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Abstrakt 

Det arbetar väldigt få män i förskolan idag och det har det alltid gjort, vilket 

medför att de är i minoritet bland alla kvinnor som arbetar inom yrket. Detta 

gjorde oss intresserade av att ta reda på hur manliga pedagoger tänker om sitt 

yrke i förskolan och metoden vi använde oss av blev intervjuer. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur sex män som arbetar i förskolan upplever sitt yrke. 

I bakgrunden har vi utgått ifrån tidigare forskning om manliga pedagogers 

yrkesval, yrkesroll samt bemötande från omgivningen. Dessa delar var även 

utgångspunkten för vår undersökning. Detta kopplas sedan ihop i vår diskus-

sion. Utifrån svaren vi fick av pedagogerna kunde vi utforma tre olika katego-

rier: Valet mot ett yrke i förskolan, Barnen är viktigast och Omgivningens bemötande. 

Resultatet visar att alla pedagoger i vår studie hade ett tydligt motiv när de 

valde att arbeta i förskolan, nämligen ett tidigt intresse för att arbeta med 

människor. Vi har även kommit fram till att pedagogerna alltid har blivit 

positivt bemötta av omgivningen från att de trädde in i yrket fram till idag. 

Pedagogerna anser att barnen är det viktigaste i deras arbete och att barnen ska 

stå i centrum. Pedagogernas fritidsintressen är något som utövas i stor ut-

sträckning i deras arbete. 

 

Nyckelord: Bemötande, Förskola, Kvinnodominerat yrke, Manlig pedagog, 

Yrkesroll, Yrkesval  
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 Inledning   
Förskolans yrkeskår har alltid haft en könsmärkt stämpel som historiskt sett 

tillhört kvinnan. Att vårda och fostra barn är två stora delar som ingår i arbetet 

på förskolan. Dessa arbetsuppgifter har setts som naturligt för kvinnor 

eftersom det var något de tidigare gjorde i hemmen när deras män var ute och 

yrkesarbetade.  På grund av detta har förskolan blivit kvinnans arena och den 

har därmed byggts upp av kvinnliga traditioner och perspektiv. I denna värld 

kan män ses som avvikande från den kvinnliga normen som råder. Det kan 

göra att män kan få svårigheter med att finna sin plats i förskolan (Birgerstam, 

1997; Flising, 1997).  

 

Män hade till en början inget tillträde till förskoleyrket, men under 1950- och 

1960-talen öppnades möjligheterna för att även män skulle få beträda arbetsfäl-

tet (Tallberg Broman, 2002). Trots att män fått börja arbeta i förskolan är det 

fortfarande en plats där kvinnoantalet dominerar.  

 

Bolling (2011) menar att i Sveriges kommunala förskolor är det sämst könsför-

delning i jämförelse med hela barnomsorgen. Enligt uppgifter från Skolverket 

(2010) var enbart 2,9 % män anställda på de kommunala förskolorna. Det låga 

antalet yrkesutövande män i förskolan har bidragit till att vi själva aldrig har 

fått möjlighet att arbeta med en man, därav har vi ingen kunskap om det. Vad 

innebär det då att vara man på en arbetsplats som förskolan där den största 

delen av kollegorna är kvinnor? 

 

Utifrån det beskrivna problemområdet ovan vill vi undersöka hur män som 

arbetar på kommunala förskolor upplever sitt yrke eftersom att de är i minori-

tet på en så kallad kvinnodominerad arbetsplats.  
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Bakgrund  
Bakgrunden inleds med en beskrivning av forskningsläget utifrån vårt valda 

problemområde. Vi fortsätter sedan med att beskriva olika teoretiska perspek-

tiv, som vi finner användbara som verktyg i vår diskussion. 

 

Tidigare forskning 

Avsnittet med tidigare forskning innehåller både internationella studier från 

USA, Turkiet och Grekland samt studier från Sverige. Vi börjar med att 

presentera vad forskningen visar om varför män har valt att arbeta i förskolan. 

Därefter lyfts den tidigare forskningen med hur män som är yrkesverksamma i 

förskolan uppfattar sin yrkesroll. Vi avslutar med forskning som belyser hur 

män som arbetar i förskolan har blivit bemötta av omgivningen.  

 

Yrkesval 

Män som arbetar inom det kvinnodominerande yrket förskolan har mer eller 

mindre avsiktligen ställts inför två val. Det första är ett val där de tar avstånd 

ifrån de traditionella manliga yrkena. Det andra är ett val som är styrt mot ett 

arbete som historiskt sett endast kvinnor har haft tillträde till (Havung, 2000). 

Några av de deltagande männen i Nordbergs (2005) studie arbetar idag i 

förskolan, men har tidigare arbetat inom såkallade traditionella manliga yrken, 

exempelvis inom industrin och egna företag. Männen i studien sökte sig till ett 

yrke inom förskolan eftersom deras manlighet där kunde framhävas på andra 

sätt än i deras tidigare yrken. De kunde nu till exempel ta ut en lång 

föräldraledighet eftersom det var något som allmänheten förväntade sig på 

grund av männens yrkesval. Männen tilläts även vara som pojkar igen där de 

kunde busa och leka. 

 

En studie från Turkiet (Erden, Ozgun & Ciftci, 2011) visar att en del män som 

arbetar i förskolan har tydliga motiv till sitt yrkesval, medan andra män har 

sökt sig till yrket utan närmare eftertanke. De män som inte har haft en klar 

tanke med varför de sökte sig till yrket beror till stor del på att yrket inom 

förskolans område är relativt nytt i Turkiet, vilket har gjort att informationen 

om det har varit förhållandevis begränsat. På grund av detta är det även låga 

intagningspoäng till utbildning för att få arbeta i förskolan. Männen har alltså 

sökt sig till yrket trots att de inte riktigt har varit insatta i vad det handlar om. 

De män som däremot medvetet valde yrket motiverade det med intresse för 

yrket och att det är lätt att få arbete efter universitetsstudier.  

 

Tidigare erfarenheter med barn har varit avgörande för männen i Yilmaz och 

Sahins (2010) studie vid sitt yrkesval. Att själva bli föräldrar öppnade männens 
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ögon för att arbeta med yngre barn. De tyckte att kopplingen mellan att vara 

förälder och att vara en manlig lärare behövde utforskas mer. Andra faktorer 

som påverkat yrkesvalet var att vissa av männen har fått tagit hand om yngre 

syskon, medan andra män fick upplevelser av yngre barn genom praktik när 

de själva gick i skolan. Detta väckte deras intresse för yrket (ibid). 

 

Det finns egentligen många anledningar till varför män söker sig till förskole-

yrket. Den främsta anledningen som de flesta män framhåller är intresset och 

beundran av arbetet med barn. Männen menar att de vill vara med från början 

av barnens liv för att ge dem en bra start. De känner att de kan vara goda 

förebilder för barnen och ge dem stöd i deras utveckling (Erden, Ozgun & 

Ciftci, 2011; Rentzou & Ziganitidou, 2009; Yilmaz & Sahin, 2010).  

 

Trots mäns stora intressen för att arbeta med barn kan de börja ifrågasätta sitt 

eget yrkesval eftersom att de många gånger får ge skäl till varför de har valt 

det. Att arbeta i förskolan ses ibland inte som ett riktigt yrke utan något som 

kan uträttas av vem som helst. Denna vem som helst förutsätts till och med 

vara en kvinna (Havung, 2000).  

 

Erden, Ozgun & Ciftci (2011) visar i sin studie att de flesta av männen som 

deltagit skulle idag har valt ett annat yrke. Dessa män är kvar i yrket på 

förskolan för att de inte kan uppnå det de egentligen vill, exempelvis ett arbete 

inom politiken. Ett fåtal av männen i studien älskar dock sitt yrke på förskolan 

och ville därmed inte byta till ett annat yrke. Detta visade även en studie från 

Grekland (Rentzou & Ziganitidou, 2009). En svensk undersökning åskådliggör 

att många män som arbetade i förskolan i slutet på 1990-talet valde till och 

med att lämna förskoleyrket. Detta på grund av en då pågående debatt om 

pedofili. Trots att männen tyckte om sitt yrke och sina arbetsuppgifter kände 

de att misstankarna mot dem blev för stora, vilket medförde att de beslutade 

sig för att byta yrke (Nordberg, 2005). 

 
 

Yrkesroll 

När det kommer till mäns arbete i förskolan har det visats att de tar rollen som 

pedagog på stort allvar. Männen som deltog i Nordbergs (2005) och Havungs 

(2000) studier beskrev att de ville vara goda förebilder för barnen, både för 

flickor och för pojkar, genom att de bland annat utförde samma arbete som 

sina kvinnliga kollegor. De delade på alla arbetsmoment, alltifrån omvård-

nadssituationer till det pedagogiska uppdraget. Männen hade en aktiv med-

verkan i barnens omvårdnad och den fysiska kontakten sågs som naturlig och 

viktig för männen i deras yrkesutövning. Arvidsson & Öhman (1999) och 

Nordberg (2005) kom fram till att män var eniga om att det var viktigt att det 

fanns manliga förebilder i förskolan, speciellt för de barn som växte upp utan 

en fadersgestalt, där endast mamman varit närvarande. Alla barn sökte 

kontakt med männen, men oftast var det pojkar som gjorde det (ibid). 
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Det som prioriterades mest av männen i deras arbete på förskolan var att leda 

aktiviteter med barn medan vardagliga sysslor som diskning och städning 

oftast utfördes i mindre utsträckning. För män var alltså arbetet med barn den 

allra viktigaste uppgiften i deras arbete. För att de skulle trivas med sitt yrke 

ansåg de att en bra relation till barnen och även föräldrarna var en viktig faktor 

att uppfylla. Manlig personal kände även skyldighet till att ge papporna extra 

uppmärksamhet. De bjöd in dem att delta i aktiviteter som anordnades på 

förskolan så att papporna kunde få en bild av hur förskolan fungerade (Birger-

stam, 1997). En bra relation till sina kollegor var också något som män värde-

rade högt. Det positiva med arbetslaget var att de där kunde utbyta tankar och 

förslag, stödja och komplettera varandra i och med sina olika egenskaper och 

kvalifikationer. De män i studien som var ensam man med endast kvinnliga 

kollegor ansåg att det skulle vara roligt om fler män skulle ha ingått i arbetsla-

get. De ville ha möjlighet att kunna samtala män emellan om ämnen som 

intresserar dem, vilket kommer att ges exempel på nedan (Havung, 2000). 

