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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad manliga pedagoger har 

för föreställningar kring att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

i förskolan samt vad männen känner för förväntningar på sig i egenskap av att 

vara man i förskolan. Arbetet utgår från ett genusperspektiv och studien 

bygger på kvalitativa intervjuer med tio verksamma manliga pedagoger. 

Resultatet visar att männen upplever förväntningar på sig att agera på ett visst 

sätt i egenskap av att vara man, främst från vårdnadshavare. Till skillnad från 

tidigare forskning upplever männen i studien att de oftast inte har några 

specifika förväntningar på sig från kollegor. Studiens deltagare framhåller att 

de främst jobbar med att bryta könsroller och könsmönster i förskolan genom 

att föregå som normbrytande förebild. Detta genom att visa barnen dels att det 

är möjligt att, som man, arbeta inom ett kvinnligt kodat yrke, dels genom att i 

förskolan visa upp ett sätt att agera som bryter mot det könsstereotypt 

manliga. 

 

Nyckelord: Män i förskolan, manliga förskollärare, manliga pedagoger, 

förväntningar, könsroller, könsmönster, normbrytande, genus 
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 Inledning  
Svenska förskollärare är i dagsläget nästan uteslutande kvinnor. År 2007 var 96 

procent av dem som utbildat sig till förskollärare och arbetar som förskollärare 

kvinnor. Det har inte skett någon betydande förändring av antal män sedan 

dess och enligt Statistiska Centralbyrån ser det inte heller ut som att det är en 

siffra som kommer att ändra sig inom den närmsta framtiden. Det är även en 

större del av kvinnorna som har utbildat sig till förskollärare som faktiskt 

arbetar som det än männen (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

 

Att antalet män i förskolan är så litet har lyfts fram som problematiskt bland 

annat av Skolverket som 2013 bedrev en kampanj för att öka andelen män i 

förskolan (Skolverket, 2013). Även många forskare pekar på att det arbetar få 

män i förskolan och att det vore önskvärt att ändra på (Koch och Farquhar, 

2015; Brownhill, 2015; Brody, 2015). Koch och Farquhar (a.a.) menar att fler 

manliga pedagoger i förskolan och de tidiga skolåren är önskvärt i de flesta 

utvecklade länder men att man inte har lyckats locka män till dessa yrken. 

Wohlgemuth (2015) har i en studie identifierat att många av männen som valt 

att arbeta i förskolan möts av oförståelse av omgivningen inför deras 

karriärval. Hon anser att det kan vara svårt att få män att arbeta med 

pedagogik för de yngsta även om man lyckas få fler att studera ämnet. En 

anledning till detta, menar Wohlgemuth (2015), är de starka förväntningar som 

finns utifrån kön inom området. 

 

Varför det är eftersträvansvärt med fler män i förskolan är något som det kan 

finnas flera anledningar till. I Skolverkets (2013) kampanj framhölls det 

huvudsakliga skälet vara att genom att öka andelen manliga förskollärare visar 

man förskolebarnen att kön inte är avgörande för vilket yrke man väljer. Kasin 

och Vaagan Slåtten (2015) pekar på att anställda i förskolan vill ha fler manliga 

kollegor främst då det är något annat än kvinnor, då de menar att det bidrar 

till mångfald. De tar även upp, liksom Skolverket, aspekten att män i förskolan 

breddar synen på vilka karriärsval som är möjliga för en man. En annan aspekt 

av männens roll i förskolan, som lyfts fram av Wohlgemuth (2015) och Brody 

(2015) är att männen anses kunna vara viktiga i första hand som förebilder för 

pojkarna i förskolan. Det går att fundera kring vilken typ av förebilder dessa 

män förväntas vara utifrån sitt kön.  

 

Som blivande manlig förskollärare har det under utbildningen och VFU-

perioder framgått för mig att det finns föreställningar om män som arbetar i 

förskolan just utifrån traditionella könsmönster snarare än person.  I Läroplan 

för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011)  framgår att förskolan ska motverka 

traditionella könsroller och könsmönster.  I en omfattande enkätstudie bland 

förskollärare i Norge, där det bland annat undersöks hur pedagoger i 

förskolan agerar i sitt dagliga arbete, framkommer att könsstereotypa 

ageranden förekommer då det t ex visade sig att kvinnorna ägnade sig mer åt 
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omvårdnad av barnen medan männen utförde fler fysiska aktiviteter (Løvgren, 

2014). Även Kasin och Vaagan Slåtten (2015) pekar på att närvaron av manliga 

pedagoger kan göra att insatser för att främja jämställdhet bland barnen 

förbises då närvaron av manliga pedagoger i sig ses som en åtgärd. De visar 

även på att i och med att de kvinnliga kollegorna vill att männens närvaro ska 

göra skillnad kan det leda till en mer könsstereotyp uppdelning av 

arbetsuppgifter. 

 

Män i förskolan kommer att sticka ut då kvinnor utgör normen och männen 

kan tänkas ha en specifik påverkan på verksamheten och barnen utifrån det.  

Givet att det ingår i förskolans uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket, 2011), de förväntningar som finns på män i förskolan 

och att det i studier visat sig att män och kvinnor i någon mening utför arbetet 

olika anser jag det angeläget att närmare undersöka vad de manliga 

pedagogerna i förskolan har för tankar kring att uppfylla denna del av 

förskolans uppdrag. 
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 Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för tidigare forskning om i första hand män i förskolan 

men även om pedagogers påverkan på barns könsmönster och könsroller. Det 

finns studier om mäns roll i förskolan gjorda i en rad länder och upplevelsen 

från männen och synen på manliga pedagoger i förskolan tycks skilja sig 

mellan olika länder. Givetvis finns stora individuella skillnader inom länderna 

men det går att se övergripande skillnader olika länder emellan. Det skulle 

kunna tänkas bero på hur synen på könsroller i stort ser ut i landet. Oavsett 

orsak till skillnaderna går det inte inom ramen för denna uppsats att 

presentera en helhetsbild på ett internationellt plan. Det är även intressant att 

se till andra länder då mycket av den aktuella forskningen inom området gjorts 

utanför Sverige. Dock har en avgränsning gjorts såtillvida att alla studier är 

gjorda i västerländska länder. Mycket av den forskning som gjorts kring män i 

förskolan är gjord kring millennieskiftet och kan därmed börja ses som 

daterad, därför har jag fokuserat främst på nyare forskning. Det finns dock viss 

äldre forskning som jag bedömt som intressant att ta med. 

I bakgrundens avslutande del redogörs för det teoretiska perspektiv som 

genomsyrar uppsatsen, nämligen genusperspektivet. 

Förväntningar på manliga pedagoger 

I en intervjustudie genomförd med grundskollärare på låg- och mellanstadiet i 

svenska skolor visade det sig att de manliga lärarna kände en påtaglig press att 

uppfylla en form av maskulinitet. Det handlade t ex om att de manliga lärarna 

kände en förväntan på sig att ha en större förmåga om att upprätthålla ordning 

bland eleverna och att vara mindre känsliga än sina kvinnliga kollegor. 

Männen i studien uppfattade sig inte alltid uppfylla kraven för att vara typiskt 

maskulina men förväntningarna om det kunde göra att de förstärkte sina 

maskulina sidor (Hjalmarsson & Löfdahl, 2014). Vad gäller en förväntan på 

manliga pedagoger om att vara mer auktoritära och ha en större förmåga att ta 

hand om bråkiga barn är det något som även framkommer i äldre forskning i 

förskolan av Havung (2000). I samma studie visar hon på att männen ofta ses 

som en förbild som inger trygghetskänsla men att de inte förväntas vara lika 

kunniga som sina kvinnliga kollegor vad gäller att ta hand om barn. En annan 

aspekt av förväntan, som Havung (2005) pekar på, är att männen i agerande 

mot barnen förväntas vara mer lekfulla och busiga. 

