. De menade att både flickor och pojkar 
skapade relationer utifrån deras egen personlighet och med detta menas att vissa har 
lättare eller svårare att skapa relationer. Både Hirdman (1988) och Eidevald (2011) menar 
att samhällets förväntningar formar könet oavsett om forskning visar att det kan finnas 
skillnader mellan flickor och pojkar redan vid födseln. 
 
I resultatet beskrevs det att personlighet och intresse är det som personalen bör utgå ifrån 
vid utformandet av aktiviteter och vid kommunikation med barn. Det framkom att könet 
inte ska påverka förskolepersonalens val av aktivitet eller kommunikationssätt. Detta är 
även något som Eidevald (2011) och Tallberg Broman (2002) tar upp och menar att 
förskolepersonalen bör utgå ifrån barns intresse och personliga egenskaper eftersom alla 
barn är olika oavsett det biologiska könet.  
 
Det framkom i resultatet att förskolepersonalen arbetar för att ge alla barn samma 
möjligheter oavsett kön. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs det att förskolan 
ska arbeta med att bryta traditionella könsmönster och alla barn på förskolan, oavsett kön 
ska ges samma möjligheter till att utveckla sina förmågor och egenskaper. I resultatet 
beskriver deltagarna att de tror och hoppas att de arbetar för att motverka traditionella 
könsmönster men att detta kanske inte stämmer då de kan tro sig arbeta på ett sätt men i 
själva verket arbeta på ett annat. Med detta menas att som personal är man inte alltid 
medveten om sina handlingar och sitt arbetssätt (Eidevald, 2011).  
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4.5 Svårigheter som kan uppstå i relationsskapandet mellan barn i 
förskolan 
I denna del beskrivs resultatet kring svårigheter som kan uppstå i barns relationsskapande 
utifrån förskolepersonalens syn. 
 

4.5.1 Faktorer som kan utlösa konflikter i barns relationsskapande 
Alla intervjupersoner var överens om att det största problemet som kunde uppstå i barns 
relationsskapande var konflikter mellan barn. Intervjupersonerna tog upp olika faktorer 
som utlöste konflikter. Dessa faktorer var rivalitet, popularitet, exkludering, ojämn 
maktfördelning och barn som har svårt med det sociala samspelet.  
 
Intervjupersonen som nämnde rivalitet ansåg att barn kunde konkurrera med varandra i 
lekar och att vissa barn ville bestämma oftare än andra. 
 

Rivalitet handlar om att barn är ute efter samma sak men kan inte komma överens om saken, 
det kan vara allt ifrån att sitta på en stol till att leka med en leksak. Det kan krocka mellan 
barnen och då får någon ge sig eller så får de gå och leka andra lekar istället. Vissa barn 
försöker alltid få sin vilja igenom och lyssnar inte på andras synpunkter och tar inte hänsyn till 
vad andra vill.  

 
Detta nämnde även en annan intervjuperson som menade att barn ofta hamnar i konflikter 
med varandra för att de har ett tydligt mål med leken och vill inte kompromissa med andra 
om hur leken ska vara eller gå till. Intervjupersonen menade att barnen oftast lär sig att 
lösa problemen med varandra och om det inte fungerar så får de leka något annat. 
 
 
Intervjupersonen som tog upp popularitet beskrev att barn som inte kan de sociala 
reglerna som behövs för att samspela med andra barn och istället agerade utåt både verbalt 
och fysiskt inte var så populära bland de andra barnen på förskolan.  
 

De barn som har svårt att hålla fokus kan ha det jobbigast. Barn som är utåtagerande både på 
ett fysiskt och språkligt sätt blir tyvärr inte så populära bland de andra barnen även fast vi 
försöker vara en brygga emellan så är det inte alltid så enkelt. Det är svårt att se de barn som 
inte riktigt blir inkluderade i barngruppen.  

 
Dessa barn var utåtagerande och inte kunde leka blev oftast inte valda i lekar och det ledde 
till exkludering ur kamratgrupperna. Detta menade intervjupersonerna kunde bero på att 
barnen inte kommer överens.  
 