 

Enligt Birgerstam (1997) så beskrev män att de ofta tog med sig sina fritidsin-

tressen, som oftast var sportrelaterade, till förskolan för att kunna utföra dessa 

tillsammans med barn. Det stora engagemang männen kände när de utförde 

aktiviteterna överfördes sedan till barnen. De önskade även att kvinnorna 

skulle göra det i större utsträckning än vad de gjorde (ibid). Idrott, framförallt 

fotboll och andra aktiviteter som snickeri hör till det som Havung (2000) kallar 

för manligt könsmärkta aktiviteter. Det har visats att många män ofta har 

intressen inom dessa områden och tar sig gärna an sådana arbetsuppgifter 

eftersom de anser att de har mycket att tillföra. De män som inte känner ett 

intresse för de ovan beskrivna aktiviteterna tar ofta på sig det ändå bara för att 

de är män. Det är någonting som förväntas av dem. Initierar inte männen till 

aktiviteterna tas de inte med i planeringen. Vaktmästarsysslor som att byta ut 

trasiga glödlampor och flytta tunga saker är också något som män ofta får göra 

(ibid). Leka och busa med barn är också något som män gör i större utsträck-

ning än kvinnor på förskolan. Män tillåter barnen att prova på mer saker än 

kvinnor och barnen får därmed större möjligheter att övervinna svårigheter 

och utveckla sina förmågor (Havung, 2000; Birgerstam, 1997). Konstruktions-

lekar, samling, naturupplevelser och skapande verksamhet som musik och 

drama hör till det som Havung (2000) kallar för icke könsmärkta aktiviteter. 

Dessa aktiviteter var något som männen i hennes studie ofta tog upp som 

något de föredrog att utföra och som de dessutom ansåg sig vara bra på. 

Anledningen till det kunde vara att dessa aktiviteter varken hör till mannens 

eller kvinnans område, utan något som alla har tillträde till. Sy, väva, baka och 

pyssla hör till det som Havung (2000) kallar för kvinnligt könsmärkta aktivite-

ter. Män tar gärna avstånd från dessa aktivteter och påstår att de inte klarar av 

det och visar att de inte ligger i deras intressen. Om det skulle behövas kan de 

hjälpa till när kvinnorna leder en aktivitet som är kvinnligt könsmärkt, men de 

gör det helst inte alls (ibid). Det viktiga är trots allt att personalen i arbetslaget 

ska kunna dela med sig av sina kunskaper som då kan bidra till en allmän 

kompetens på förskolan (Birgerstam, 1997). 
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Bemötande 

Det har visats att män som arbetar i förskolan ofta har fått motivera sig till 

varför de älskar sitt arbete. Det var först efter att deras familjemedlemmar och 

vänner fått information om yrket som de kunde få en förståelse för det och 

därmed kunde acceptera det. Familjen och vännerna kunde till en början tycka 

att ett arbete inom förskolan inte var passande för män, att det var ett yrke för 

kvinnor. Kommentarer som att männen bara var barnvakt var något de kunde 

få höra. I enstaka fall var dock familjen och även vännerna tidigt positivt 

inställda till männens arbete inom förskolan (Erden, Ozgun & Ciftci, 2011; 

Rentzou & Ziganitidou, 2009).  

 

En nackdel som många män fått erfara är att barnens föräldrar ofta misstrott 

männen och deras kompetens. Föräldrar kunde känna sig rädda när en man 

skulle hjälpa deras barn med att byta blöja, byta kläder eller vid toalettbesök. 

Män kunde bli ifrågasatta om sina kunskaper om omvårdnaden av barnen 

(Rentzou & Ziganitidou, 2009; Sargent, 2004). Föräldrar visades bli förvånade 

om en man stod och bytte blöja och kunde fälla kränkande kommentarer om 

att ett arbete i förskolan inte var ett riktigt jobb för en man (Havung, 2000). 

Ibland har det gått så långt som Sargents (2004) studie visar. De män som fått 

misstänksamhet riktade mot sig har sedan haft svårt med den fysiska kontak-

ten med barn. Männen blev rädda för att bli beskyllda för att vara pedofiler 

eller homosexuella. Visade det sig att en förälder kände obehag med att en 

man tog hand om deras barn fick mannen helt enkelt undvika det barnet. 

Istället för den nära kontakten med barn fann männen andra sätt för att visa att 

de brydde sig om barnen, det som Sargent (2004) kallar för kompensatoriska 

aktiviteter. I stället för att krama och trösta barnen eller låta dem sitta i män-

nens knän, som kunde ses som negativt, använde de sig av high five, klappar 

på axeln eller sidokramar. Alla män har dock inte fått ett negativt bemötande 

av förskolebarns föräldrar pekar Nordbergs (2005) studie på. Där fick männen 

mer uppskattning än kvinnliga kollegor. Detta på grund av att de var så få 

män i yrket. Föräldrarna uppmärksammade och berömde männen för deras 

insatser i vardagliga uppgifter såsom bakning, diskning och klädombyte av 

barn. Kvinnorna fick inte samma uppmärksamhet eftersom dessa uppgifter 

sågs som naturligt för kvinnor (ibid).  

 

Kvinnorna i Sargents (2004) studie ansåg att deras manliga kollegor inte hade 

samma tålamod som kvinnor antogs ha. De ansåg även att männen livade upp 

barnen och att de tycktes ha svårt att komma ner på barnens nivå. Männen 

betraktades alltså som olämpliga att ta hand om barn, deras personlighet var 

inte passande för ett arbete med barn, enligt kvinnliga kollegor. Männen var 

alltid tvungna att vara på sin vakt för att de inte skulle bli misstrodda för att 

inte sköta sitt jobb på ett bra sätt (ibid). Nordberg (2005) kom i sin studie fram 

till att kvinnor kontrollerade sina manliga kollegor i förskolan. Männen sågs 

som slarviga, vilket gjorde att kvinnorna ständigt påminde männen om deras 

arbetsuppgifter för att se till att de var gjorda (ibid). När män kom med idéer 

om olika aktiviteter så var inte alltid de kvinnliga kollegorna tillmötesgående. 
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Kvinnorna såg svårigheter med förslagen. De kunde även tycka att männen 

hela tiden påbörjade olika projekt utan att reflektera över dem (Birgerstam, 

1997). Kvinnor har inte bara sett hinder utan har även haft ett positivt bemö-

tande gentemot sina manliga kollegor visade Arvidsson & Öhman (1999) i sin 

undersökning. Männen kände sig alltid välkomna. I intervjuerna kunde det 

dock utläsas att männen ibland kunde känna att de var tvungna att bete sig 

som en man traditionellt ska göra för att de skulle bli accepterade, vilket även 

Havungs (2000) studie visar på. Precis som vi skrivit tidigare upplevde 

männen i Nordbergs (2005) studie att alla barn sökte kontakt med dem, men 

att det oftast var pojkar som gjorde det. 

 

Minoritetsperspektiv 
Vi kommer att presentera två olika minoritetsperspektiv, där vi inleder med 

Tokenism (Kanter, 1977) och sedan fortsätter med ”The glass escalator” 

(Williams, 1992). I båda perspektiven ställs minoriteter mot majoriteter. 

 

Tokenism 

Kanter (1977) utförde en studie på ett företag kallat för Indsco. Majoriteten av 

de som arbetade där var män, vilket utgjorde kvinnorna på arbetsplatsen till 

en minoritetsgrupp. Studien fokuserades på kvinnornas situation som minori-

teter. För att förstå hur majoritet och minoritet förhåller sig till varandra ansåg 

Kanter (1977) att en teori behövde utformas. I denna teori utgår hon ifrån fyra 

kategorier av grupper: 

 

Uniform group innebär att proportionerna på en arbetsplats är 100:0. Det 

betyder att arbetsplatsen endast består av en social grupp. Skewed group 

innebär att proportionerna är 85:15. Det betyder att antalet arbetare mellan 

majoritetsgruppen och minoritetsgruppen har stora skillnader. Här är majori-

teten dominanta och vill kontrollera minoritetsgruppen. Människorna i 

minoritetsgruppen är oftast en eller två stycken och de kallas för tokens. De 

blir då symboler för deras sociala grupp. Tilted group innebär att proportioner-

na är 65:35. Skillnaderna mellan grupperna börjar bli jämnare och deltagarna i 

minoritetsgruppen börjar ses som individer i stället för symboler för sin 

kategori. Dessa deltagare kallas nu för minoritet istället för token. Balanced 

group innebär att proportionerna är 60:40 eller 50:50. Det betyder att arbetsplat-

sen blir mer balanserad och där interaktion är accepterat.  

 

Trots att studien är fokuserad på kvinnor hävdar Kanter (1977) att teorin om 

”Tokenism”, som tillhör skewed group, kan användas på alla sociala grupper, 

till exempel män i kvinnodominerande yrken. 

 

För att beskriva teorin om tokens använder Kanter (1977) sig av en modell som 

visar hur en token kan upplevas: 

X X x x X X 0 X x X 
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Siffran 0 kommer att vara avvikande jämfört med alla X. Siffran 0 kan i vissa 

fall förbises, men de kommer alltid att synas på grund av att de sticker ut från 

mängden. 

 

De ovanliga proportionerna som en token utgör har Kanter (1977) associerat 

med tre tendenser: synlighet, kontrast och assimilation. Synlighet innebär att en 

token får stor uppmärksamhet på grund av sina utmärkande drag. Token 

kommer alltid att vara i centrum för diskussioner och skvaller samt granskas 

av majoriteten på arbetsplatsen. Kontrast innebär att närvaron av token gör att 

majoriteten blir medvetna om vad de har gemensamt vilket gör att token hotar 

det ”vanliga”, alltså majoriteten. Det kan leda till att token utesluts. Om token 

är lojal mot majoriteten kan den accepteras. Assimilation innebär att token 

anpassar sig till majoritetens normer för hur minoriteten ska vara, det som 

anses vara stereotypt för en viss grupp. Alla i en social grupp är precis likada-

na och ska tycka likadant enligt majoriteten. En token som befinner sig 

tillsammans med en majoritetsgrupp blir inte behandlad som en individ utan 

som en grupp (ibid). 

 

The glass escalator 

Medan Kanter (1977) menar att alla minoriteter som är en grupp på mindre än 

15 % blir diskriminerade visar Williams (1992) studie att så är inte alltid fallet. 

Williams (1992) studie fokuserades på män som arbetade i fyra olika kvinno-

dominerande yrken. Dessa yrken är bibliotekarie, socialarbetare, lärare i 

grundskolans tidigare år och sjuksköterska. Det finns tre tydliga kategorier 

som hennes studie är uppdelad i: Diskriminering vid anställning, Chefers och 

kollegors bemötande och Diskriminering från utomstående. 

 

Diskriminering vid anställning: Vid anställning och befordran av män i kvinno-

dominerande yrken blev männen rättvist behandlade och ibland hade de till 

och med företrädesrätt. Ofta fick männen höra att de gjorde ett bra jobb, men 

de kunde bli ifrågasatta varför de inte intagit en högre position inom yrket. 