Som nämnts tidigare så förekommer det att den manliga pedagogen i 

förskolan kan förväntas vara en förebild för pojkarna i förskolan. Brownhill 

(2014) har undersökt vilka upplevda egenskaper i rollen som manliga 

förebilder finns hos de män som arbetar med barn i ålder 0-8 år. Studien 

bedrevs i England och de deltagande ombads identifiera egenskaperna de 

ansåg att manliga förebilder bör uppvisa för unga pojkar. Brownhill (a.a.) 

framhåller att tidigare forskning pekar på att det kan vara positivt med 

manliga förebilder i förskolan/tidiga skolåren för pojkar. Han ämnar med sin 
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forskning att klargöra vilka karaktäristika som eftersöks i de manliga 

förebilderna. Studien bestod av enkäter till män som arbetar med barn i åldern 

0-8 år, följt av fokusgruppintervjuer med deltagare i ledningsgrupper och sex 

individuella intervjuer. Det framkommer att egenskaperna som ses som 

viktiga kan skilja sig mycket och att de egenskaper som deltagarna rankade 

högst inte är direkt typiskt maskulina då det var pålitlig, vänlig och 

respektfull. Det visade sig även att de manliga pedagogerna kunde uppleva en 

diskrepans mellan deras syn på vad som är en god manlig förebild och den 

hos t ex vårdnadshavare och kvinnliga kollegor, vilket kunde ha en påverkan 

på hur de agerar i arbetet. Hellman (2010) lyfter fram bilden av den manliga 

pedagogen som en manlig förebild som problematisk. Detta eftersom hon 

menar att det synsättet innebär att man ser på en viss sorts manlighet som 

eftersträvansvärd och att det kan leda till en tro på att pojkar är i behov av fler 

män i förskolan samtidigt som det inte finns forskning som visar på att det 

faktiskt är så. 

Skillnader i agerande och synsätt mellan män och 
kvinnor 

Som tidigare nämnt finns det forskning som visar på skillnader i hur män och 

kvinnor agerar i arbetet som pedagog i förskolan. Havung (2005) pekar på hur 

manliga pedagoger kan vara påtagligt mer aktiva i idrottsaktiviteter som 

fotboll så till den grad att om männen inte hade intresse för de aktiviteterna 

planerades de helt bort. I Havungs (2000) studie visade männen på en ovilja att 

deltaga i vissa typiskt kvinnliga sysslor såsom att sy och baka. Samtidigt 

menade de på att det var självklart att deltaga i omvårdnadssituationer i 

samma utsträckning som sina kvinnliga kollegor. I mer aktuell forskning av 

Løvgren (2014) visade det sig emellertid finnas en skillnad på det området då 

det framkom att kvinnor i högre grad än män genomförde blöjbyten.  

Det kan även finnas skillnader i sättet att se på barnen och verksamheten 

mellan män och kvinnor. Bosacki, Woods och Coplan (2015) har studerat hur 

manliga respektive kvinnliga pedagoger ser på barns uttryck för aggression. I 

studien, som bedrevs i Kanada, deltog 11 män och 11 kvinnor som fick läsa 

några korta scenarion gällande barn som uppvisar olika typer av aggression 

och bråklekar. De tillfrågades, genom webbenkäter, om sin attityd gentemot 

det uppvisade beteendet. Resultatet visade att de manliga pedagogerna i högre 

utsträckning än de kvinnliga såg på fysisk aggression och bråklek som mindre 

negativt hos pojkar än flickor. Det visade sig att de manliga pedagogerna till 

och med förmodade att det skulle gå bättre i skolan för de pojkar som deltog i 

bråklekarna än de pojkar som inte gjorde det. 

Nordberg (2009) menar att det kan finnas en bild av en normal manlighet där 

mannen t ex är idrottsintresserad och inte för mesig eller känslig. Denna bild 

har framkommit i hennes studier av manliga förskollärare där vissa uppvisat 

en skepsis mot de män i förskolan som vill framhäva just en annan sida av att 

vara man. Vidare menar hon att det finns de som ser den kvinnligt kodade 

förskolan som problematisk för pojkar och manliga pedagoger. I hennes studie 

framkommer att en del manliga pedagoger menar att det i förskolan fokuseras 
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för mycket på typiskt kvinnliga aktiviteter medan de manliga kommer i 

skymundan. Dessa män arbetade med att ge förskolans pojkar tillgång till mer 

manlig verksamhet. Nordberg (a.a.) framhåller att trots övervikten av 

kvinnliga pedagoger är det lätt att hitta exempel på maskulinitetsskapande 

praktiker i förskolan. 

I en studie där man jämfört manliga och kvinnliga pedagogers förhållningssätt 

till barns utomhuslek kom Emilsen och Koch (2010) fram till att männen kände 

en större frihet i att arbeta såsom de själva vill med barnen utomhus. 

Anledningen till detta var att männen kände sig mindre bekväma inomhus då 

de där kände att miljön var mer lik hemmet och att det traditionellt är moderns 

plats. Det visade sig att de främsta skillnaderna i hur de manliga respektive 

kvinnliga pedagogerna bedrev sitt arbete var att männen var mer fysiska och 

lekfulla med barnen samt mindre fokuserade på säkerhetsfrågor. Att männen 

leker ”vildare” lekar med barnen ses ofta som positivt av såväl kvinnliga som 

manliga pedagoger, enligt Emilsen och Koch (a.a.). Även Brody (2015) visar 

exempel på hur männen i hans studie lekte ”vildare” lekar med barnen, vilket 

kan ses som typiskt manligt. Han menar dock att samma män även visade på 

beteenden som skulle kunna ses som typiskt kvinnliga, såsom att försiktigt 

stryka barnen på ryggen när de ska sova. 

Manliga pedagogers upplevelser från yrket 

Christian Eidevald (2013) genomförde, på uppdrag av Skolverket, en 

intervjustudie med 25 manliga pedagoger i förskolan i olika delar av Sverige. 

Han undersökte bland annat huruvida männen ansåg sig bli särbehandlade 

eller inte samt om de såg ett behov av fler män i förskolan. De flesta männen i 

studien ansåg sig bli eller ha blivit särbehandlade. Särbehandlingen kunde te 

sig på olika sätt och kunde handla om såväl en överdriven uppskattning som 

könsstereotypa förväntningar. Flera deltagare lyfte fram att de upplevde sig 

vara eftertraktade att anställa just på grund av kön. I regel ansåg studiens 

deltagare att det var negativt att de särbehandlades oberoende av 

särbehandlingens natur. Samtidigt som männen lyfte fram att de inte ville vara 

på något sätt annorlunda än sina kvinnliga kollegor så menade samtliga 

deltagare i studien att det behövs fler män i förskolan. Den huvudsakliga 

anledningen handlade just om att fler män i förskolan skulle leda till att de inte 

pekades ut på oönskade sätt.  

Gällande om männen behövs för att tillföra något annat än kvinnorna eller om 

det är för att männen ska slippa könsstereotypa förväntningar rådde det i 

studien delade meningar. Eidevald (2013) menar att det kan finns en önskan 

om fler män i förskolan men att det då ska vara stereotypiskt ”riktiga män”. 

Samtidigt framkommer exempel i hans studie där männen går emot de 

stereotypa förväntningarna. Just att det kan anses viktigt att anställa män som 

upprätthåller en viss maskulinitetsposition är något som även Hellman (2010) 

pekar på som förekommande. 

Vad gäller mannens säregna position i förskolan så menar Havung (2000) att 

mannen kan komma  att ses som ett hot och givet att förskolan är en kvinnligt 
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kodad arena hamnar män i en hierarkiskt underordnad position. Enligt 

Havung (2005) kan en ensam manlig förskollärare få mycket uppmärksamhet 

på grund av sitt kön men han kan också hamna utanför om han inte släpps in 

av sina kvinnliga kollegor. Hon menar att detta kan leda till att män i förskolan 

anpassar sig till den rådande ordningen och därmed gör avkall på sina egna 

idéer. Det kan dock vara skillnad i hur ”utpekad” mannen i förskolan blir 

beroende på om han är ensam manlig pedagog eller inte, menar Havung 

(2000). I hennes studie visade det sig att när det finns flera manliga pedagoger 

kan varje man kan ta mer plats i arbetet. 