Alla barn kommer inte överens på grund av personkemin och de flesta barn har någon att leka 
med varje dag. De barn som har svårt att leka och inte riktigt förstår leksignalerna, har svårt 
med språket eller vill bestämma är de barn som oftast blir exkluderade ur lekar.  
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Barn som vill hela tiden vill bestämma tar makten och på så sätt skapas en ojämn 
maktfördelning mellan barnen. Ojämn maktfördelning förklarades av en intervjuperson på 
så sätt att: 
 

Ja det är ju det, konflikter. Antingen kan man vara för lika, man är två starka som leker ihop 
och då blir det oftast konflikt. Men även om man är två svaga som inte kan hitta på en lek så är 
det inte heller alltid så lätt att gå vidare. Barn som är för lika är inte heller så bra. Sen kan de 
vara lika men de har lärt sig lite annat, att man kanske inte är jätte stark. Man kan vara lika 
men ändå klara av det så att säga. Om man är två svaga som inte kan hitta på en lek då går det 
ju inte heller så bra för en behöver vara den drivande. Det är ju så i alla relationer. 

 
En annan intervjuperson tog upp barn som har svårt med det sociala samspelet och 
beskrev att det är viktigt att barn vågar ta för sig, stå på sig och våga visa vad de vill men de 
menar att visa barn har svårt med detta. 
 

För dem som har svårare att skapa relationer så är det ju att de har svårare att läsa av sociala 
koder och ibland slåss de, är utåtagerande eller tvärtom att man blir tillbakadragen. Det är 
oftast de som är tysta som har det lite svårare. Då lär ju de inte att ta kontakt med människor, 
samspelet, empatin, det som kommer efter när man väl har skapat relationen och leken och 
allt det där. Det blir ju inte på samma sätt man utvecklas då. Man måste ju ta för sig. Vi är 
väldigt att Jaget är viktigt, man ska kunna stå på sig och visa vad man vill. Vi är ju alla olika 
visst men man ska ändå lära sig att komma fram och våga. Detta kan ju bli svårt om man har 
svårt att skapa relationer. 

 
Samtliga intervjupersoner beskrev att relationsskapande genom lek är viktig för barns 
utveckling och därför är det viktigt att hantera svårigheter som uppstår i förskolan för att 
alla barn ska kunna få utvecklas inom det sociala lärandet.  
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4.5.2 Förskoleverksamhetens arbetssätt med svårigheter som kan uppstå i 
barns relationsskapande 
Att lära känna och skapa en relation till alla barn tyckte alla intervjupersoner var det 
viktigaste i relationsskapande och detta kunde underlätta vid konflikthantering. För att 
kunna hjälpa barnet att lösa konflikter eller problem så måste personalen känna barnet för 
att hjälpa barnet på dess villkor. Flera av intervjupersonerna nämnde att barn är duktiga 
på att lösa problem och hantera konflikter själva inom barngruppen och att de som vuxna 
bara behövde gå in i konflikterna när det var nödvändigt. 
 

Som vuxen får jag gå in och hjälpa barnen att lösa deras problem om det behövs men jag 
tycker att barnen är duktiga på att lösa problem själva faktiskt. Vi låter de få möjligheter till att 
lära sig konflikthantering och problemlösning inom barngruppen. Då får de hjälpa varandra 
och lära sig att komma överens om det uppstår problem i gruppen.  

 
En intervjuperson nämnde även att personalen måste vara mentalt närvarande och inte 
bara fysiskt runt barnen. Detta för att kunna identifiera eventuella problem och konflikter 
som uppstår där de behöver gå in och hjälpa barnen. Det beskrevs som viktigt att som 
vuxen försöka få en hel bild utav konflikter, alltså att se konflikten ur båda barnens 
perspektiv. Eftersom de då kan se klarare, få en helhetsbild utav händelsen och agera 
rättvist för att inte något barn ska bli kränkt. 
 