Männen förväntades satsa mer och oftast så anställdes de på högre positioner 

vilket medförde att de fick högre lön och mer prestigefyllda arbetsuppgifter. 

Dessa fördelar fick männen enbart på grund av det kön de tillhörde (Williams, 

1992).  

 

Chefer och kollegors bemötande: Det är oftast män som är chefer inom kvinnodo-

minerande yrken. Männen i studien fick god kontakt med sina manliga chefer. 

Den manliga chefen och den manliga anställda skapade en ”vi mot dem” 

situation för de kände att de tillhörde varandra på grund av samma kön. Dessa 

band som skapades fick positiva konsekvenser eftersom männen lättare fick 

tillträde till högre positioner. Kvinnliga medarbetare accepterade männen och 

gav dem ofta kontroll över arbetet eller ledarskapsrollen. Männen fick typiska 

manliga arbetsuppgifter som att laga datorer och byta däck. Många av männen 

i studien hävdade av de gillade den uppskattningen (Williams, 1992). 
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Diskriminering från utomstående: Männen i studien upplevde negativa kommen-

tarer från utomstående, men de påstod att det inte påverkade dem i deras val 

av yrke. Många av männen mötte dock inte dessa negativa kommentarer 

förrän efter flera år i yrket. Andras oro till att männen inte skulle passa i 

yrkena kunde till och med resultera i att de förflyttades till arbeten med högre 

position som de blev mer nöjda med (Williams, 1992). 

 

Genom sina tre kategorier kom Williams (1992) fram till att män under sina 

karriärer får åka på en ”glass escalator” som kan översättas till en osynlig 

”glasrulltrappa”. Med det menas det att männen under sina yrkeskarriärer 

sakta pressas uppåt till högre positioner på grund av förväntningar från 

omgivningen. Kvinnorna däremot behåller oftast sina positioner genom hela 

yrkeslivet. Den här studien tyder på att män i kvinnodominerande yrken inte 

behöver diskrimineras. Kanters (1977) teori och Williams (1992) studie motsät-

ter sig varandra eftersom att Kanter menar att alla i en minoritet under 15% 

blir diskriminerade medan Williams hävdar genom sin studie motsatsen när 

det kommer till män. 

 

Hirdmans genusperspektiv 
Hirdman (1988) anser att genus står för den kunskap vi har om manligt och 

kvinnligt och hur detta formas av människan. Utifrån denna syn på genus 

beskriver Hirdman ett genussystem. Ordningsstruktur av kön är grunden i 

genussystemet som omfattar föreställningar och förväntningar på hur kvinnor 

och män ska vara. I detta system ingår två riktlinjer. Den ena är dikotomi som 

innebär att manligt och kvinnligt ska hållas isär. Den andra är hierarki som 

innebär att det är mannen som är det ideala och som utgör det så kallade 

normala. Eftersom att mannen är det ideala i samhället ligger det till grund för 

isärhållandet av mannen och kvinnan. Detta gäller aktiviteter, platser, karak-

tärsdrag samt arbetsdelning (ibid).  

 

För att göra genussystemet tydligare har Hirdman (1988) konstruerat något 

som hon kallar för genuskontrakt. Detta kontrakt pekar ut olikheterna mellan 

två parter, i det här fallet mannen och kvinnan. Kontraktet kan användas på 

alla platser och vid alla tillfällen. Genuskontraktet innehåller olika föreställ-

ningar om hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra, i arbetet, i kärleks-

relationer, i språkbruket samt utseendemässigt. Detta är kulturella överens-

kommelser som bygger på den biologiska skillnaden mellan könen (ibid). 
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Syfte och Metod 
Vi kommer att inleda följande kapitel med en beskrivning av vilket syfte vår 

undersökning utgår ifrån. Därefter redovisas vilken metod som ligger till 

grund för undersökningen. Fortsättningsvis kommer vi att redogöra för hur vi 

gick tillväga med urvalet av informanter och datainsamlingen. Vidare beskrivs 

databearbetning samt reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med forsk-

ningsetiska aspekter. 

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur sex män som arbetar i förskolan 

upplever sitt yrke. 

 

För att kunna besvara vårt syfte utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever männen sitt yrkesval? 

 Hur upplever männen sin yrkesroll i förskolan? 

 Hur upplever männen att de har blivit bemötta av omgivningen utifrån 

sitt yrke? 

 

Val av metod 
I denna studie strävar vi inte efter att finna essensen av vårt valda problemom-

råde, utan vår ambition är att samla beskrivna variationer av upplevelser som 

finns bland män som arbetar i förskolan. Detta beskrivs som en fenomenogra-

fisk ansats, som tillhör den kvalitativa metoden, enligt Marton & Booth (1997). 

När någon ger ett uttalande om hur verkligheten är, benämns detta som första 

ordningens perspektiv enligt Olsson & Sörensen (2001). Vår studie fokuserar 

dock på hur män i förskolan beskriver sina upplevelser om olika situationer av 

verkligheten på deras respektive arbetsplatser, alltså hur de erfar arbetet. Detta 

beskriver Olsson & Sörensen (2001) som andra ordningens perspektiv, vilket är 

den aspekt som fenomenografin intresserar sig av. Vi vill i vår studie undersö-

ka vad män har erfarit i deras arbetsliv i förskolan och hur de har erfarit det. 

Dessa vad och hur aspekter är något som står i centrum för fenomenografin 

(Marton & Booth, 1997). Individer ses som bärare av olika sätt att erfara ett 

fenomen. En individs sätt att erfara ett fenomen utgör inte hela fenomenet utan 

snarare en del av det eftersom det är sett från denne individs perspektiv och 

bakgrund (ibid).  

 

Vi har använt oss av intervju som metod för att samla in de data som behövts 

för att kunna ge svar på våra frågeställningar. Under intervjuerna utgick vi 

ifrån en lista med bestämda teman och frågor som vi önskade svar på. Vi var 

dock öppna för att de intervjuade skulle få möjlighet att utveckla sina tankar 
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och synpunkter. Det medförde att följdfrågor uppstod där vi ville få mer 

detaljerad information om ett ämne. Beroende på de intervjuade och deras svar 

hade vi inte alltid samma ordningsföljd på frågorna som stod i intervjuguiden 

eftersom att de intervjuade redan kunde ha svarat på en fråga som vi hade i 

slutet av intervjuguiden. Detta beskriver Bryman (2002) och Denscombe (2000) 

som en semistrukturerad intervju. Några fördelar med att genomföra intervju-

er är att forskaren kan få en ingående och detaljerad data samt värdefulla 

insikter om individers kunskaper. Intervjuer gör det också möjligt att utveckla 

och förändra innehållet under tidens gång. Det som berättas under intervjuer 

är grunden för vad de säger snarare än vad de gör vilket kan vara en nackdel. 

Bearbetning av data kan även vara en tidskrävande process. Ett alternativt sätt 

att samla in data om individers upplevelser av ett fenomen hade kunna varit 

att genomföra en enkätundersökning. Vi valde bort detta alternativ då det kan 

vara svårt att förstå det som skrivits i enkäten. Informationen i enkäten kan 

även vara begränsad och möjligheten till följdfrågor utesluts. Detta kan leda till 

att resultaten blir feltolkade (Denscombe, 2000).  

 

Urval och datainsamling 

Vi inledde vår studie med att via telefon kontakta förskolechefer i mellersta 

Norrland för att få information om i vilka förskolor det arbetade män. Därefter 

ringde vi runt till männen på förskolorna för att se om det fanns ett intresse för 

ett deltagande i vår undersökning. En av männen kom vi aldrig i kontakt med 

trots flera försök och en annan man nekade till medverkan. Det slutade med 

att sex män, både utbildade barnskötare och förskollärare, gav sitt medgivande 

till att delta. Anledningen till att både barnskötare och förskollärare fick delta i 

studien var på grund av det begränsade antalet män som fanns att tillgå. Vi 

kommer under resten av uppsatsen att kalla dem för pedagoger. Pedagogerna 

arbetar på fem olika kommunala förskolor vilket gör att två av dem arbetar på 

samma förskola. Vi kom överrens med pedagogerna om att vi efter någon 

vecka skulle höra av oss igen för att boka in tider för intervjuerna. Urvalet av 

informanter väljs ofta medvetet på grund av att de har kunskaper och erfaren-

heter om det intervjun skall beröra (Kihlström, 2007). För att vi skulle kunna 

besvara vårt syfte valde vi medvetet manliga pedagoger i förskolan som våra 

deltagare. Vid telefonsamtalet angående tidsbokningen fick vi även allas 

godkännande om användandet av diktafon vid intervjun. Vi ville spela in 

intervjuerna för att inte missa viktig information, för precis som Denscombe 

(2000) skriver så är minnet ett opålitligt forskningsinstrument. Innan intervjun 

skickade vi ut ett brev där vi informerade om intervjuns innehåll och etiska 

aspekter kring pedagogernas deltagande (se bilaga 1). Vi valde att fördjupa oss 

i vårt valda ämnesområde genom litteratur och tidigare forskning innan vi 

utarbetade intervjuguiden och genomförde intervjuerna. Detta på grund av att 

vi ville ha förkunskap om ämnet för att samtalen skulle bli mer givande för 

båda parter. Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna innan intervjuerna för 

vi ville inte att pedagogerna skulle försöka tänka ut några ”rätta” svar på 

frågorna. Vi ville heller inte att de två pedagoger som arbetade på samma 

förskola skulle kunna påverka varandras svar. Det var även anledningen till 
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att vi genomförde enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer. Utifrån våra 

frågeställningar skrev vi ner lämpliga frågor till intervjun för att vi skulle 

kunna få svar på det vi avsåg att undersöka (se bilaga 2). Vi deltog båda två på 

samtliga intervjuer för vi ansåg att det sedan skulle vara lättare att skriva ned 

resultat och analys eftersom att båda skulle vara insatta i det som tagits upp 

under intervjuerna. Den ena intervjuade och den andra antecknade de inter-

vjuades kroppsspråk och reaktioner på frågorna. Den som antecknade kunde 

vara med och ställa följdfrågor vid tillfällen där den ansåg att de intervjuade 

skulle utveckla sina svar. Vi genomförde intervjuerna under pedagogernas 

arbetstid. Vi satt dock i avskilda rum för att undvika störande moment. För att 

pedagogerna skulle bli bekväma i situationerna inledde vi intervjun med några 

lätta frågor om till exempel deras utbildning, enligt Kihlströms (2007) rekom-

mendationer. Andra rekommendationer vi hade i åtanke vid intervjuerna var 

att inte ställa flera frågor i en frågeställning och att inte heller ställa ledande 

frågor (Merriam, 1998/2010). Vi valde att genomföra tre intervjuer var och 

anledningen till det var att vi båda ville få möjlighet att prova på denna metod 

eftersom intervju är en viktig teknik för blivande lärare, enligt Kihlström 

(2007). Denna kunskap behövs för att kunna möta barn på ett bra sätt. Som 

lärare får man, genom intervjuer, kunskaper om barns uppfattningar kring 

olika fenomen. Intervjuerna pågick mellan 16-50 minuter. De intervjuade 

pedagogerna har vi valt att kalla för pedagog 1-6 i resultatet. Vi har även 

citerat pedagogerna för att göra resultatet tydligare.  