Hinder för män att arbeta inom förskolan 

Att förskolan som arena är kvinnligt kodad menar Havung (2005) kunna bidra 

till att få män söker sig dit. Koch och Farquhar (2015) har i sin forskning 

kommit fram till att det finns osynliga hinder för män att börja arbeta inom 

dessa områden. För att identifiera vilka dessa hinder är har de studerat och 

analyserat forskning och vetenskaplig litteratur inom området. Deras studie är 

främst baserad på erfarenheter från ett flertal olika västländska länder. I Koch 

och Farquhars (a.a.) studie är de sex främsta hindren som de har identifierat 

följande: 1. I samhället finns större stöd för att kvinnor går utanför traditionella 

könsroller än män. 2. Manliga pedagoger i tidig utbildning är ännu inte helt 

tänkbart för folk. 3. En rädsla för att män ska ”ta över” håller tillbaka 

förändring. 4. Det finns subtil diskriminering vid rekrytering. 5. Positiva bilder 

av manliga pedagoger i tidig utbildning ökar men inte i tillräcklig 

utsträckning. 6. Ovilja att tillsätta resurser som krävs för förändring. En aspekt 

som de inte tar upp men som bland annat tas upp av Brody (2015) är att det 

kan ses som oattraktivt att arbeta inom barnomsorg och att det kan leda till 

misstanke om pedofili. Aspekten om en ständigt överhängande risk att bli 

utpekad som pedofil framkom även i Eidevalds (2013) studie. 

Pedagogers påverkan på barnens könsmönster 

Bosacki, Woods och Coplan (2015) lyfter fram att tidigare forskning visar på att 

barns könsidentitet utvecklas i ung ålder och att vårdnadshavarnas attityder 

till könsroller påverkar barnen. De menar att hur pedagogers attityd till 

könsmönster påverkar barnen är mindre utforskat men att det finns forskning 

som visar på att pedagoger ofta kan neutralisera könsfördomar och 

dekonstruera barns könsstereotyper. 

 

Enligt Sandström et al. (2013) kan pedagogernas arbete med genusfrågor ha 

påverkan på barnens process i att utveckla sin identitet. Om förskolebarnen 

uppmuntras i att överskrida de traditionella sätten att vara för pojkar och 

flickor kan de i sitt identitetsskapande ta till sig aspekter från båda könen i sin 

könsidentitet.  

Det finns flera studier som visar att pedagoger, omedvetet, behandlar pojkar 

respektive flickor olika. Det visade sig bland annat i ett forskningsprojekt som 

Berge (2001) gjorde i samarbete med Kommunalförbundet i Jämtland. Hon lät 

där filma pedagogernas samspel med barnen i olika situationer. Det visade det 

sig t ex att flickor ofta användes som ”hjälpfröknar”, pojkarna var mer tillåtna 
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att busa, flickorna hade högre krav på sig om att vara empatiska, pojkarna fick 

mer talutrymme och tilläts avbryta samtal i större utsträckning, flickorna 

tilltalades i längre meningar och pojkarna oftare med korta kommandon. Det 

framkom även att pojkarna oftare fick beröm för sina egenskaper såsom att 

vara snabb eller stark medan flickor fick mer beröm för prestationer såsom att 

ha ritat en fin teckning eller att ha hjälpt till med något. Detta ligger i linje med 

vad Eidevald (2009) tar upp i sin doktorsavhandling, där han menar på att 

såväl nationell som internationell forskning visar att könstypiska mönster 

reproduceras i förskolan och att pedagogerna ofta förstärker traditionella 

könsroller då de har dolda förväntningar på pojkar respektive flickor. 

Zaman (2007) har studerat lärarstudenters föreställningar kring att undervisa 

pojkar respektive flickor i förskolan. Det visade det sig finnas tydliga 

skillnader i förväntningarna, främst visade det sig i förväntningen om att 

pojkarna skulle vara bråkiga. Zaman (a.a.) menar att förskolelärarens 

inställning till barnen har stor betydelse för deras utveckling och att medvetna 

pedagoger kan bidra till att motverka traditionella könsmönster. 

Genusperspektiv 

Då det är just könstillhörighet som är den gemensamma egenskapen hos de 

manliga pedagogerna och det dessutom rör arbetet med barns könsroller är 

det naturligt att uppsatsen tar ett genusperspektiv. I uppsatsen utgår jag från 

Yvonne Hirdmans genusteori. Där är två centrala begrepp genussystem och 

genuskontrakt, som jag utgår ifrån i denna uppsats.  

Genussystem och genuskontrakt 

Genussystemet handlar om en könsordning som förverkligas i olika praktiker 

med utgångspunkt från att män är normen. Hirdman (2001) framhåller två 

principer i genussystemet, hierarki och isärhållande. Hierarkin handlar om att 

mannen är norm och överordnad kvinnan. Detta leder till förtryck i samhällets 

alla delar, mer eller mindre synligt. Det rör t ex att männen har mer makt och 

tjänar mer pengar.  

 

Isärhållandet innebär att män och kvinnor kan ses som varandras motsatser 

och det som är manligt respektive kvinnligt hålls isär. Detta, menar Hirdman 

(2001), leder till att kvinnor och män finns på olika arenor i samhället. 

Uppdelningen mellan könen på arbetsmarknaden är ett exempel på detta, där 

kvinnor och män dominerar i olika sektorer och på olika nivåer. Statusen för 

de manligt kodade yrkena är i regel högre. Om kvinnor skaffar ett arbete 

utanför den kvinnligt kodade arbetssfären blir de uppmärksammade med 

förvåning för att de lyckades nå upp till mäns nivå. Om en man däremot intar 

kvinnors arena sker ses det oftare på som social nedgradering (Hirdman, a.a.). 

Därför kan det alltså vara lättare för kvinnor att bryta mot könsbarriärerna än 

män och detsamma gäller för flickor och pojkar.  

 

Hirdman (2001) menar även att barn i tidiga åldrar uppmuntras i fasthållandet 

av traditionella könsordningar. En skillnad hon pekar på där är att pojkar ofta 

uppmärksammas för sina individuella egenskaper och flickor för sin förmåga 
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att se till allas bästa. Vidare så ses vissa egenskaper som könskodade. T ex att 

tystlåtenhet sammankopplas med flickor medan bråkighet sammankopplas 

med pojkar. 

 

Enligt Hirdman (2001) är alla föreställningar och överenskommelser i 

samhället om vad som är passande för män respektive kvinnor, vem som kan 

göra vad och hur relationen mellan man och kvinna ska se ut, vad som utgör 

grunden för genuskontraktet. Det är alltså oskrivna regler om manligt och 

kvinnligt och de påverkar så att män och kvinnor ges olika villkor. Applicerat 

på barn kan det röra sig om att t ex en pojke förväntas att tycka om färgen blå 

och bilar. Hirdman (2004) menar att sådana förväntningar leder till 

könsmönster. 
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 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad manliga pedagoger 

har för föreställningar kring att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller i förskolan. Studien har även för avsikt att undersöka om det finns 

förväntningar som de manliga pedagogerna anser sig uppleva i egenskap av 

att vara man. Syftet kan konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

 Vilka specifika förväntningar upplever manliga pedagoger i förskolan 

ha på sig?   

 

 Hur uppfattar manliga pedagoger i förskolan arbetet med genusfrågor? 
 

 Hur ser manliga pedagoger på sin roll i att motverka traditionella 

könsroller och könsmönster i förskolan? 
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 Metod 
I det här kapitlet presenteras varför kvalitativa intervjuer har valts som metod. 