Det gäller att lära känna barnen, då kan man se vad som är problemet men för att lösa 
problemet är det lättast att fråga barnet vad som är fel. Man måste se situationen ur alla 
inblandade barns synvinkel och då kan man oftast få reda på sanningen om vad som hänt och 
komma på en lösning.  

 
Flera av intervjupersonerna ansåg att utåtagerande barn kunde slåss, skrika och vara 
verbala på negativa sätt om de inte fick sin vilja igenom. Då är det viktigt att personalen 
går in och talar med barnet om vad barnet vill och vad problemet kan vara.  
 

Vissa barn kan ju skrika dumma saker eller slåss och då kanske vi får plocka bort barnet ur 
leken och se vad som är anledningen till att barnet beter sig så genom att kanske fråga ifall 
barnet är trött och kanske hellre vill leka själv eller sätta sig och läsa en bok en stund för att ta 
det lugnt. Det gäller att lära känna barnen, då kan man se vad som är problemet men för att 
lösa problemen så är det lättast att själva fråga barnen vad det är som är fel. Se situationen ur 
alla inblandade barns synvinkel, då kan man oftast få reda på sanningen om vad som hänt och 
då komma på en lösning.  

 
Som personal försöker vi få med alla barn men ibland är vi för få vuxna som inte kan hantera 
att barn kan ha olika former av problem inom relationsskapande så som barn som har 
problematik i utvecklingen.  

 
Många av de utåtagerande barnen ansågs av intervjupersonerna inte veta hur man leker 
och tar kontakt. Barn frågar oftast ifall de får vara med och leka medan dessa barn tog 
kontakt på ett mer fysiskt och aggressivt sätt, som inte uppskattades av andra barn.  
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4.6 Analys av svårigheter som kan uppstå i relationsskapandet mellan 
barn i förskolan 
I resultatet framkom det att det finns fem olika faktorer som kan skapa svårigheter i barns 
relationsskapande och dessa är popularitet, rivalitet, exkludering, ojämn maktfördelning 
och barn som har svårigheter med relationsskapandet. Det framkom att rivalitet kunde ske 
på så sätt att barn kunde se varandra som rivaler och detta handlar om vem som ska vara 
ledaren i leken och om lekens mål.  
 
I intervjuerna framkom det att ojämn maktfördelning kan ske genom att det finns fler barn 
som vill leda samtidigt i barngruppen. Det menar att barn som är för lika inte fungerar så 
bra i lekar för att det krävs en ledare och en efterföljare för att starta lekar. Makt och 
positionsfördelning är något som Öhman (2008) beskriver är vanliga dilemman som 
uppstår i barns relationsskapande och här lär sig barn hur de ska behandla varandra och 
att alla kan få vara med och bestämma. Ifall barnen är för lika och båda är 
drivande/passiva i leken så kan detta enligt intervjudeltagarna skapa konflikter och 
svårigheter i relationen och i leken.  
 
I resultatet framkom det att om personalen är närvarande så kan de identifiera eventuella 
problem och konflikter som kan uppstå i barngruppen. För att undvika konflikter bland 
barn så kan förskolepersonalen arbeta på så sätt att de alltid är närvarande enligt 
Knutsdotter Olofsson (2003) och detta menar hon gör leken säkrare och skapar en lugnare 
och tryggare stämning i barngruppen. Genom att personalen är närvarande bråkar barn 
mindre då kräkningar och uteslutningar oftast sker när ingen vuxen är närvarande menar 
Öhman (2008). Det framkom vidare att de barn som har svårigheter med 
relationsskapandet oftast blir exkluderade ur barngrupperna och detta beskriver 
Knutsdotter Olofsson (2003) kan förhindras genom att förskolepersonalen är närvarande 
och stöttar barn som har svårigheter med att komma in i gemenskapen.  
 