 

Bearbetning av data  

Eftersom att både Bryman (2002) och Denscombe (2000) uttrycker att transkri-

bering av inspelade intervjuer är en tidskrävande process så valde vi att 

transkribera vårt material direkt efter varje intervju för att vi skulle kunna 

lägga ner mycket tid på det. För att tillvarata tiden så effektivt som möjligt så 

valde vi att transkribera tre intervjuer var. När den ena av oss transkriberade 

intervjun, läste den andra litteraturen. Efteråt lyssnade vi igenom intervjuerna 

tillsammans för att kontrollera att vi inte missat något i den nedskriva texten. 

Därefter läste vi texten flera gånger för att hitta likheter och skillnader i 

pedagogernas uttalanden. Det analyserade materialet har vi sedan format till 

olika kategorier som är en del av en fenomenografisk studie, enligt Marton & 

Booth (1997). Till en början kunde vi urskilja nio kategorier, men när vi gick 

närmare in på innehållet kunde vi se att flera av dessa kategorier hörde ihop. 

Det ledde till att tre kategorier utformades som sedan blev vårt reslutat. Dessa 

kategorier är Valet mot ett yrke i förskolan, Barnen är viktigast och Omgivningens 

bemötande. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet behandlar tillförlitlighet och trovärdighet, att kunna tro på resulta-

tet. Ett sätt att kontrollera detta kan vara att låta någon annan göra om samma 

undersökning. Får denne samma resultat är reliabiliteten hög. Att låta en 

kunnig person läsa arbetet och komma med förslag på förbättringar ökar också 
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reliabiliteten. För att öka reliabiliteten ytterligare är det bra att vara två vid 

intervjuer. Medan den ena intervjuar har den andra möjligheten till att obser-

vera och föra anteckningar om bland annat kroppsspråk. Att spela in intervjun 

på band är ännu ett sätt för att resultatet ska bli mer trovärdigt (Kihlström, 

2007). Människor har olika åsikter och dessa åsikter kan förändras över tid, på 

grund av till exempel mer erfarenheter. Om en grupp informanter tar upp 

samma tema i intervjuerna ses det dock som mer tillförlitligt än om bara en 

informant tar upp temat (Denscombe, 2000).  

 

Validitet behandlar undersökningens giltighet, att studera om man kan 

besvara syftet med undersökningen. Kommunicerbarhet anses vara ett mått på 

validitet genom att alla ska kunna förstå det som beskrivs i undersökningen 

(Kihlström, 2007). För att mäta vår undersöknings reliabilitet och validitet 

kommer detta att diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Forskningsetiska principer  
Vi har i vår undersökning följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Pedagogerna som valde att delta informerades om 

studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt. De fick veta att de när 

som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. Därmed 

uppfylldes informationskravet. Deltagarna gav sitt samtycke till medverkan 

redan vid de första telefonsamtalen. De fick själva välja tid och plats för 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att pedagogerna fick 

vara anonyma både när det gäller dem som person, men även förskolan och 

kommunen de arbetar i. Detta material har bara vi som gjort studien tillgång 

till. Det är enbart i den här studien som materialet från undersökningen 

kommer att användas, vilket uppfyller nyttjandekravet. Deltagarna erbjöds att 

ta del av det resultat som studien visar, enligt vad Vetenskaprådet (u.å.) 

förordar.  
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 Resultat 
Vi kommer nedan beskriva hur pedagogerna upplever sitt yrkesval, sin 

yrkesroll samt vilket bemötande de fått från omgivningen. 

 

Valet mot ett yrke i förskolan 
Något som alla män i vår studie har gemensamt är att de har haft andra yrken 

innan de valde att arbeta i förskolan. De arbetade bland annat inom industrin, 

som vaktmästare, lastbilschaufför, i livsmedelsaffär och eget jordbruk. De hade 

alla olika anledningar till varför de valde att söka sig till ett yrke inom 

förskolan, men något som alla nämner är att de har funnits ett intresse för att 

arbeta med människor. De flesta av dem ville arbeta med barn. Utifrån detta 

tolkar vi det som att pedagogerna menar att ett intresse är något som krävs för 

ett arbete i förskolan. 

 
Ja, det var ju så här, börja inom industrin… fem år, men jag hade ju redan 

tankarna då liksom att jag ville jobba mer med människor. (pedagog 1) 

 
Det har alltid varit en dröm egentligen att jobba i förskolan. (pedagog 2) 

 
…för det första så var jag fruktansvärt less på mitt gamla jobb. Jag jobba på 

(livsmedelsaffär) i åtta år. Fruktansvärt less på det och sedan fanns ju 

högskolan… så jag tyckte att jag kan söka där för ja, att man gillar barn och 

tycker om, så då sökte jag och kom in och det har jag inte ångrat en enda dag. 

(pedagog 3) 

 

Jaa, det fanns ju ett intresse för barn då, speciellt då kanske för de mindre 

barnen som var mera spontana och inte formade så att säga. Det kändes 

häftigt. Jag jobbade inom industrin förut, tidigare då innan det här… (pedagog 

4) 

 

Enligt pedagogerna i vår studie har de bara fått positiva reaktioner från 

omgivningen angående deras yrkesval. De tror att det sågs som någonting 

väldigt bra att just en man ville söka sig till förskoleyrket. Flera av männen 

utbildade sig under slutet av 1970-talet för att kunna arbeta i förskolan. Under 

den tidsperioden var det ett populärt yrke för män, men populariteten har 

även återkommit senare. 

 
Näe, det var nog bara positivt, för när jag gick utbildningen då var vi rätt 

många manliga som gick, gick… utbildningen. Jag tror vi var i den klass, vi 

kanske var 27 i den klass jag hade. Det var säkert 10 som var manliga, så det 

var ju ganska mycket om man jämför med nu. Nu tror jag det är mycket färre. 

Det är inte så många som går utbildningen mot de lägre åldrarna. (pedagog 1) 
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Ja, det var väl inga speciella reaktioner sådär. Det var flera av mina kompisar 

som valde (utbildningen) just då, så det var inte reaktioner direkt. (pedagog 5) 

 

Alla har varit otroligt positiva, att man som kille ville det här. (pedagog 2) 

  

Det var många, de tyckte det var helt perfekt för de hade alltid tyckt att jag 

hade varit speciell med barn, så de tyckte det var perfekt yrkesval. (pedagog 6) 

 

Vi tolkar att de ovan beskrivna citaten, om omgivningens positiva reaktioner 

på pedagogernas yrkesval, kan ses utifrån tre olika sätt. Det första sättet, som 

vi kan se det, är utifrån popularitet. Det har vid olika tidpunkter varit vanligt 

att män sökt sig till yrket. Vi tror att på grund av populariteten sågs det inte 

som negativt av omgivningen att dessa män valde förskolan som yrke. Det 

sågs som något positivt. Det andra sättet, som vi kan se det, är utifrån 

könstillhörighet. På grund av att pedagogen tillhör det manliga könet, tror vi 

att det sågs som positivt för att det var ovanligt att män arbetade i förskolan. 

Det tredje och sista sättet, som vi ser det, är utifrån personlighet. Omgivningen 

såg pedagogens sätt att vara på som passande för ett yrke med barn. 

 

När det kommer till pedagogernas yrkesval råder det delade meningar om de 

skulle ha valt förskoleyrket i dagens läge. Några av dem svarade tveklöst ja, 

medan vissa andra var tveksamma till det.  

 
Absolut, det är det bästa som finns. Jag tycker det är så otroligt roligt. Jag 

tycker man får så mycket tillbaka av barnen. Jag menar, vilket jobb kan du 

komma på morgonen och det första du får är en kram, de slänger sig omkring 

dig. Jag tycker det är helt underbart. Jag trivs otroligt bra med det här. 

(pedagog 2).  

 

Jaa. Jag skulle ju ha valt någonting med att jobba med människor och 

ungdomar. Det skulle jag ha valt, men sen vet jag ju inte för förskolan har ju 

förändrats väldigt mycket tycker jag, till det sämre… ja, det har ju blivit större 

barngrupper, det har blivit färre pedagoger som jobbar mot de här barnen. 

Alltså, jag har aldrig känt någon dag att jag inte vill gå till mitt arbete för jag 

tycker det är jättekul att jobba med ungarna, men man känner att man liksom 

inte hinner med vad man vill göra, det kan jag känna, att man känner sig 

otillräcklig… men om det hade varit såsom det var från början, så absolut har 

jag valt förskollärare. (pedagog 1) 

 

Tolkningen av pedagogernas uttalanden blir att alla verkar tycka om sitt yrke i 

förskolan. Vissa omständigheter, som stora barngrupper och för lite personal, 

medför dock att ett par av pedagogerna skulle välja ett annat yrke om de 

skulle göra ett nytt yrkesval vid intervjutillfället. Skulle dessa omständigheter 

aldrig uppstått tolkar vi det som att dessa pedagoger menar att även de skulle 

ha valt förskoleyrket igen. 
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Som konstaterades tidigare så är det väldigt få män som väljer att arbeta i 

förskolan. Pedagogerna i vår studie vet egentligen inte varför, men de kan se 

flera tänkbara anledningar. Några exempel på det är att yrket har låg status, 

trakasserier, pedofilimisstankar, att en man ofta blir ensam bland många 

kvinnor eller att det kan ses som ett yrke för kvinnor. Enligt en av 

pedagogerna kan en annan anledning vara att barn som går i förskola oftast 

bara får uppleva kvinnliga pedagoger och det kan medföra att dessa barn kan 

börja se det som ett kvinnoyrke, som det i sin tur gör att män inte väljer att 

söka sig till förskoleyrket.  

 
…Sedan tror jag ju att chansen att avancera kan vara en grej. Det är klart att 

man kan bli rektor eller förskolechef och sådant där, men det är inte så stora 

möjligheter liksom som i andra yrken. Sedan tror jag ju att lite grann det här 

med pedofilerna tror jag också kan vara att det är färre sökande. Sedan kan det 

ha med status att göra, det kanske inte ses fint nog att vara förskollärare, 

kanske ser snyggare ut om jag är gymnasielärare. (pedagog 1) 

 

Något som alla pedagogerna nämnde, som kan vara en bidragande orsak till 

att få män väljer förskolan som arbetsplats, är lönen. Vi tolkar detta som att de 

tror att det är den största anledningen eftersom att lönen var bland det första 

som nämndes av alla pedagogerna när de fick frågan om varför det finns så få 

yrkesarbetande män i förskolan.   