Sedan följer en beskrivning av hur studien har förberetts och genomförts, 

information om urvalet, analysmetod, studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt vilka forskningsetiska överväganden som har tagits. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring utförandet av intervjuerna.  

Metodval – kvalitativa intervjuer 

Då syftet med studien var att undersöka  manliga pedagogers uppfattningar 

kring att motverka traditionella könsroller i förskolan var det lämpligt att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att om 

man vill veta något om hur människor uppfattar sin livsvärld på ett rikt och 

nyanserat sätt så är samtalet ett bra sätt att skaffa den informationen och 

kvalitativa intervjuer utgår ifrån samtalet. Vidare framhåller de att man i mötet 

mellan den som intervjuas och den som intervjuar skapar kunskap och 

erfarenhet. De anser att den som intervjuar därför behöver ha god kunskap om 

ämnet för att kunna ställa följdfrågor och driva samtalet djupare under dess 

gång (Kvale & Brinkmann, a.a.). Då jag dels läst på mycket inom ämnet, dels 

även själv kommer att vara en manlig förskollärare anser jag att jag i högsta 

grad var förberedd för detta. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) pekar på att det är viktigt att ha i åtanke 

att intervjuer inte alltid säger allt eftersom de är kopplade till hur den som 

intervjuas uppfattar ämnet och hur diskussionen som skedde framskred. 

Eftersom det är just de intervjuades utsagor så är det heller inte säkert att de i 

praktiken agerar som de berättar att de gör. Det kan därför tänkas att det hade 

varit bra att komplettera intervjuerna med observationer, något som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (a.a.) menar på ofta är lämpligt vid användande av 

intervjuer som metod. Det skulle förmodligen kräva relativt många och 

omfattande observationstillfällen för att fånga studieobjektet så inom ramen 

för denna studie fanns inte tid för detta. Fokus i denna studie har legat på att 

göra tillräckligt många och informativa intervjuer. 

Förhållningssätt och förberedelse 

Det brukar talas om olika typer av intervjuer, såsom ostrukturerade, 

strukturerade och semistrukturerade. I denna studie användes vad som 

närmast skulle beskrivas som semistrukturerade intervjuer. Dock menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att det oftast är svårt att skilja på olika 

typer av intervjuer. Eftersom det var några av frågorna i intervjuguiden som 

var extra viktiga att få svar på såg jag till att fokusera på dem och inte vara 

strikt bunden till frågeformuläret samt vara beredd på att ställa följdfrågor och 

be de intervjuade utveckla sina tankar ytterligare. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (a.a.) kan man på så sätt arbeta mer flexibelt och få svar på andra 

frågor. De menar även att det är viktigt att få till en god dialog med de som 
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intervjuas, och för att göra det utgick jag ifrån de råd som ursprungligen 

kommer från en studie som pågick 1926-1932; Hawthornstudien. I korthet går 

råden ut på att lyssna tålmodigt, inte vara auktoritär, inte ge råd, inte 

argumentera, att tala eller fråga enbart under särskilda förhållanden: för att 

hjälpa personen att tala, för att ta bort eventuell rädsla, för att ge beröm och för 

att styra diskussionen i rätt riktning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, a.a.). 

Vidare inleddes intervjuerna med några lättbesvarade frågor för att skapa en 

trygghet i situationen och få igång ett flyt i intervjun, vilket förespråkas av 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (a.a.). 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) lyfter fram fler viktiga aspekter att ha i 

åtanke inför intervjun såsom att vara väl förberedd och att ha frågor 

nedskrivna. Även om man inte nödvändigtvis kommer hålla sig till dem är det 

bra att ha de färdiga frågorna tillhands för att påminna sig om vad man har 

planerat att ta upp. De framhåller även vikten av att ställa vänliga frågor och 

tydligt visa sitt intresse för den intervjuades synpunkter och erfarenheter. 

Detta var något som jag hade i åtanke under intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är det viktigt att den som intervjuar ställer relativt enkla 

frågor som är lätta att tolka och förstå för den som blir intervjuad. Även detta 

har funnits i åtanke vid framtagandet av intervjuguiden. 

Urval 

Det kan finnas urvalsproblem när man gör kvalitativa intervjuer och det är 

viktigt att tänka över hur man väljer ut dem som ska intervjuas (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Att jag specifikt ville intervjua manliga pedagoger i 

förskolan gjorde att jag i högsta grad riktade mig till en ganska avgränsad 

grupp människor att intervjua. Utmaningen låg i att få tag på ett nog stort 

underlag då det ju finns så få manliga pedagoger. Det var även svårt att veta 

vilka förskolor som alls har manliga pedagoger. För att hitta potentiella 

deltagare till studien besökte jag förskolors hemsidor där de på vissa 

redovisade namn på personalen och om det fanns personal med manligt 

klingande namn togs kontakt med förskolechefen. Jag kontaktade även några 

förskolor som jag visste hade manliga anställda. Slutligen hörde jag mig även 

för hos bekanta med kopplingar till förskolor om de kände till möjliga 

studiedeltagare. Jag riktade mig i första hand till förskollärare men för att få ett 

nog stort underlag bedömde jag att även barnskötare var intressanta att ha 

med i studien. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011)  menar att det sällan räcker med en eller 

ett par personer i en intervjustudie men om man intervjuar ca sex till åtta 

personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är 

relativt oberoende av enskilda individers högst personliga uppfattningar. 

Författarna menar dock att sex informanter ofta är i underkant och att det är 

önskvärt att komma upp i något fler intervjuer. Utifrån detta ville jag 

genomföra fler än sex intervjuer men var inte inställd på ett specifikt antal utan 

tänkte låta slutgiltigt antal bero på hur många jag kunde få tag på och när 

någon form av mättnad i svaren uppnåtts. Kvale och Brinkmann (2014) 

uttrycker det helt enkelt så att man bör intervjua så många personer som 
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behövs för att få reda på vad man behöver veta. Givet detta skulle ju antalet 

kunna bli stort men samtidigt framhåller de att många intervjustudier skulle 

ha vunnit på att ha färre intervjuer och mer tid lagd på att förbereda 

intervjuerna och analysen av dem. Avsikten var således att hålla en balans i 

antal utifrån detta. 

Begränsning i urval 

Många av förskolorna som jag letade bland hade inga manliga pedagoger alls 

medan andra hade flera stycken. Vidare var det flera som arbetade som enda 

manliga pedagog som tackade nej till att vara med i studien. Det ledde alltså 

till att flera av de män jag intervjuade arbetade på samma förskola och i ett fall 

på samma avdelning vilket kan tänkas ha påverkan på utfallet. En större 

spridning över fler förskolor hade förmodligen varit att föredra men det var 

helt enkelt inte praktiskt möjligt att lösa. 

Informantinformation 

Sju av de deltagande pedagogerna var utbildade förskollärare och tre var 

barnskötare. Vid jämförelse av de personer som ställde upp för deltagande i 

studien visade det sig att spridningen i arbetslivserfarenhet var stor, från 

endast ett år i arbetet upp till över 20 år. Merparten av deltagarna hade arbetat 

ca 5-10 år och var i trettioårsåldern. De intervjuade benämns i studiens resultat 

med fingerade namn.  

Genomförande av intervjuerna 

Innan intervjuerna kontaktades förskolecheferna, först genom ett missiv via e-

post (se bilaga 1), och sedan per telefon. När de hade gett sitt godkännande för 

deltagande kontaktades de manliga pedagogerna på förskolan med samma 

information antingen via e-post, telefon eller personlig kontakt. Själva 

intervjuerna inleddes med att jag kortfattat berättade om vad studien handlade 

om samt att de informerades (igen) om att forskningsetiska rådets principer 

skulle vidtas. Mer information om dessa kommer längre fram i detta kapitel. 