Det framkom att barn som är utåtagerande och har svårigheter med att skapa relationer 
inte blir populära och omtyckta utav andra barn. Detta kan leda till att dessa barn 
exkluderas ur barngruppen. De utåtagerande barnen ansågs vara fysiska och aggressiva i 
sitt sätt att skapa relationer och detta sågs inte som en god egenskap av andra barn. 
I resultatet beskrivs att de barn som har svårigheter i relationsskapandet oftast var barn 
som är utåtagerande, tysta och tillbakadragna. Dessa barn har oftast svårt att komma in i 
barngruppen i förskolan då de ännu inte har lärt sig leksignalerna. Knutsdotter Olofsson 
(2003) beskriver även detta och menar att dessa barn som inte kan leksignalerna är de 
barn som inte känner sig trygga och inte vågar gå in i lekvärlden. Detta leder till bristande 
sociala förmågor hos barn då de inte får möjlighet till att utveckla dessa förmågor.   
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5. Diskussion 
I denna del så kommer vi att diskutera den metod vi har använt oss av för att komma fram 
till ett resultat och därefter diskuteras resultatet utifrån våra frågeställningar. 
Det resultat som framkommit tydligt i arbetet diskuteras utifrån följande aspekter: 
förskolepersonalens närvaro, skillnader och likheter i barns relationsskapande, barns lek 
och svårigheter som kan uppstå i barns relationsskapande.  
 

5.1 Metoddiskussion 
Vi har använt semistrukturerade intervjuer som metod för att studera förskolepersonalens 
syn på barns relationsskapande. Vi ansåg att intervjuer var den bästa metoden för att 
studera detta område. De intervjufrågor (bilaga 1) vi använde oss utav kunde ha 
omformulerats på ett tydligare sätt då frågorna var relativt lika. Detta förvirrande 
intervjudeltagarna och de hade svårigheter med att förstå alla frågor och detta ledde till att 
vi fick liknande svar och hade svårigheter med att skilja frågor och svar åt i bearbetningen 
av resultatet. Vi anser att våra intervjufrågor (bilaga 1) kan ha påverkat intervjudeltagarnas 
svar genom att frågorna kan ha uppfattats som ledande exempelvis de frågor om 
skillnader. Vi anser dock att åtta intervjuer gav tillräckligt mycket material för att få fram 
ett resultat och vi känner att vi fick svar på alla frågor. Intervjuerna genomfördes enligt 
Brymans (2011) intervjuguide för semistrukturerade intervjuer. Eftersom urvalet av 
deltagare var ett bekvämlighetsval och Bryman (2011) och Denscombe (2009) beskriver att 
bekvämlighetsval är att välja deltagare som är närmast för tillfället. Att välja deltagare som 
för tillfället är tillgängliga för oss kan ha varit en nackdel då deltagarna vid intervjutillfället 
hade personal- och tidsbrist. Detta anser vi kan ha lett till att de kände ett tvång till att 
delta i vår studie även fast de möjligtvis inte hade tid för det.  
 
Vi anser att det fanns tillräckligt mycket litteratur kring de områden vi ville fördjupa oss i 
då dessa är breda forskningsområden som oftast diskuteras inom förskoleverksamheten. 
Nackdelen med att ha flera områden i arbetet var att vi hade svårigheter med att begränsa 
oss i litteraturdelen samt att det blev svårt att få en tydlig röd tråd. Vi tycker att det har 
varit en fördel för oss att använda oss av både internationell och nationell forskning då vi 
fick ett bredare perspektiv på områdena vi valt att studera.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Vår studie visar att förskolepersonalen beskriver att barn skapar relationer i leken på olika 
sätt utifrån deras egna intressen, personligheter och inte alltid utifrån det biologiska könet. 
Däremot finns det barn som automatiskt dras till lek med barn av samma kön och detta är 
något som förskolepersonalen försöker motverka genom att ha en könsneutral syn och 
arbeta utifrån detta. Detta kan kopplas ihop med hur Hirdman (1988) anser att samhället 
är och hur de ska utvecklas för att skapa jämställdhet mellan könen. Enligt förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolan arbeta för att varje barn oavsett kön ska få 
samma möjligheter till att utveckla sina sociala förmågor. Förskolan ska även ansvara för 
att alla barn får en trygg, lärorik och utvecklande vistelse. Detta anser vi att 
förskolepersonalen som vi har varit i kontakt med arbetar efter. 
	  