 
…alltså, det är ett väldigt roligt jobb så att jag förstår inte de som inte vill jobb, 

men, ja, det har väl med lönen att göra kanske. (pedagog 5) 

 

För det första så tror jag att det är lön det handlar om…(pedagog 4) 

 

Alla pedagogerna nämnde som sagt att lönen kan vara en orsak till att män 

inte vill arbeta i förskolan. Eftersom alla pedagogerna i vår studie har arbetat 

inom förskoleyrket en längre tid och i skrivande stund fortfarande är aktiva i 

yrket tolkar vi det som att lönen inte är det viktigaste för dem. 

 
…men lön är inte det viktigaste tjejer, det är att man trivs, är absolut det 

viktigaste, så är det, tycker jag. (pedagog 3)  

 

…men jag anser att lönen är ju inte hela delen. I hela sitt arbetsliv, ska man då 

inte trivas och ha en bra lön? Nej, det fungerar ju inte. Man måste ju trivas på, 

och ha en något sådär hyfsad lön, då får man vara nöjd. (pedagog 4) 

 

Barnen är viktigast 

Samtliga pedagoger utför alla arbetsuppgifter som förekommer i en förskole-

verksamhet. Det är alltifrån det pedagogiska uppdraget med planerade 

aktiviteter till de praktiska uppgifterna såsom omvårdnad. Dessa arbetsupp-

gifter är något som alla i arbetslagen utför och i lika stor omfattning.  
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Det är ju från att planera verksamheten och delta i aktiviteter, samlingar… 

planera upp det. Ja, annars är det ju det här praktiska med blöjbyten och tvätt 

och duka och fixa och dona. (pedagog 4) 

 

…inne på avdelningen gör vi ju alla samma fast olika veckor då. (pedagog 5) 

 

Några av pedagogerna poängterar att arbetslaget är viktigt för trivseln och för 

erfarenhets- och kunskapsutbyte.  

 
Det tycker jag liksom är kul och jobba i arbetslag och man får mycket, man 

bollar idéer mot varandra… man pratar mycket med varandra så här. Det gäll-

er att ha en bra kommunikation, så det är ju väldigt viktigt att arbetslagen fun-

gerar. (pedagog 1)  

 

Vi har jobbat ihop sedan starten nästan allihop, så det är ju mycket, jag menar 

det skulle man ju inte ha gjort om det inte hade fungerat. Då hade man ju flyt-

tat på sig. (pedagog 4) 

 

För att kunna arbeta i förskolan är det många av pedagogerna som nämner att 

den sociala kompetensen är viktig. Att även inneha en god människokänne-

dom behövs för att kunna fungera med både barn, deras föräldrar och kolle-

gor. Pedagogerna tycker att för att arbeta i förskolan behövs egenskaper som 

att vara glad, lyhörd och positiv. 

 
Man måste på något vis ha en positiv människosyn i botten, det är väl det vik-

tigaste tror jag. (pedagog 6) 

 

Det är just den här vuxen, föräldrakontakten som är så otroligt viktig, att man 

har bra kontakt med föräldrarna. Fungerar inte det, då fungerar det inte. Du 

måste kunna, du måste vara social och liksom öppen och glad för att kunna ta 

föräldrar, för det är inte det lättaste jämt och sedan tycker jag att man ska tycka 

att det är kul och intressant med barn och kunna lära barn grejer. (pedagog 2) 

 

De flesta pedagogerna anser att det behövs fler manliga pedagoger i förskolan. 

Alla barn behöver manliga förebilder, men speciellt de barn som inte har 

tillgång till det hemma. 

 
… jag tycker det behövs mer män också så att, framförallt barnen de ser ju upp 

till en och en del barn har ju inga pappor heller så det behövs ju verkligen. 

(pedagog 5) 

 

Det som samtliga pedagoger ser som sin huvuduppgift på förskolan är arbetet 

med barnen. Under upprepade tillfällen tar pedagogerna upp att barnen är det 

viktigaste och det är barnen som ska stå i centrum för arbetet. Deras uttryck 

om barnen blev förstärkt av deras kroppsspråk. De blev väldigt entusiastiska 

och glada när de fick berätta om barn. 
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Alltså jag har ju alla tänkbara arbetsuppgifter och det viktigaste tycker jag det 

är att man deltar aktivt i barngruppen och leker och håller på och sedan har vi 

ju, ja att vara tillsammans med barn är ju absolut det viktigaste. (pedagog 3) 

 

Alltså att jobba utifrån barnet, det är ju häftigt alltså. Man ser ju liksom hur de 

utvecklar grejer. Man ryser när man ser det. (pedagog 4) 

 

Jag föredrar ju att vara med barnen. (pedagog 6) 

 

Enligt pedagogernas svar på frågan om deras arbetsuppgifter tolkar vi det som 

att både kvinnor och män har lika stort ansvar för alla arbetsuppgifter och 

utifrån det kan arbetet ses som jämställt. Eftersom att pedagogerna anser att 

barnen är det viktigaste i deras arbete tolkar vi det som att allt runtomkring 

barnet måste fungera för att barnen ska ha det bra. 

 

Trots att samtliga pedagoger utför alla arbetsuppgifter som förekommer i 

verksamheten, så finns det ändå aktiviteter som de föredrar att utföra mer än 

andra. Dessa aktiviteter baseras på deras fritidsintressen. För vissa av pedago-

gerna var musik det största intresset, men även skogen och att vara utomhus 

var något som togs upp som de flesta tycker om. Några av pedagogerna har 

även idrott som intresse. Aktiviteter som de ovan beskriva tar pedagogerna 

gärna huvudansvaret för. Flera av pedagogerna tycker att de gör ett bättre 

arbete om de får göra sådant som de tycker är roligt och som de är bra på.  

 
Jag tycker ju väldigt mycket om musik, jag spelar väldigt mycket, så det tycker 

jag om, att ha musik med barnen. Det tycker jag är väldigt kul och det har vi 

nästan varje dag på våra samlingar. (pedagog 1)  

 

Man delar upp och gör saker som man själv som vuxen tycker är kul, då blir 

det ju roligare för barnen också. (pedagog 3) 

 

Jag tycker att det är bra med alla (arbetsuppgifter) för det blir ju lite variation 

på det man håller på med, så det är positivt att man får växla och prova. Men 

alltså mitt stora intresse det är ju skogen och miljön. Vi har olika åldersindela-

de grupper som vissa dagar i veckan då har aktiviteter. Då har vi ju indelat så 

vi har ansvar för varsin grupp då och planerar för den då vad den ska göra. Jag 

har ju skogsgrupper. Jag går ut i skogen med olika åldersgrupper. (pedagog 4) 

 

Man gör det man tycker är kul, för om man gör det man tycker är kul, då blir 

det mycket bättre. Tycker det är kul att vara ute, jag tycker det är kul att berätta 

sagor. Så det är mina stora grejer.(pedagog 6) 

 

Alla pedagogerna anser att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor, 

både när det gäller intressen och samtalsämnen. De flesta av dem tycker att 

män emellan samtalar om intressen de har, tillexempel fotboll och bilar, medan 

de anser att kvinnor är mer relationsinriktade. Dessa pedagoger uttrycker även 

att män har mer fysiska aktiviteter tillsammans med barn, såsom fotboll, 

brottning och buslek samt aktiviteter som snickeri och teknik. En av pedago-

gerna blir ibland även tilldelad uppgifter som till exempel att byta glödlampor 
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för att han är lång och bära tunga saker för att han är starkare än sina kvinnliga 

kollegor. Några av dem anser däremot att kvinnor väljer att pyssla, sy, väva 

och måla i större utsträckning, något som ett par av pedagogerna avstår ifrån. 

Vissa pedagoger anser att de startar aktiviteter som tillexempel fotboll och 

snickeri som de upplever att kvinnor inte gör, men som de önskar att de skulle 

göra. 

 
De (barnen) vill att man ska spela spel och leka och greja på också kanske man 

gör andra saker, man spelar fotboll och snickrar. Det är inte så många tjejer 

(kvinnliga kollegor) som håller på där, som snickrar och spelar fotboll, mer 

idrott så där. Så vi är ju olika som individer män och kvinnor, oftast har vi 

olika intressen. (pedagog 1) 

 

Det är ju att oftast vi män som drar igång alla busiga grejer och så spelar vi ju 

fotboll och brottas och håller på, som tyvärr inte tjejer gör (kvinnliga kolle-

gor)… jag är inte så mycket för att pyssla, det är inte min grej, men jag har två 

arbetskamrater (kvinnor) som tycker jättemycket om att pyssla. (pedagog 2) 

 

…men så kan vi få göra mycket tråkigt också att: (namn), du som är lång, kan 

du hämta eller byta lampa eller, ja ni förstår sådana grejer va. Du som är stark, 

kan du bära den här soffan. (pedagog 3) 

 

Killar vi har ofta gemensamma intressen som sport och, vi snackar sådant mel-

lan varven, gemensamma intressen och lite sådant där… tjejer pratar lite annat 

språk än vad vi gör… de pratar relationer och sjukdomar. (pedagog 3) 

 

Jag som kille gör kanske lite andra grejer än vad de (kvinnliga kollegor), skulle 

ha gjort. Oftast har ju tjejerna andra intressen och jag tror inte barnen får hela, 

liksom biten inom det tekniska, byggandet och som jag har upplevt det då i 

alla fall. (pedagog 4) 

 

Tolkningen av detta är att pedagogerna tycker att män och kvinnor är olika när 

det kommer till intressen och samtalsämnen. Det medför att de gärna utför 

olika typer av aktiviteter precis som vi skrivit tidigare. Genom att män och 

kvinnor väljer att genomföra olika aktiviteter tolkar vi det som att vissa av 

pedagogerna i vår studie menar att arbetslaget kompletterar varandra.  

 

Omgivningens bemötande 
Enligt alla pedagoger i vår studie har de bara blivit bemötta med positiva 

reaktioner från både barn, föräldrar och kollegor. De tror att barnen tycker om 

att umgås med dem och att barnen gärna vill vara i pedagogernas närhet. 

Pedagogerna tror också att föräldrar och kollegor tycker att det är bra att det 

finns en manlig pedagog på deras förskola. Föräldrarna ger pedagogerna i vår 

studie mycket uppskattning för det de gör.  
 

Bara bra. De (föräldrarna) tycker bara att jag ska fortsätta, så det fungerar jätte-

bra. Barnen trivs jättebra med mig, säger de. Så det är bara att suga åt sig. (pe-

dagog 4) 
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99 av 100 (föräldrar) är ju jättetacksamma för att det finns killar på förskolan. 