Informationen om studien fick de intervjuade dels för att de skulle vara på det 

klara gällande vad de deltog i för studie, dels att det i viss mån gav de 

intervjuade en någorlunda liknande utgångspunkt, något som i sin tur skulle 

underlätta analysarbetet. Jag var även tydlig med informanterna att det var 

just deras uppriktiga tankar och åsikter jag var ute efter och att det inte fanns 

några så kallade korrekta svar. Intervjuerna varade mellan 15 och 40 minuter. 

De flesta låg runt 25-30 minuter vilket var kortare än jag hade tänkt mig. Jag 

anser ändå att jag fick till samtal som gav mig svar på de frågor jag var 

intresserad av. 

Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av intervjuerna utgick jag från de fyra forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan 

intervjutillfällena informerade jag de som skulle intervjuas om syftet för den 

aktuella forskningsuppgiften enligt informationskravet. Jag upplyste dem om 
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vilken roll de hade, vilka villkor som gällde och vilka rättigheter de deltagande 

hade enligt samtyckeskravet. Jag var tydlig med att deras deltagande var helt 

frivilligt och de fick avböja att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande när 

som helst under intervjuns gång. Deltagarna hade alltså själva rätten att 

bestämma och påverka sin medverkan. Vidare upplyste jag de som 

intervjuades om konfidentialitetskravet: att uppgifter om dem och den aktuella 

förskolan skulle hanteras konfidentiellt. Jag kunde inte lova full anonymitet 

men att uppgifterna skulle hanteras på ett förtroligt sätt, att inga namn skulle 

nämnas och att inga kopplingar till förskolan skulle göras. Jag informerade 

också om att insamlad data och material inte skulle nyttjas efter avslutat 

arbete. Avslutningsvis upplyste jag om nyttjandekravet: att insamlat material 

endast skulle användas för forskningsändamål. 

Inspelning och transkribering 

Jag ville spela in intervjuerna och fick tillstånd från samtliga deltagare att göra 

detta. Under intervjutillfället använde jag även, såsom förespråkas av 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), papper och penna för att göra 

anteckningar om nya frågor som uppkommer samt den intervjuades gester och 

grimaser. Även Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att den som intervjuar 

bör vara uppmärksam på hur den som blir intervjuad pratar och reagerar, med 

olika tonfall, gester och kroppsspråk. Det försökte jag vara uppmärksam på 

samt föra anteckningar kring. Under några av intervjuerna upplevde jag dock 

att det var störande för de intervjuade att jag antecknade och att de i något fall 

försökte läsa vad jag skrev ner. I de fallen avstod jag från att anteckna då det 

var viktigare att samtalet fortskred väl. 

 

Jag transkriberade så snart som möjligt efter genomförande av intervjun så att 

jag skulle ha själva intervjutillfället färskt i minne. Att transkribera kan vara 

omständligt då tal och skrift ofta använder olika språkspel (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid transkriberingen har jag gjort vårdad vardagssvenska 

av språket samt tagit bort hummanden, etc. Detta då jag bedömde att sådant 

inte hade någon betydelse för analysen av underlaget samt att citat från 

intervjupersoner i texten blir lättare att läsa. Jag sållade även bort mina 

bekräftanden när den intervjuade berättade något. Jag var dock noggrann med 

att inte göra några stora ändringar utan transkriberingen var i princip 

ordagrann och t ex pauser och skratt markerades i materialet. Det hände dock 

att vissa intervjuer tog en riktning mot sådant som var helt irrelevant för 

studien och då transkriberade jag inte de delarna utan markerade bara det i 

texten. Detta gjorde jag för att inte få onödigt mycket material att gå igenom i 

efterhand, vilket kan vara fördelaktigt enligt Rennstam och Wästerfors (2011). 

 

I samband med transkriberingen görs naturligt en första analys av materialet 

vilket är viktigt (Kvale & Brinkmann, 2014; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Transkriberingsprocessen upplevde jag som nyttig för att bättre komma 

ihåg allt som hade sagts under intervjuerna samt nyanser i samtalet jag inte 

uppfattat vid själva genomförandet. Vid transkriberingen använde jag mig 

även av mina anteckningar för att få med sådant jag lade märke till vad gäller t 

ex kroppsspråk. När jag transkriberade den första intervjun upptäckte jag även 
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att jag ofta var för snabb på att ställa en ny fråga så snart det blev tyst. Kvale 

och Brinkmann (a.a.) framhåller att man inte ska vara rädd för tystnad i en 

intervju utan att det är något som kan användas för att få utvecklingar av svar. 

Efter första intervjun höll jag därmed ett långsammare tempo och lät tystnader 

leda vidare till nya tankar. 

 

Vid transkriberingen användes oTranscribe1, som är en gratis webbapplikation 

för transkribering av intervjuer. Fördelen med att använda det verktyget är att 

man inte behöver växla mellan fönster för ljud och skrift samt att det är lätt att 

pausa och spola utan att ta händerna från tangentbordet. Det går även att 

sänka hastigheten på ljudfilen som spelas upp så att det är lättare att hinna 

skriva ner allt. Trots att applikationen är webbaserad lämnar aldrig vare sig 

ljudfilen eller transkriptet den lokala datorn, vilket är positivt ur ett 

integritetsperspektiv. 

Bearbetning av materialet 

Kvale & Brinkmann (2014) framhåller vikten av att tänka på hur man ska 

analysera sitt material redan innan genomförande av intervjuer. Vidare menar 

de att det är viktigt att vara medveten om att det inte finns ett enskilt sätt som 

är bäst när man ska försöka finna meningen i sitt material. Detta hade jag i 

åtanke och samtidigt som jag hade planerat hur jag skulle göra var jag öppen 

för att prova mig fram. 

 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet använde jag mig i huvudsak av 

det tillvägagångssätt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) redogör för som 

bygger på att sortera, reducera och argumentera. Först lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom några gånger så att jag skulle bli väl förtrogen med 

materialet, vilket är viktigt enligt Rennstam och Wästerfors (2011). Det var min 

upplevelse också eftersom jag efter att ha gjort detta upplevde mig ha en viss 

grundläggande överblick över vad som framkommit redan innan jag började 

arbeta ihop det till ett analyserat material. I samband med detta gjorde jag 

vissa kommentarer i materialet, såsom det som hade tydlig koppling till 

studiens frågeställningar. Sedan skapades en ordning i materialet genom att 

sortera in svaren under de huvudsakliga frågeställningarna samt 

bortrationalisering av sådant som inte var relevant för studien. Ständigt hölls 

dock i åtanke att det skulle ges en god representation av materialet så att jag 

inte bara plockade ut det som stämde överens med mina frågeställningar, 

vilket Rennstam och Wästerfors (a.a.) framhåller som en potentiell risk. Under 

processen återkopplades kontinuerligt till studiens frågeställningar för att 

säkerställa att relevant data användes. Jag tog ut särskilt intressanta delar 

genom att söka mönster och variationer i svaren. Jag gjorde spalter över vilka 

likheter och olikheter som fanns för att mer visuellt kunna se mönster.  

Det fungerade i viss mån att arbeta på det sättet som beskrivs ovan men jag 

upplevde att det blev något rörigt att hålla ihop så mycket underlag på det 

sättet så jag skapade även enskilda dokument för respektive frågeställning och 

                                                 
1 Finns tillgängligt via http://otranscribe.com/ 
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lade in sådant som var intressant från respektive intervju där. På så sätt blev 

det lättare för mig att se mönster i de intervjuades svar. Att jag då även på ett 

enkelt sätt kunde jämföra längden på texterna i de olika filerna gav en form av 

sammanställning av var tonvikten låg vad gäller de områden de intervjuade 

pratade kring. Det gav en viss indikation på vilka områden som var viktigast 

att fokusera på samt vilka kategorier som var möjliga att presentera. 