5.2.1 Förskolepersonalens närvaro 
All litteratur lyfter vikten av förskolepersonalens närvaro bland barn som en av de 
viktigaste faktorerna i barns relationsskapande. Förskolepersonalens närvaro anses vara 
viktig för att skapa en trygghet hos barn, förhindra att konflikter uppstår, stötta barn som 
har svårigheter med relationsskapandet och förhindra exkludering. Hellman (2013) menar 
att om personalen inte är närvarande så upptäcks inte de barn som har svårigheter med att 
skapa relationer. Vår första tanke när vi kom fram till detta var att hur vanligt är det i 
praktiken att förskolepersonalen ständigt är närvarande i barngrupperna. Vår tolkning är 
att teorin inte alltid stämmer överens med praktiken då personalen vill vara aktivt 
närvarande men att olika faktorer som möten och rutiner med mera kan påverka deras 
närvaro. 
 

5.2.2 Skillnader och likheter i barns relationsskapande 
I resultatet har det beskrivits att det finns mycket som skiljer pojkar och flickor åt, det kan 
vara allt från sättet de leker, skapar relationer och förväntas bete sig. Detta kan relateras 
till Hirdmans (1988) teori om isärhållning mellan kvinnor och män och menar att det är 
samhällets normer och förväntningar som påverkar detta. Det vi kan se utifrån resultatet 
är att personalen ibland arbetar med att särskilja könen genom att omedvetet behandla 
pojkar och flickor på olika sätt. Det framkommer att pojkar och flickor tar kontakt på olika 
sätt och deras relationer ser annorlunda ut. Flickor leker i mindre grupper med fokus på 
relationen medan pojkar leker i större grupper där fokus ligger på att hävda sig och mäta 
sina styrkor med varandra. Flickor anses vara mer känslomässiga och deras lekar har 
oftast en viktig handling och innebörd medan pojkars lek beskrivs som tävlingsinriktade. 
Skillnaderna som kom fram i resultatet är enligt Tallberg Broman (2002) Hellman (2013) 
och Öhman (2008) beroende av förskolepersonalens stereotypa förväntningar. Dessa 
förväntningar som förskolepersonalen har på pojkar och flickor påverkar barns sätt att 
vara, leka och skapa relationer. Vi anser att förskolepersonalens förväntningar kan påverka 
hur barnen uppfattar könsmönster, då de beter sig på det sätt de förväntas bete sig. I 
resultatet visade det sig att personalen kunde se tydliga skillnader mellan pojkar och 
flickor men att de vill se barn utifrån deras personligheter och intressen, inte efter deras 
biologiska kön. Tallberg Broman (2002) och Eidevald (2011) menar att det finns inga 
egenskaper som förenar alla flickor respektive alla pojkar och med det menas att alla 
individer är olika oavsett kön. De menar att det egentligen inte finns några egenskaper som 
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definierar och bestämmer hur pojkar respektive flickor ska vara. De menar att 
förskolepersonalen kan arbeta utifrån barns personliga egenskaper och inte låta könet 
påverka arbetssättet. Vi kan se utifrån resultatet att förskolepersonalen strävar efter att 
arbeta på detta sätt men att de ibland på ett omedvetet sätt särskiljer pojkar och flickor 
utifrån samhällets normer. Detta tror vi kan bero på att de själva är påverkade av 
samhällets normer och förväntningar.  
 
I resultatet framkom det även att förskolepersonalen vill arbeta jämställt och utifrån ett 
könsneutralt arbetssätt men personalen i studien menade att de inte riktigt var säkra ifall 
de arbetade på detta sätt. Med detta menar vi att personalen kan sträva efter ett 
könsneutralt arbetssätt men att resultatet kan se annorlunda ut i praktiken. Detta menar 
Eidevald (2013) kan vara en utmaning då förskolepersonalen ofta är omedvetna om sina 
traditionella könsförväntningar.  
 