Jag har inte mött någon som tyckt tvärtom. Sedan kanske de inte har sagt det 

till mig, men någon kanske inte tycker om, det vet jag inte men. De allra, allra, 

allra flesta är jättenöjda med att det finns killar. Så är det och det tror jag är 

samma överallt, inte bara här. (pedagog 3) 

 

…de (kollegorna) tycker att det är jättebra att det finns killar här. Det var en tjej 

som slutade här… också träffade vi henne. Det enda jag saknar från (förskolans 

namn) det är (manliga kollegans namn) och dig, så sa hon. Jo, men jag förstår 

henne. Inte just för personligen (manliga kollegans namn) och mig, utan för att 

vi var killar då. Jag tror att det var så. (pedagog 3) 

 

Det är bra, det tycker föräldrarna. Det var bra att det fanns en man, det var bra, 

vad bra att det finns en man, vad bra att det finns en man och alla ungarna 

tycker också att det är kul. (pedagog 6) 

 

Tolkningen av detta är att det positiva bemötandet pedagogerna får beror 

främst på deras könstillhörighet, att det är bra att det finns just en man på 

förskolan. 

 

Samtliga pedagoger har även fått ett bra bemötande från chefer de mött inom 

förskoleyrket. Pedagogerna tror att deras chefer tycker att det är bra att det 

finns män i verksamheterna.  

 
Positivt, mycket positivt. Första jobbet jag fick, eller när jag hade gått ut var det 

som, då var det inte så jättelätt att få fast jobb. Då hade jag precis vickat en 

vecka, så ringde en tjej, en chef och sa: Hörrudu, det finns ett jobb där, kan du 

söka det? Jag har inte sett det, men sök det sa hon. Dagen efter så fick jag det. 

Det är klart, de vill ju ha mer män i förskolan. Det är inget snack om det, så är 

det ju bara. (pedagog 2) 

 

Alltså, när jag fick jobb här, då var det en kille som var föreståndare, så han 

ringde mig och frågade om jag ville jobba här då. Men det var ju inget fast jobb, 

utan, men på den vägen är det ju fortfarande och han var ju jätteglad för han 

spelade också fotboll, chefen va. Han visste vem jag var och visste att jag hade, 

så jag… man kan säga att han handplockade mig. (pedagog 3) 

 

Ja, det är ju bara positivt. De har ju varit glada och: Kom hit, vi vill ha dig här. 

(pedagog 4) 

 

Jag har blivit jättebra bemött. De vill verkligen ha killar och ja, söker man något 

jobb så vill de verkligen ha en känns det som… men det är inte alla gånger man 

har kunnat tacka ja. (pedagog 5) 

 

Utifrån pedagogernas uttalanden tolkar vi det som att samtliga pedagoger på 

ett eller annat sätt har haft det lättare för att få ett arbete i förskolan på grund 

av deras könstillhörighet. 
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De flesta människor som inte är insatta i förskoleyrket har nog ingen aning om 

vad yrket handlar om, vilket större delen av pedagogerna ansåg. Många av 

dem tycks tro att deras arbete ses som barnpassning och dagar fulla med lek. 

Några av pedagogerna upplevde att de personer som uttryckte sig på ovan 

beskrivna sätt kunde ändra uppfattning om pedagogerna själva upplyste dem 

om innebörden av deras arbete.  

 
De tänker väl att jag passar barn hela dagarna. Alltså, de som jag pratar med, 

som inte alls vet vad jag gör, de får liksom en annan uppfattning om vad det är 

för jobb, så de som man inte pratar med har nog ingen aning egentligen. (pe-

dagog 5) 

 

Nog har man fått höra gliringar ibland också, speciellt kanske på krogen och 

någon som är lite halvsne som bara: jävla dagisfröken, vad tjejigt. Men jag 

tycker tvärtom, jag tycker det är jävligt manligt att våga göra det istället. Så ser 

jag det. (pedagog 2) 

 

Det var dock en av pedagogerna som var av en helt annan åsikt än det övriga 

angående vad han ansåg att människor som inte är insatta i yrket skulle 

beskriva vad han gör. 

 
…men det har varit mycket skriverier om förskolan och det här med läropla-

nen att jag tror att många ser det som att det är en utbildning för småbarn ock-

så, jag tror det, kanske inte bland alla, men många. Så jag tror att många anser 

att det är väldigt viktigt. (pedagog 1) 

 

Vi tolkar detta som att trots att det skrivs mycket om förskolan och dess 

läroplan i tidningar så verkar fortfarande informationen inte nå ut till allmän-

heten eftersom pedagogerna tror att många än idag tycks ha förutfattade 

meningar om vad yrket handlar om.  

 

Trots att samtliga pedagoger bara blivit positivt bemötta av omgivningen så 

uttrycker några av dem att det finns ett ämne som väcker obehagskänslor. Det 

är debatten om pedofili. De visade det tydligt med kroppsspråket genom att de 

sjönk ihop och blev väldigt allvarliga när de började prata om det ämnet. 

Enligt pedagogerna har det aldrig riktats någon misstanke mot dem, men det 

är hela situationen runt debatten som de tycker känns jobbig. En aktivitet som 

ett par av pedagogerna trots allt undviker är massage för de tror att det är 

något som skulle kunna misstolkas. Även fast dessa pedagoger känner obehag 

omkring debatten, så tolkar vi det som att de aldrig har försummat något barn. 

Den nära kontakten med barn verkar vara naturlig eftersom de kan krama 

barn och låta dem sitta i deras knä. 

 
…när jag gick (utbildningen) så var det mycket pedofilhärvor. Det pratades 

mycket och det var mycket om det i tidningarna, så det var ju lite, de var job-

bigt så tycker jag, men jag har aldrig märkt av någon förälder som tyckt att det 

har varit jobbigt. (pedagog 2) 
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Alltså, det är om man tänker på den där pedofildebatten som varit i många år. 

Att, men är man stark och trygg i sin roll så, det bryr inte jag mig om alltså, för 

man kan tänka att föräldrar tänker: jaha. Men vissa saker får man låta bli att 

göra, till exempel massage om vi har det med barnen. Vi masserar och grejar 

med bollar och det undviker vi, det gör vi inte, för det kan misstolkas alltså. Ni 

förstår hur jag menar va, för det är ju onödigt. Men sitta i knäet och en kram 

när de kommer och går, det är klart jag gör de. (pedagog 3) 

 

Sammanfattning av resultat 

Studiens resultat visar att alla pedagogerna hade ett intresse för människor och 

det var den främsta anledningen till att de valde att arbeta i förskolan. Om 

pedagogerna fick välja yrke idag skulle några av dem välja förskoleyrket igen, 

medan några andra av dem var tveksamma till det på grund av nedskärningar. 

De ansåg att förskoleyrket inte är som det var förut. När de gjorde sitt yrkesval 

blev de bara positivt bemötta av omgivningen och detta positiva bemötande 

har fortsatt genom hela deras yrkeskarriär. Pedagogerna tror att det finns 

många faktorer till varför få män väljer förskolan som arbetsplats, men att den 

låga lönen var den största faktorn. För dem själva verkar dock inte lönen vara 

det mest betydelsefulla. I deras arbete på förskolan är barnen det allra viktigas-

te och de anser att alla barn behöver en manlig förebild. De utför gärna 

aktiviteter som baseras på deras fritidsintressen. De anser även att män och 

kvinnor ofta är olika när det kommer till intressen och samtalsämnen. Trots att 

pedagogerna bara blivit positivt bemötta så finns det ett ämne som väcker 

starka känslor hos några av dem och det är debatten om pedofili. 
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      Diskussion 
Följande kapitel inleds med en metoddiskussion där vi tar upp vad vi tycker 

om vår använda metod. Därefter redogörs vår resultatdiskussion där vi 

kopplar ihop vår undersökning med litteratur samt egna tankar och åsikter. 

Kapitlet avslutas med avslutande reflektioner, idéer till framtida forskning 

inom ämnesområdet samt ett tack till de som hjälp oss under arbetes gång. 

 

Metoddiskussion 
Fenomenografin som ansats passade in på vår studie eftersom vi ville komma 

åt pedagogernas tankar, vilket vi anser att vi har gjort. För att komma åt dessa 

tankar bedömer vi att intervju var en bra metod. De semistrukturerade 

intervjuerna gjorde det möjligt för oss att ta del av pedagogernas upplevelser 

av yrket eftersom de öppet fick beskriva om det. Ibland kunde vi känna att 

svaren behövde vidareutvecklas och då hade vi möjlighet att ställa följdfrågor 

som medförde att det blev tydligare för oss hur pedagogerna tänkte eller vad 

de menade med en viss situation. Om vi tillexempel hade använt oss av 

enkäter som metod så tror vi att vi inte skulle ha fått lika detaljerade svar. En 

svårighet, som vi upplevde det, med följdfrågor var att det ibland kunde vara 

svårt att ställa dem. Vi ville inte komma med ledande frågor och inte heller 

frågor som kunde ses som känsliga. Detta ledde till att vi ibland avstod från en 

följdfråga bara för att vi inte ville att informanterna skulle känna sig påhoppa-

de. Det kan ha gjort att materialet har blivit begränsat. När vi hade gjort alla 

intervjuerna upptäckte vi att vi hade missat en viktig fråga till pedagogerna. 

Det var att fråga hur pedagogerna blivit bemötta av barnen. Vi ser dock detta 

inte som ett problem eftersom att pedagogerna själva tog upp det under 

intervjuerna. En positiv faktor som vi upplevde med intervjuer var att vi hade 

möjlighet att se pedagogernas reaktioner på olika teman. Om vi hade genom-

fört en enkätstudie hade vi inte haft möjlighet att se hur vissa av pedagogernas 

kroppsspråk förändrades från det positiva vid tal om barn, till det negativa vid 

tal om pedofili. Vi hade stor användning av att vara två vid intervjuerna. 