Reliabilitet, validitet och generalisering  

Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet och en central del av 

reliabiliteten är möjligheten att vid andra tidpunkter och av andra forskare 

kunna återskapa en liknande studie med liknande resultat. Det finns 

ytterligare aspekter för reliabilitet varav en är att en undersöknings reliabilitet 

bland annat påverkas av hur forskaren har transkriberat intervjun och att 

samma intervju kan transkriberas på olika sätt av olika personer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Användandet av en relativt detaljerad intervjuguide kan 

tänkas underlätta återskapande av studien och då jag arbetat enskilt med 

denna uppsats har transkriberingen av alla intervjuer skett på samma sätt och 

av samma person.  

 

En studies validitet handlar i korthet om en metod undersöker vad den påstår 

sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014).För att stärka denna studies validitet 

har jag utgått från några av Kvale och Brinkmanns (a.a.) råd vilket bestått i att 

jag gjort en grundlig bakgrundsstudie av forskningsområdet, noga planerat 

och förberett intervjuerna, gjort detaljerade transkriberingar och lagt 

omfattande tid på analysen. Genomgående har jag varit extra noga med att allt 

följer studiens syfte.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär generalisering av en 

intervjuundersökning möjligheten att överföra resultat till andra kontexter och 

sammanhang. Något som kan påverka generaliseringen negativt är om 

forskaren har använt sig av få deltagare i sin undersökning, det blir då svårt att 

generalisera svaren. I denna undersökning intervjuades tio personer vilket kan 

anses vara tillräckligt då det upplevdes träda fram en helhetsbild i svaren 

samtidigt som det fanns variationer. Vad gäller generaliserbarhet av denna 

studie så är det förstås inte så att det som framkommer oavkortat är giltigt i 

andra kontexter. Men Kvale och Brinkmann (a.a.) redogör även för analytisk 

generalisering vilket handlar om huruvida en studie kan ge vägledning i 

andra, liknande situationer. Jag tänker mig att de resultat som presenteras i 

denna studie är intressant ur denna aspekt.  

Metoddiskussion 

På det stora hela gick intervjuerna bra och jag fick fram de intervjuades tankar 

kring ämnet i fråga såsom jag hade hoppats på. I regel upplevde jag svaren 

som ärliga och genuina. I ett fall hade jag dock svårt att få den intervjuade att 

öppna sig. Den intervjun blev väldigt kort, endast 15 minuter lång och jag fick 

känslan av att han gav mig de svar som han tänkte sig var de rätta så att säga. 

En anledning till att han nog inte öppnade sig var att jag inte fick till någon bra 



  

 

16 
 

inledning på intervjun. Det var påtagligt att han blev nervös, särskilt när jag 

startade inspelningen. Det här gjorde att jag fick väldigt korta svar på mina 

frågor och även fast jag försökte med följdfrågor såsom ”Hur menar du då?”, 

”Kan du utveckla lite?” etc. Detta var den första intervjun jag genomförde till 

studien så i de kommande intervjuerna tänkte jag på att få till en smidigare 

övergång från kallpratet till själva intervjusituationen genom att t ex samtala 

lite mer allmänt i början och även börja inspelningen tidigare så att tidiga delar 

av samtalet, som handlade om annat, kom med i inspelningen. Därmed blev 

det inte lika laddat när jag kom till de mer specifika frågorna som var 

kopplade till studien. Vid själva intervjutillfället försökte jag även, innan jag 

kom till intervjufrågorna, att samtala lite mer lättsamt och kort bekanta mig 

med den jag skulle intervjua. Detta för att få intervjupersonen att vilja dela 

med sig, vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser vara centralt för att få till en 

bra intervju. Vikten av att göra detta blev allt tydligare ju fler intervjuer som 

jag hade genomfört. 

 

Den relativt detaljerade intervjuguiden (se bilaga 2) underlättade jämförbarhet 

mellan de intervjuades svar samtidigt som en förberedelse av eventuella 

följdfrågor möjliggjorde ett naturligt flyt i samtalen. Ordningsföljden på 

frågorna varierade mellan olika tillfällen beroende på hur samtalen fortskred. 

För att säkra upp att jag fick svar på samtliga frågor gjorde jag alltid en 

markering vid frågan när den kunde ses som besvarad. Intervjuerna 

genomfördes på pedagogernas arbetsplatser i enskilda rum där vi kunde sitta 

ostört. I slutet av intervjuerna gav jag alltid de som intervjuades möjligheten 

att ställa några frågor till mig, förtydliga tidigare svar eller lägga till något 

ytterligare, såsom förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014). 

 

I några av de övriga intervjuerna anade jag också ibland att personerna jag 

intervjuade kunde vara ute efter att ge mig de politiskt korrekta svaren. Då 

försökte jag att återkomma till samma fråga igen lite senare under samtalet och 

lyckades därmed oftast få mer uttömmande svar. I regel upplevde jag dock, 

som nämnt, svaren som genuina och att de intervjuade även kunde berätta 

sådant som gjorde att de kunde framstå i något sämre dager. Då tänker jag t ex 

gällande om de ansåg sig göra skillnad på pojkar och flickor. De flesta hade 

exempel på hur de gjorde sådana skillnader fastän de ansåg det vara negativt.  

 

Något som framgick tydligt för mig var att det inte var helt lätt att få till 

intervjutillfällen och att de flesta menade på att de hade svårt att ta sig tiden 

till det. Det gjorde att jag i vissa tillfällen upplevde att personen jag intervjuade 

ville skynda på lite för att kunna återgå till barngruppen. Det var dock inget 

stort problem och jag upplevde inte att det hade någon direkt påverkan på 

intervjuernas utfall. Ett annat problem som framkom i några intervjuer var att 

rummet vi satt i inte var helt avskilt utan att det t ex kunde komma in någon 

snabbt för att hämta något. Jag borde förmodligen ha varit ännu tydligare med 

att framhålla vikten av att vi fick sitta och tala ostört. 

 

Att jag som genomförde intervjuerna själv är man, som ska bli förskollärare, 

kan tänkas påverka såtillvida att det gick snabbt att komma till kärnan av 
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frågorna. I varje fall upplevde jag att det underlättade att få igång ett lättsamt 

samtal i början. Då pratade vi om sådant som var jag ska börja jobba, boende, 

familjesituationer, etc.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att den kvalitativa intervjun är ett nära 

samspel mellan den som intervjuar och den som intervjuas vilket kan leda till 

att det finns en risk för att den som intervjuar kan “köpas” av den som blir 

intervjuad. De menar att intervjuaren kan identifiera sig så starkt med den som 

intervjuas att hen inte kan upprätthålla en professionell distans. Vid något 

tillfälle gick jag i denna fälla. Det var när en person jag intervjuade sa något 

som jag tyckte var väldigt intressant, höll med om och hade liknande 

erfarenhet av. Det gjorde att jag själv berättade om min erfarenhet och därmed 

trädde ur rollen som intervjuare. Direkt jag gjorde det insåg jag att det inte var 

lämpligt och jag tänkte därmed på att inte upprepa det igen. Under ytterligare 

några intervjuer kunde jag känna att jag starkt höll med personen jag 

intervjuade och fick anstränga mig för att inte ryckas med och visa för stor 

entusiasm utan att istället hålla mig till just min roll som intervjuare. Med en 

större medvetenhet om den risken i bagaget gick det dock bra. 

 

Ett antal tillfrågade pedagoger tackade nej till deltagande i studien. Jag 

uppfattade det som att de inte var komfortabla att deltaga på grund av 

osäkerhet kring sin kunskap i ämnet. Jag framhöll att det inte krävdes någon 

förkunskap utan att det var just deras erfarenheter som var intressant för mig 

men ändå tackade de nej. I och med detta kan det tänkas finnas viss bias i 

studien vad gäller en överrepresentation av deltagare med hög 

genusmedvetenhet. 
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 Analys och resultat 
Studiens resultat presenteras nedan under rubriker utifrån studiens 

frågeställningar samt andra kategorier som framkom som intressanta under 

analysarbetet. 