5.2.3 Svårigheter som kan uppstå i barns relationsskapande  
I resultatet kom vi fram till några faktorer som alla kan leda till konflikter och svårigheter i 
relationsskapandet. Barn som har svårigheter i relationsskapandet ansågs enligt 
intervjupersonerna vara de barn som oftast är utåtagerande, eller tysta och tillbakadragna 
eller barn som inte ännu har lärt sig leksignalerna. Dessa barn kan uppleva svårigheter 
med att skapa relationer till andra barn. I resultatet och litteraturen framkom det att 
personalens närvaro är av vikt för barns sociala utveckling och relationsskapande. Detta 
vill vi lyfta ytterligare då vi anser att grunden för förskolepersonalens arbetssätt handlar 
om att ständigt vara närvarande i barngruppen. Detta kan vi även ta stöd av i förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) som beskriver att personalen på förskolan ska engagera sig i 
samspelet utifrån det individuella barnets och barngruppens behov. I resultatet framkom 
det att förskolepersonalens närvaro kan motverka eventuella konflikter och problem som 
kan uppstå i barns relationsskapande. Personalen ger barngruppen trygghet genom att 
vara närvarande och detta lyfts även av Knutsdotter Olofsson (2003) då hon menar att 
förskolepersonalens närvaro gör barns lek tryggare och skapar en lugnare stämning i 
barngruppen.  
 

5.2.4 Barns lek 
Resultatet visar att barn skapar flest relationer när de leker och det är i leken all utveckling 
sker. Leken lyfts både i resultatet och litteraturen som en central del i barns vardag och 
därför är den av vikt i barns utveckling. Eftersom Lillemyr (2002) menar att barn känner 
en inre drift till att leka och att leken är glädjerik så lär de sig och utvecklas som mest i 
leken. Detta beskrivs även i resultatet och deltagarna menar att leken är en viktig del i 
utvecklingen av barns relationsskapande. De menade även att leken kan ses som ett 
hjälpmedel i barns lärande och utveckling och inte bara som något lustfyllt. Vi anser att det 
är viktigt att förskolepersonalen är medvetna om lekens egenvärde och arbetar genom att 
lyfta leken och uppmuntra barn till att leka. I resultatet visade det sig att genom lek lär sig 
barn att ta kontakt och skapa relationer samt att de lär sig de sociala normerna som krävs i 
dagens samhälle. Lillemyr (2002) lyfter leken som en viktig aktivitet som bidrar till att 
barn utvecklas både socialt och kognitivt. Det visade sig i resultatet att barn ansågs vilja 
leka med likasinnade barn med samma kön och detta kunde bero på att de känner en 
samhörighet till dessa barn. Både Jonsdottir (2007) och Engdahl (2011) lyfter detta och 
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menar att barn som har något gemensamt (som till exempel deras kön och ålder) oftast 
dras till varandra och skapar en relation. Vi tror att detta kan bero på att barn oftast vill 
leka med andra barn som de känner en trygghet till och känner en samhörighet med precis 
som vuxna. Alla människor har olika personligheter och intressen och dras då automatiskt 
till andra med liknande intressen och värderingar.  
 

5.3 Slutsatser 
I vår studie har vi kommit fram till att förskolepersonalens närvaro är den viktigaste 
faktorn och genom att personalen är närvarande så kan de motverka barns exkludering, 
konflikter och utmana traditionella könsmönster. Genom personalens närvaro kan de även 
hjälpa barn som har svårigheter i det sociala samspelet och stödja dem i att utveckla dessa 
färdigheter samt skapa goda relationer som kan gynna barn. En annan viktig faktor som vi 
kom fram till i diskussionen var leken. Vi anser att leken är en viktig faktor då leken är 
central för deras relationsskapande och sociala utveckling. Det är i leken barn skapar 
relationer och lär sig av varandra samt att de utvecklas både socialt och kognitivt. Eftersom 
leken är lustfylld och självvald så lär sig barn på sina egna villkor. Vi har kommit fram till 
att pojkar och flickor beskrivs leka och skapa relationer på olika sätt men att det i 
slutändan är deras personlighet och egna intressen som avgör hur de faktiskt leker och 
skapar relationer.  
 