Eftersom vi inte använde oss av någon videokamera kunde en av oss fokusera 

på den intervjuades reaktioner medan den andra ställde frågorna. Vi valde 

bort videokamera som verktyg för att vi ansåg att den skulle bli mer som ett 

störande moment för både vi som intervjuade och för informanterna. Vi tyckte 

dock att diktafon som verktyg fungerade mycket bra. Vi ville inte enbart 

anteckna informanternas svar på frågorna eftersom att vi ansåg precis som 

Denscombe (2000) att minnet är opålitligt. Vi ville inte riskera att missa viktig 

information. Genom att spela in intervjuerna hade vi informanternas svar 

ordagrant och det gjorde det också möjligt för oss att citera dem för att stärka 

resultatet. Vid ett fåtal tillfällen var det dock svårt att höra vad de sa. Att både 

spela in och att vara två intervjuare ökar studiens reliabilitet, enligt Kihlström 
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(2007). När vi transkriberade det inspelade materialet insåg vi vilken tidskrä-

vande process det verkligen är. Vi är dock nöjda med att vi gjorde det eftersom 

att det underlättade att skriva resultatet och hitta lämpliga citat. Det var även 

till stor hjälp vid arbetet med att hitta kategorier. Vi tror att det skulle ha varit 

svårt att enbart lyssna igenom inspelningarna och inte transkribera, att vi på 

grund av det skulle ha missat det som vi ansåg var viktiga detaljer. Vi kunde 

redan efter den tredje intervjun skönja ett mönster i svaren vi fick av deltagar-

na. Därför känner vi att de sex intervjuerna som vi genomförde var tillräckliga 

eftersom att resultaten gick i samma riktning. Precis som Denscombe (2000) 

skriver så tror vi att åsikter kan förändras på grund av att nya erfarenheter 

tillkommer och det kan leda till att tillförlitligheten i vår studie blir lägre. Om 

vi skulle göra denna studie igen så kanske vi inte skulle få samma resultat. 

Denscombe (2000) fortsätter dock med att berätta att tillförlitligheten ökar ifall 

en grupp informanter tar upp samma tema, vilket vår studie visar vid ett 

flertal tillfällen. Av erfarenhet har vi märkt att det inte är till fördel att känna 

informanterna sedan tidigare. Det kan göra att man som intervjuare förväntas 

veta en del av det som frågas redan innan som därmed gör att svaren kan bli 

begränsade. På grund av detta valde vi informanter som vi tidigare aldrig varit 

i kontakt med. Något som vi dock funderar på är om vi skulle ha fått andra 

eller ännu mer utförliga svar om vi som utfört studien varit män? Flera av 

männen som deltog i vår studie pratade om att män emellan har en speciell 

samhörighet. Vi tror att denna samhörighet skulle kunna påverka svaren så att 

de skulle ha blivit ännu mera utförliga. 

 

Har vår studie då hög eller låg reliabilitet och validitet? Genom att vi spelade 

in intervjuerna och att vi var två intervjuare vid alla tillfällen samt att många 

av informanterna gav samma svar på ett och samma tema kan det ses som att 

studien har hög reliabilitet. En kunnig person har läst igenom arbetet och 

kommenterat det för att det skulle förbättras, vilket även det höjer reliabilite-

ten. Ingen annan har genomfört samma studie som vår. Detta kan ses som att 

reliabiliteten är låg. Vi har dock utförligt skrivit hur vi har gått tillväga med 

studien samt att både missiv till informanterna och intervjuguide finns med 

som bilagor i arbetet. Vi anser då att någon annan skulle kunna göra exakt 

samma studie som vår. Studiens validitet anser vi är hög eftersom vi enbart 

studerar det vi avsett att studera och ingenting annat. Vår studie är även 

kommunicerbar eftersom personer som inte är insatta i arbetet har förstått det 

vi skrivit och det vi avsett att studera. 

 

Resultatdiskussion  
Genom att förskolan i alla tider har varit ett yrke för kvinnor så anser vi att 

pedagogerna i vår studie bryter mot det genuskontrakt Hirdman (1988) 

formulerat i och med att pedagogerna valde bort andra yrken för att arbeta i 

förskolan. Enligt genuskontraktet ska män och kvinnor hållas isär, men i detta 

fall träder män in på ett område som tillhört kvinnan. Pedagogerna i vår studie 

hade alla ett tydligt motiv till sitt yrkesval, nämligen ett intresse för att arbeta 

med barn. Vi anser att om pedagogerna ska kunna få arbeta med det de 
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intresserar sig för måste Hirdmans (1988) genuskontrakt brytas. Erden, Ozgun 

& Ciftci (2011) menar att vissa av männen i deras studie gjorde ett medvetet 

val när de sökte sig till yrket, medan några andra män i studien valde yrket 

utan närmare eftertanke. Detta på grund av att förskolans område är relativt 

nytt i Turkiet, vilket har gjort att informationen om yrket är begränsat. I 

Sverige däremot anser vi att informationen om förskolan är omfattande, vilket 

vi tror har bidragit till att pedagogerna i vår studie har kunnat ta ett medvetet 

beslut angående sitt yrkesval eftersom de varit insatta i vad yrket innebär. 

 

Pedagogerna i vår studie har bara blivit positivt bemötta av omgivningen, från 

att de gjorde sitt yrkesval fram till idag. En anledning till det kan vara att 

informationen om förskolan har fått så stor spridning i Sverige och att det då 

blivit mer accepterat med män som arbetar i förskolan. Något som vi dock 

reagerar på är att pedagogerna i vår studie aldrig verkar ha blivit bemötta på 

ett negativt sätt. All annan tidigare forskning som vi har studerat har visat att 

manliga pedagoger någon gång fått ett kränkande bemötande på grund av sitt 

yrke. Kommentarer som att omvårdnad inte hör till manliga arbetsuppgifter 

visade sig vara vanligt i Havungs (2000), Rentzou & Ziganitidous (2009) och 

Sargents (2004) studie. Pedagogerna i vår studie har som sagt alltid blivit 

positivt bemötta av omgivningen. Hur kan det skilja sig så mycket på vår 

studie i jämförelse med andra studier? Det kan bero på att de valt att gå in i 

yrket vid populära perioder, att det vid vissa tillfällen varit vanligt att män har 

valt att arbeta i förskolan. Vi tror att det kan ha medfört att pedagogerna har 

hunnit visa vem de är och då blivit accepterade. 

 

Sargents (2004) studie från USA visar att manliga pedagoger använder sig av 

kompensatoriska aktiviteter istället för närkontakt med barn eftersom de ofta 

blivit misstrodda för att inte kunna ta hand om barn. Dessa kompensatoriska 

aktiviteter används för att de inte ska kunna bli beskyllda för att vara pedofiler 

eller homosexuella, vilket verkar vara en vanlig tanke omgivningen har 

gentemot de manliga pedagogerna i studien. Svenska studier som Havungs 

(2000), Norbergs (2005) och vår egen visar däremot att närkontakt med barn är 

naturlig och något som är en viktig del i arbetet, vilket då tyder på att Sverige 

verkar vara mer accepterande mot manliga pedagoger än vad de är i USA sett 

utifrån Sargents (2004) studie. Vi tror att omgivningens bemötande påverkar 

pedagoger väldigt mycket om vad som anses tillåtet eller inte. Vi tycker att det 

syns tydligt att pedagogerna i vår studie påverkas av omgivningen eftersom 

att ett par av pedagogerna undviker massage som aktivitet för att det kan 

uppfattas som negativt och kan ge upphov till tankar om pedofili på grund av 

den närhet massage ger. De har aldrig blivit misstänkta för något och inte 

heller fått några kommentarer om det, men vi tror att det måste vara känslan 

av att omgivningen kan reagera negativt på en handling som gör dem rädda. 

 

Pedagogerna i vår studie har liksom männen i Nordbergs (2005) studie fått 

mycket positiv uppmärksamhet och uppskattning från föräldrar. Föräldrar 

tycker att det är bra att det finns yrkesarbetande män på deras barns förskolor 

eftersom att det inte är så vanligt. Vi har då fått uppfattningen om att det är 
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bra enbart på grund av pedagogernas könstillhörighet. Vi tolkar det som att 

deras könstillhörighet är det som till en början har störst betydelse eftersom att 

alla syftar på att det är positivt att det arbetar män på förskolan som är en 

sådan kvinnodominerad arbetsplats. Det syns tydligt i detta citat: Det var bra 

att det fanns en man, det var bra, vad bra att det finns en man, vad bra att det finns en 

man och alla ungarna tycker också att det är kul (pedagog 6). Detta kopplar vi ihop 

med det Kanter (1977) beskriver som skewed group, som är en del av Toke-

nismen. Pedagogerna i vår studie blir som symboler för deras sociala kategori, 

att de är män. De får stor uppmärksamhet på grund av att de sticker ut från 

mängden av alla kvinnor. Vi tror att innan föräldrar och de manliga pedago-

gerna lär känna varandra ser föräldrarna bara till könstillhörigheten, att det är 

spännande att det arbetar just en man på deras förskola. I efterhand tror vi att 

föräldrar kan börja se till pedagogernas personlighet och kvaliteter istället för 

till vilket kön de har. Vi tolkar det som när de manliga pedagogerna i vår 

studie ses utifrån könstillhörighet är det i positiv bemärkelse eftersom att 

föräldrar, chefer och kollegor vill att de ska arbeta i förskolan. Alla tycker att 

det är bra. Om vi jämför med Sargents (2004) studie från USA verkar det som 

att manliga pedagogers könstillhörighet där ses som något negativt eftersom 

att de ofta får misstänksamhet riktade mot sig. Det är ingen som riktigt litar på 

dem.  

 

Precis som Havungs (2000) och Nordbergs (2005) studier visar även vår studie 

att personalen på förskolorna uppfattar att de utför alla arbetsuppgifter oavsett 

om de är män eller kvinnor. Samtliga pedagoger medverkar både i pedagogis-

ka aktiviteter och i omvårdnadssituationer i lika stor utsträckning. Detta 

medför att männen i vår studie än en gång bryter mot Hirdmans (1988) 

genuskontrakt genom att de utför uppgifter som anses tillhöra kvinnan, till 

exempel omvårdnaden om barn. Vi anser att det är väldigt bra att genuskon-

traktet bryts för det visar barn att det är tillåtet att män och kvinnor kan göra 

samma saker, för så har det inte alltid varit. Samtidigt som vår studie visar att 

genuskontraktet bryts vid ett flertal tillfällen så kommer vi även fram till att 

kontraktet upprätthålls. Det upprätthålls genom att pedagogerna i vår studie 

beskriver att det finns vissa skillnader i intressen och samtalsämnen mellan 

män och kvinnor. De flesta av pedagogerna i vår studie säger att de gärna 

genomför aktiviteter i förskolan som har med deras intressen att göra och ofta 

blir de huvudansvariga för dessa aktiviteter. De tycker att de gör ett bättre 

arbete när de får göra saker de tycker är intressanta. Detsamma verkar det 

även gälla för kvinnorna de arbetar med. Pedagogerna anser på det sättet att 

de kompletterar varandra i arbetslaget.  Havungs (2000) studie visar att det 

finns manligt könsmärkta aktiviteter såsom fotboll, snickeri och vaktmästar-

sysslor. Detta är även något som vår studie visar. Vissa av pedagogerna tar på 

sig dessa aktiviteter, men de kan även bli tilldelade aktiviteterna för att de är 

män. Vår studie visar också att det till viss del finns kvinnligt könsmärkta 

aktiviteter, precis som Havung beskriver det. Det syns tydligt därför att ett par 

av pedagogerna i vår studie avstår ifrån att måla och pyssla för att deras 

kvinnliga kollegor lika gärna kan utföra det eftersom att det är några aktivite-

ter kvinnorna på deras förskola sägs vara intresserade av. De icke könsmärkta 
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aktiviteterna utmärker sig även i vår studie genom att musik och naturupple-

velser gärna utförs av pedagogerna eftersom att det är stora intresseområden 

för dem. Vi tycker att det är bra att pedagoger får möjlighet att göra saker som 

de tycker är roliga och är intresserade av för vi tror att en pedagog blir mer 

entusiastisk i sitt arbete om den brinner för det den tar sig för. Vi tycker 

samtidigt att pedagoger inte ska låsa fast sig vid sina intressen och bli huvud-

ansvariga för dessa aktiviteter för det kan göra att en aktivitet, till exempel 

snickeri, blir uppbundet på ett kön. Det kan ge barn bilden av att vissa aktivite-

ter tillhör kvinnor, medan vissa andra aktiviteter tillhör män. På det sättet 

upprätthålls genuskontraktet. Trots starka intressen för något tror vi att det är 

viktigt att som pedagog utföra alla typer av aktiviteter, även de som det finns 

mindre intresse för, för det kan utveckla pedagogen själv och även verksamhe-

ten. En pedagog i ett arbetslag som har stor kunskap inom ett visst ämnesom-

råde skulle kunna stödja en kollega som har mindre kunskap om det. Då kan 

arbetslaget utvecklas inom många områden. Vi anser då att de kompletterar 

varandra på ett annat sätt än vad pedagogerna i vår studie tyckte. 