Förväntningar på män i förskolan 

Samtliga deltagare i studien kunde med enkelhet berätta om förväntningar, 

subtila eller tydliga, som de på något sätt kunde uppleva på sig utifrån att vara 

man. I analysarbetet framträdde kategorierna, i form av olika typer av 

förväntningar, relativt tydligt då det fanns många likheter i de intervjuades 

svar. 

Förväntningar från vårdnadshavare 

Den allra tydligaste förväntningen handlade om att vissa vårdnadshavare 

gjorde antaganden om hur de manliga förskollärarna skulle agera i sin 

yrkesroll utifrån sitt biologiska kön. Detta upplevde de flesta deltagarna. I 

regel handlade det om att det finns förväntningar om att de ska agera på ett 

annat sätt mot barnen än de kvinnliga pedagogerna, såväl vad gäller att leka 

lite vildare lekar som att vara de som gjorde vissa aktiviteter med barnen. 

Samuel menade t ex att: 

 
Från föräldrar har jag kunnat känna vissa förväntningar. Jag kommer t ex ihåg när 

jag just hade börjat på en annan förskola och när en förälder kom för att lämna sitt 

barn och träffade mig första gången. Föräldern sa då till sitt barn att "Vad bra, nu 

kom det en kille hit så nu har ni ju någon att spela fotboll med." 

 

Huruvida förväntningarna från vårdnadshavarna är positiva eller negativa 

visade sig variera. Rikard menade att vårdnadshavare ofta påpekade att det 

var kul att det fanns män i personalen medan Petter framhöll en mer negativ 

sida: 

 
Genom åren så har jag ju mött föräldrar där jag, tyvärr, fått vibbar att de inte tycker 

att man ska vara i förskolan. Och det tror jag tyvärr vi aldrig kommer komma helt 

bort ifrån. Det känner jag väl att, gentemot föräldrar kan jag känna att jag måste 

jobba hårdare för att de ska få förtroende för mig just för att jag är man. Det märker 

man så tydligt när de ska lämna barnen. Även om jag har jobbat här i många år så 

vill många lämna sitt barn till en kvinna. Det kan ta ganska lång tid att bygga upp 

det där förtroendet. 

 

En annan aspekt i förväntningarna från vårdnadshavarna gällande att de 

manliga pedagogerna kunde uppleva sig som fullvärdiga pedagoger i 

vårdnadshavarnas ögon framkom i intervjuerna. T ex berättade Jonas om hur 

han som manlig pedagog kunde bli förbisedd:  

 



  

 

19 
 

Det händer då och då när det kommer in någon förälder som inte känner mig. När 

de kommer in och så sitter det två män vid första matsalsbordet att de uttrycker typ 

"Jaha, jobbar det inga kvinnor här?" eller "Vart är personalen?" (skratt). Och då kan 

man ju känna sig lite trampad på. Så föreställningar finns det ju absolut men det är 

ingenting som jag tänker på i vardagen. 

 

Förväntningar från kollegor 

Vad gäller specifika förväntningar på sig från sina kvinnliga kollegor gavs en 

splittrad bild där merparten av studiens deltagare aldrig hade upplevt sådana 

förväntningar. Det var heller ingen som upplevde sådana förväntningar för 

tillfället men några menade att de hade gjort det tidigare. De deltagande 

pedagogerna som hade längre arbetslivserfarenhet menar att de oftare 

upplevde vissa förväntningar på sig tidigare i karriären eller att det är något de 

kunnat uppleva från kollegor av en äldre generation. Markus berättade: 

 
Jag har inte upplevt några specifika förväntningar på mig här. Men på mitt första 

jobb kunde jag känna det. Nu var ju det 10 år sedan snart så det kan ju även ha att 

göra med att det är ett ändrat tankesätt sedan dess. Då var jag ensam man där och 

det gällde mycket t ex teknik. Så fort det var någonting inom förskolan som hade 

med teknik att göra så hänvisade de till mig. Och då är jag inte särskilt teknisk av 

mig. (skratt) Och om något barn ville spela bandy så var det samma sak. De 

förväntade direkt att jag skulle ta det. 

 

Niklas uttryckte följande: 

 
Det låter så hårt men professionella förskollärare, även kvinnliga, kan nog vara 

ganska professionella i att; "ok, du är förskollärare, jag är förskollärare. Du gillar att 

måla, schysst. Jag gillar att göra det här. Hur utnyttjar vi våra intressen och 

styrkor?" Det kan jag nog tycka. Att vi förhåller oss till varandra utifrån person, inte 

kön. Sen kan man ibland ha haft kollegor som är lite… Eller man kan ha äldre 

kvinnliga kollegor, och det är jättespännande, där man lite blir nästan deras son. 

”Ska du inte ta och klippa dig” har man fått höra, eller ”drick upp mjölken”, eller 

”töm mjölkpaketet”. Såna där saker. (skratt) Men man får lite låta det rinna av en 

och det blir mindre av det med stigande ålder. 

 

Och Petter formulerade det så här: 

 
Det beror lite på vilket arbetslag man hamnar i. Jag känner inte av några särskilda 

förväntningar nu. Men när jag varit på andra ställen har jag mött föreställningar 

från äldre generationen. Men det tror jag har att göra med hur samhället är. Det har 

varit sådant som att "du är ju kille, du kan spela fotboll". "Du är ju man, visst kan 

du sätta upp de här grejerna på väggen?". Att man kan få den grejen av sina äldre 

kollegor. 

Förväntningar från barnen 

Nästan alla deltagare i studien menade att de hade upplevt skillnader i hur 

barnen förhåller sig till dem. Den vanligaste åsikten som kom fram var att de 

yngsta barnen ofta var mer reserverade mot de manliga pedagogerna. Bland 

annat Urban talade kring detta och uttryckte följande: 
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Det har jag absolut sett, främst med yngre barn, när jag jobbat på 

småbarnsavdelning. Då har jag nog sett kanske att barn överhuvudtaget blir lite 

mer reserverade. Så var de i alla fall kring mig. Om det sedan var för att jag var 

man eller för mig som person men jag tycker mig ha sett det med andra män också, 

att de flesta barn i allmänhet nog är mer reserverade i första mötet. Att de ofta har 

lättare att knyta an till en kvinnlig pedagog. Just när de börjar så är ju ofta barnen 

väldigt knutna till mamman och det är ju rätt så färskt med förskolan och då är det 

kanske mer familjärt med en kvinnlig pedagog. 

 

Och Lars berättade:  

 
Jag har jobbat på arbetsplatser där jag inte kan vara i samma rum som vissa barn 

för de är så rädd för mig bara för att jag kommer in och är man. De kanske bor med 

en ensamstående mamma eller någonting. Då är det ju ytterst ovanligt att jag ska 

komma och vara omhändertagande. Det är ju som ett extremfall, att jag som blir 

nekad bara för att jag är kille, men liknande saker går att se. 

 

Några av de intervjuade pedagogerna menade dock att vårdnadshavarna ofta 

uttryckte att deras barn kunde vara skeptiska mot män men att de sedan själva 

inte upplevde detta i mötet med barnen. Det blev ändå något de fick förhålla 

sig till då vårdnadshavarna hade uttryckt den oron. 

 

De flesta av studiens deltagare menade att med de äldre barnen såg de inte 

någon direkt skillnad i vad barnen förväntade sig från dem utifrån 

pedagogernas kön utan att det då handlade om personlighet. Urban var dock 

inne på att det var skillnader även hos de äldre barnen men var osäker på 

orsaken: 

 
Just vad det gäller förväntningar från barn kan man ändå se det lite grann även 

med de äldre barnen kan jag känna. Kanske då vissa aktiviteter som man ser är lite 

mer pojkaktiga, som samhället känner mer är pojkaktiga som fotboll och 

innebandy, sådana aktiviteter. Då ser man mer att pojkar kommer till mig och 

frågar om jag vill spela fotboll. Oftare än de gör med kvinnliga pedagoger. De går i 

regel till manliga pedagoger först och frågar. Men många av pedagogerna här som 

är män har det intresset och det kanske har lyst igenom, att barnen har sett det. Så 

då tänker man ju, gör de det automatiskt för att vi är män eller för att de faktiskt 

sett oss spela fotboll på gården? 