I frågan om hur personalen ser på barns relationskapande i leken i relation till genus så 
anser vi att vi har fått tydliga svar från intervjudeltagarna och har även tagit stöd från 
litteraturen. Vi har därefter kommit fram till att det finns fler olikheter än likheter mellan 
pojkars och flickors relationsskapande enligt förskolepersonalen då vi tydligt kan se att 
både intervjudeltagarna och litteraturen lyfter fler skillnader än likheter.  
 
Vi har slutligen kommit fram till att det kan uppstå svårigheter i relationsskapandet mellan 
barn i förskolan och att det finns flera faktorer som kan påverka detta. Svårigheter i 
relationsskapandet kan leda till konflikter i barns relationer och lek. Därför kan 
förskolepersonalens närvaro och stöd vara av vikt i barns relationsskapande.  
 

5.4 Nya forskningsfrågor och vidarearbete 
Utifrån vår studie har vi kommit fram till att förskolepersonalens närvaro och barns lek 
tycks vara de viktigaste faktorerna för barns relationsskapande och därför anser vi att 
dessa områden kan studeras vidare i form av frågor som: Vilka andra faktorer påverkar 
barns relationsskapande än just leken och vuxnas närvaro? Hur ska förskolepersonalen 
arbeta för att inte låta deras egna stereotypa förväntningar och samhällets normer kring 
kön påverka deras arbetssätt/förhållningssätt?  
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5.5 Pedagogisk relevans 
Vi har valt att studera barns relationsskapande eftersom det är en central del i förskolan 
och relationsskapande är något som görs hela livet. De lär sig grunden för hur 
relationsskapande sker i förskolan och hur de samspelar med andra barn. Vi valde att 
studera detta område utifrån ett genusperspektiv då vi själva är intresserade av att veta om 
förskolepersonalen anser att det finns skillnader och likheter i hur pojkar och flickor 
skapar relationer.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

	  

6. Referenslista 
	  

Berg, L-E. & Nelson, A. (2006). Identitet och genus i lek med dockor och figurer i 
förskolan. Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, Vol. 26, nr 2, 124-138 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
 
Eidevald, C. (2011). Anna bråkar: att göra jämställdhet i förskolan. Stockholm: Liber 
 
Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool 
(Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen. 

Hellman, A. (2013).  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. Stockholm: 
Liber 

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på 
en förskola. (Doktorsavhandling I utbildning, Göteborg Studies in educational sciences 
299). Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Hirdman, Y. (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3, s. 49-61. 
 
Hirdman, Y. (2001). Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 
 
Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, 
vänskap, utanförskap. (Doktorsavhandling i utbildning, Malmö Studies in Educational 
Sciences No. 35) Malmö: Malmö Högskola. 
 
Karlsson, R. (2008). Lekens form och innehåll – gestaltningar av demokratiska aspekter i 
en förskolekontext. I: Sandberg, A. Miljöer för lek, lärande och samspel. (s.63-81). Lund: 
Studentlitteratur 
 
Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber 
 
Lillemyr, O.F. (2002). Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber 
 
Odenbring, Y. (2014). Gender, Order and Discipline in Early Childhood Education. 
International Journal of Early Childhood. Volume 46, Issue 3 pp 345-356. 
 