 

Det som är mest framträdande i vår studie är att pedagogerna tycker att 

barnen är det allra viktigaste i deras arbete, vilket även Birgerstams (1997) 

studie visar. Det är pedagogens uppgift, oavsett om det är en man eller en 

kvinna, att vara där för barnen och ge dem möjligheter att utvecklas.  Finns 

inte denna syn tror vi att arbetet blir svårt att utföra. Eftersom att barnen är det 

viktigaste tycker vi att allt runt omkring dem måste fungera. Som pedagog 

behöver man möta både barn, föräldrar och arbetslag och då behövs, som 

pedagogerna i vår studie tog upp, egenskaper som socialkompetens och 

positiv människokännedom. Har pedagoger dessa egenskaper tror vi att det 

blir lättare att möta barn, föräldrar och kollegor på ett professionellt sätt, vilket 

kan medföra att barnen blir trygga och det är trots allt barnen som är det 

viktigaste.  

 

Om vi tittar på vår studie utifrån minoritetsperspektivet Tokenism (Kanter, 

1977) kan vi se att pedagogerna vid vissa tillfällen blir som symboler för deras 

sociala grupp, att de är män. Omgivningen tycker att de är bra bara för att de 

är män och det bidrar till att de ibland får stor uppmärksamhet. Det som skiljer 

vår studie med Tokenismen är att pedagogerna bara får positiv uppmärksam-

het. Trots att de är en token på sina arbetsplatser har de aldrig blivit diskrimi-

nerade som Kanter påstår att alla tokens blir. 

 

Om vi tittar på vår studie utifrån minoritetsperspektivet ” The glass escalator” 

(Williams, 1992) kan vi se att pedagogerna har blivit rättvist behandlade vid 

anställning. Vi anser att de till och med ibland haft företrädesrätt. Det verkar 

vid vissa tillfällen som att chefer väldigt gärna vill ha dem på deras förskola på 

grund av att de är män. Pedagogerna har alltid fått ett positivt bemötande från 

chefer och kollegor, men som vi tolkar det har de aldrig haft en ledarroll eller 

en högre position än sina kvinnliga kollegor. Pedagogerna har alltså aldrig haft 

någon annan position inom förskoleyrket, som vi har tolkat det.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att Hirdmans (1988) genuskontrakt både bryts 

och upprätthålls av pedagogerna i vår studie. Genom Tokenismen (Kanter, 

1977) och minoritetsperspektivet ” The glass escalator” (Williams, 1992) har vi 

kommit fram till att verkligenheten sällan ser ut som i teorin eftersom vår 

studie inte kan ses utifrån ett perspektiv. 

 

Avslutande reflektioner 
Vi tror att omgivningen har stort inflytande på människor i allmänhet inte bara 

på pedagoger. I vår studie tror vissa pedagoger att yrket i förskolan ses till stor 

del som barnpassning av allmänheten och vi tror att det kan medföra att män 

inte vågar söka sig till yrket eftersom att barnpassning ses som kvinnligt. 

Pedagogerna talade även om att lönen är en betydande faktor till varför det är 

få män som väljer att söka sig till förskolan eftersom att lönen är relativt låg. Vi 

har själva fått nedvärderande kommentarer speciellt när det kommer till 

lönefrågan. Vi kan inte låta oss bli påverkade av vad omgivningen tycker om 

yrket när det är ett yrke vi alltid har drömt om. Precis som vissa av pedago-

gerna i vår studie påpekar anser även vi att lönen inte betyder allt. Även vi 

känner att det är viktigt att trivas med det yrke vi väljer. Hur skulle vi må om 

vi känner att arbetet blir en börda men att vi får en bra lön? Vi tror att om vi 

själva inte skulle trivas med arbetet i förskolan skulle vi heller inte göra en bra 

insats.  

 

Vi anser att det borde finnas fler manliga pedagoger i förskolorna än vad det 

gör idag. Vi tycker inte att de ska få rollen att utföra typiska manliga aktivite-

ter, utan att alla i ett arbetslag ska utföra samma typer av aktiviteter för att 

bryta traditionella könsmönster. På detta sätt tycker vi att både manliga och 

kvinnliga pedagoger blir goda förebilder för barn. 

 

Fortsatt forskning 

Eftersom upplevelser förändras med tiden vet vi inte om studien skulle 

resultera i samma svar om vi skulle genomföra den igen. Något som då skulle 

vara intressant är om vi/någon skulle göra om samma studie igen med samma 

deltagare. 

 

På grund av att vi ansåg att tiden var väldigt begränsad till studien valde vi att 

enbart studera manliga pedagoger. För att vidareutveckla denna studie skulle 

det vara intressant att göra en jämförande studie mellan manliga och kvinnliga 

pedagogers upplevelser av sitt yrke i förskolan. Hur upplever män sitt yrke? 

Hur upplever kvinnor sitt yrke? Vilka uppfattningar har de om varandra? Vi 

valde att intervjua både barnskötare och förskollärare i vår studie. Även där 

skulle en jämförande studie mellan yrkeskategorierna vara spännande att 

genomföra. Skulle svaren likna varandra eller skulle de skilja sig åt? 
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Enligt vår studie anser vissa pedagoger att kontakten med föräldrar är viktig. 

Utifrån detta skulle det vara intressant att studera hur föräldrar upplever 

manliga pedagoger i förskolan. 

 

Alla ovanstående förslag till fortsatt forskning är utifrån vuxnas perspektiv. 

Därför skulle en undersökning utifrån barns perspektiv vara spännande att 

genomföra. Hur upplever barn de manliga och kvinnliga pedagogerna i 

verksamheten? 

 

Vi är medvetna om att dessa områden av vidare forskning baseras på männi-

skor upplevelser, som därmed kräver samtal med informanter. Som vi skrivit 

tidigare kan informanter uttrycka en sak, men göra en annan. Därför skulle det 

vara intressant att studera hur de förhåller sig till det de säger. Detta gäller för 

samtliga områden som vi givit som förslag på till fortsatt forskning.  

 

Tack! 
Vi vill börja med att tacka pedagogerna som deltagit i vår undersökning. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Jakob Billmayer för det stöd och de kloka 

råd vi fått. Vi vill även tacka Tord Källström och Mariana Blom som har varit 

till hjälp för att göra studien mer kommunicerbar. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett väl genomfört samarbete. 
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BILAGA 1: Missiv 
Hej!  

 

Vi heter Sofia Blom och Linda Källström och vi läser till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Härnösand. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och ämnet 

vi valt att skriva om är män som arbetar i förskolan. 

 

Efter vår telefonkontakt där du godkände ditt deltagande i studien, skickar vi 

nu ut information om vad intervjun kommer att handla om.  

 

Vi kommer att ställa frågor om dig som pedagog och ditt arbete i förskolan. 

 

Ditt deltagande är frivilligt. Vi vill att du svarar på frågorna så ärligt du bara 

kan. Ha i åtanke att både du och förskolan kommer att vara anonyma. Efter 

sammanställningen av svaren får du möjlighet att läsa det du har berättat så att 

du ser att vi gjort en rättvis bild av dig. Under intervjun kommer vi att spela in 

intervjun med en diktafon och samtidigt skriva. Detta gör vi för att inte gå 

miste om viktig information. Den inspelade intervjun kommer bara vi två som 

skriver examensarbetet att lyssna på, men det som sägs kommer att transkribe-

ras och eventuellt läsas av andra, men som vi skrivit tidigare så kommer du att 

vara helt anonym. 

 

Vi hoppas på ett givande samtal.  

 

Tack för medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Linda Källström  

xxx-xxx xx xx  

 

Sofia Blom  

xxx-xxx xx xx  
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BILAGA 2: Intervjuguide 
Bakgrundfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Hur många kvinnor resp. män arbetar på förskolan? 

 

Yrkesval 

4. Hur kommer det sig att du valde att arbeta i förskolan? 

5. Har du arbetat inom något annat yrke förutom förskolan?  

6. Om du fick välja yrke idag, skulle du ha valt samma yrke? 

7. Vad fick du för reaktioner av omgivningen när du gjorde ditt yrkesval? 

(vänner och familj?) 

 

Yrkesroll 

8. Finns det några fördelar med att vara man inom förskolan? 

9. Finns det några nackdelar med att vara man inom förskolan? 

10. Vilka arbetsuppgifter har du? 

11.  Finns det några arbetsuppgifter du föredrar att utföra? 

12. Finns det några arbetsuppgifter du tycker mindre om att utföra? 

13. Hur delar ni upp arbetsuppgifterna i arbetslaget? 

14. Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha i yrket? 

15. Vilka kunskaper tycker du är viktiga att ha i yrket? 

 

Bemötande 

16. Hur har du blivit bemött av chefer när du har sökt jobb på förskola?  

17. Hur har du blivit bemött av dina kollegor? 

18. Hur upplever du det att arbeta med en så stor andel kvinnor? 

19. Hur har du blivit bemött av barnens föräldrar? 

20. Hur tror du att andra människor som inte är insatta i detta yrke skulle 

beskriva det du arbetar med? 

 

Övrigt 

21. Vad tror du att det beror på att det är så få män som arbetar i försko-

lan? 

22. Har du något mer du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 