 
 



32 
 

	  

Rubin, K., Coplan, R., Chen, X., Buskirk, A. & Wojslawowicz. J. (2005). Peer relationships 
in childhood. 
Hämtad: 19/11-14 kl: 11.00 
http://www.rubinlab.umd.edu/pubs/Downloadable%20pdfs/kenneth_rubin/peers%20int
eractions%20and%20relationships/lamb%20bornstein%202005.pdf 
 
Skolinspektionen. (2012). Förskola, före skola – lärande och bärande. Skolinspektionens 
Rapport 2012:7. Stockholm: Skolinspektionen 
 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön: Med historiska och nutida 
exempel. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2.,rev.uppl.) Stockholm: Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets Rapportserie 1:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Williams, P. (2006) När barn lär av varandra – samlärande I praktiken. 
Stockholm:Liber 
 
Öhman,M. (2008). Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan. Stockholm



 

	  

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär barns relationsskapande för dig? 
2. Vad betyder relationsskapande i relation till barns lek? 
3. Vilka skillnader kan du se i barns relationsskapande? 
4. Vilka skillnader kan du se i flickors och pojkars relationsskapande? 
5. Vilka likheter kan du se i barns relationsskapande? 
6. Vilka likheter kan du se i flickors och pojkars relationsskapande? 
7. Vem initierar leken och hur? 
8. Vem slutför leken? 
9. Hur arbetar du med/för barns relationsskapande? 
10. Beskriv vilka problem som kan uppstå i barns relationsskapande? 
11. Hur arbetar du med eventuella problem som kan uppstå i barns relationsskapande? 
12. Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster i barns 

relationsskapande? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

Bilaga 2. Missivbrev 

 

Information om studie av förskollärares/barnskötares uppfattningar om 
barns relationsskapande i leken utifrån ett genusperspektiv. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej, vi är två förskollärarstudenter, Sandra Roos och Esra Kubilay, som skriver vårt 
examensarbete på Mälardalens högskola i Västerås. Vi har valt att studera 
förskollärares/barnskötares uppfattningar om barns relationsskapande i leken utifrån ett 
genusperspektiv. Syftet med vår studie är att utveckla en fördjupad kunskap om 
förskollärares/barnskötares uppfattningar om barns relationsskapande med fokus på 
genus. Vi anser att det är viktigt att studera detta område eftersom relationsskapande är 
något som sker dagligen i förskolans verksamhet.  

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 
innebär att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan närmare 
motivering. Du som deltagare kommer inte att kunna identifieras i vårt arbete och	  allt 
datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer vid 
intervjutillfället att spelas in, dessa inspelningar kommer raderas efter att materialet har 
bearbetats. Vidare kommer endast vi och vår handledare att ha tillgång till materialet 
under tiden det bearbetas. De beräknade tiderna för intervjuerna kommer att vara cirka 
20-30 minuter. Vi skickar med intervjufrågorna så att ni får tid att reflektera över dem 
innan.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut i databasen Diva. Du som deltagande kan kontakta 
oss ifall du vill ta del av den färdiga studien. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Vänliga hälsningar  

Sandra Roos                                           Esra Kubilay 

 
....................................................                                 ......................................................... 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Sandra Roos                                                       Esra Kubilay  
student@student.mdh.se                                                    student@student.mdh. 
Tel: 073-000000                                                                  Tel: 073-000000 
 
 
Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér 
handledare@mdh.se 
Tel: 073-000000 
 
 
 



 

	  

Bilaga 3. Processprotokoll 
 
Vi har under hela arbetets gång arbetat tillsammans i skolan för att texten ska se likadan ut 
från början till slut. Vi har läst igenom och rättat arbetet enskilt under flera gånger och 
därefter korrigerat texten utifrån våra egna anteckningar tillsammans i skolan.  
Litteraturen sökte vi efter tillsammans men läste enskilt och tog anteckningar som vi 
sammanställde tillsammans i texten. Arbetsfördelningen om vem som sitter och skriver 
har varit jämnt fördelat och det har inte varit några svårigheter. Vi valde att börja skriva på 
egna datorer men därefter använde vi skolans datorer eftersom det var smidigare och 
enklare än att bära med oss datorer till skolan. Allt som allt har arbetet gjorts tillsammans 
och det har inte varit några problem.  