De manliga pedagogernas syn på förväntningarna 

Vad gäller hur de manliga pedagogerna ser på de förväntningar de kan 

uppleva menade merparten att de nog inte kommer att uppfylla de 

förväntningar som andra har på dem. Många framhöll att de inte såg på sig 

själva som stereotypiskt maskulina män och ofta inte agerade på det sätt som 

någon skulle förvänta sig av en typisk man. T ex var Jim tydlig med då han 

gav uttryck för följande: 

 
Från föräldrar får jag ofta höra typ "det är ju roligt att det är en kille här", "det är bra 

med manliga förebilder i förskolan", "det är bra med lite killar här så det blir lite 

skojsiga lekar". De förväntar sig att jag är på ett annat sätt än de kvinnliga 
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pedagogerna. Och då får de ju bli besvikna för jag är inte så till sättet. Jag gillar inte 

fotboll och är inte någon som leker vilda lekar. 

 

Niklas menade att han mer kunde uppfylla de stereotypa förväntningarna på 

en manlig pedagog tidigare i sin karriär:  

 
När jag började var jag någonstans i tjugofemårsåldern och då var jag lite den här 

busiga fröken men när en förälder skulle ha en riktig fröken då gick man ju som 

förbi mig och gick till kvinnliga kollegor. Det är min upplevelse i alla fall. En 

kollega på mitt förra jobb som också var man kunde känna lite samma där, att man 

blir lite förbigången. Det kan även finnas vissa förväntningar på hur jag ska vara 

men ofta lever jag inte upp till det. Jag kan ju gilla sådant som är typiskt manligt, 

typ spela boll med barnen. Men jag kan även gilla sådant som att bara sitta och 

pussas och kramas eller vad det nu är. 

 

Just att de besitter en bred palett av egenskaper och sätt att vara är något som 

många gav uttryck för och att de därmed inte uppfyllde de ganska snäva 

förväntningarna som de kunde uppleva utifrån vad som anses manligt. 

 

Flera av männen i studien arbetade på samma förskola och det var endast en 

deltagare i studien som arbetade på en förskola som ensam man i 

personalgruppen. Det kan tänkas påverka resultatet, särskilt med tanke på att 

merparten av deltagarna någon gång under intervjun nämnde att det inte var 

lika stigmatiserande att vara manlig pedagog då det finns flera män på 

arbetsplatsen. T ex berättade Markus: 

 
På den här arbetsplatsen finns det ju ändå ganska många män. Då man är ensam 

man, som jag var på mitt förra jobb, kändes det mer som att jag skulle vara någon 

typ av manlig förebild. Här känner jag mg mer som bara en del av personalstyrkan. 

 

Emil, som arbetar på samma förskola, menade att: 

 
Nu är vi ju ganska många män här och det tycker jag påverkar de förväntningar jag 

kan känna på mig. Jag tycker att jag känner av att det är bra att det är så många 

män som jobbar här. Det är som en annan stämning, både i personalgruppen och i 

barngruppen. Att det inte är någonting konstigt att jag är här. På andra platser har 

det som varit lite av en grej att jag är där. Medan här har det inte varit det och det 

är skönt. 

 

De manliga pedagogernas syn på genusarbetet med 
pojkar respektive flickor 

När det kom till de manliga pedagogernas syn på pojkar och flickor i förskolan 

framhöll några av pedagogerna att det inte ansåg det finnas några direkta 

skillnader i hur pojkar och flickor agerar i förskolan. Det kunde dock visa sig 

vara något motsägelsefullt. Samma pedagoger som menade på att det inte var 

några direkta skillnader nämnde under andra delar av intervjun skillnader. 

Det här var därför en kategori som växte fram när jag satte in olika delar av 

samma intervjuer i ett gemensamt dokument utifrån ämnesområdet pojkar och 

flickor. De flesta pedagoger ansåg att det fanns skillnader på barnen utifrån 
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kön och samtliga av dessa pedagoger menade att skillnaderna berodde på 

sociala konstruktioner. Markus menade att skillnader mellan pojkar och flickor 

var en föreställning han hade haft tidigare: 

 
Om pojkar och flickor agerar olika är en svår fråga. Spontant så tänker jag nog att 

pojkar är mer aktiva. Det finns nog en sådan grundtanke hos ganska många att det 

ska vara så. Men det här är något som jag pratat lite med mina kollegor om. Vi tog 

då fram ett papper med alla barnen för att se vilka som är mer aktiva och mer 

tillbakadragna. Och då visade det sig vara 50-50 mellan pojkarna och flickorna. Och 

så gjorde vi samma på förra barngruppen och det var likadant där. Och ännu en 

där vi också såg samma sak. Så jag tror att det bara är en grundtanke. Jag upplever 

inte att det längre är så. Att pojkar ska vara mer aktiva. Och jag tror det är mycket 

på grund av debatter i största allmänhet. Föräldrar är mer medvetna och man 

pushar sina tjejer mer. "Ta för er" och så. Så det börjar jämnas ut och det är ju 

jättebra. 

 

Synsättet att det just är flickorna som ska ta för sig mer istället för att pojkarna 

ska behöva ta ett steg tillbaka är en fråga som i sig kan vara intressant men 

inget som behandlas i denna studie. Andra pedagoger i studien menade att det 

fanns tydliga skillnader, som t ex Samuel: 

 
Jo, det är skillnader. Alltså de flesta tjejer, det är prinsessor och så. Och killarna kan 

vara lite mer fordon och Star Wars och sånt där. Det är ändå mycket som lever 

kvar, tjejerna är ofta försiktigare och killarna mer ”på”.  

 

Lars menade på att det var en förutsättning att se skillnaderna som finns för att 

kunna jobba mot stereotyperna: 

 
Om man ska prata kring jämställdhet och arbeta för jämställdhet så utgår man ju 

från att det finns en stereotyp som man vill motverka. Man måste ju kunna se 

stereotyperna för att kunna motverka dem och de kan man ju se. Och det är ju olika 

med olika barn hur de syns. Men om jag ska generalisera så, det här med att pojkar 

är mer fartfyllda generellt. Det är väl en ganska bra beskrivning. 

 

Gällande deras eget förhållningssätt till pojkar respektive flickor menade de 

flesta av studiens deltagare att de nog gjorde skillnad på barnen utifrån kön i 

någon mån men att det var något som de arbetade med att minimera. Flera 

nämnde att det skulle vara intressant att filma sig själv i arbetet för att se hur 

det faktiskt såg ut i verkligheten. Många menade att den skillnaden de gjorde 

på tjejer och killar handlade om små nyanser i hur de bemötte barnen. Såsom 

Emil uttryckte det är representativt för flera av studiens deltagare: 

 
Jag är rädd för att jag gör skillnad. Omedvetet alltså. Jag försöker tänka på det men 

det är mycket som sker slentrianmässigt. Det handlar mycket om hur det här med 

hur jag hälsar på dem eller hur jag bemöter dem. Det kan t ex vara när de har nya 

kläder så går jag lätt i fällan att till en tjej säga att det är fint men till en kille att det 

är coolt. Men det handlar också om hur jag är mot dem. Att jag kanske är mjukare 

mot flickorna. 
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Flera av deltagarna menade att de gjorde större skillnader förut men att de 

idag hade större medvetenhet. T ex berättade Urban följande: 

 
När jag tänker bakåt i tiden så tänker jag att det var stora skillnader. Det kanske 

automatiskt blev så att jag frågade pojkarna om de skulle spela fotboll och att jag 

pratade på ett annat sätt med dem, kanske sådär "tjenare cooling" på morgonen. 

Och gjorde den lena rösten när det kom en flicka. Nu försöker jag att absolut inte 

göra någon skillnad och tänka på att det inte handlar om könet utan om att få med 

alla oavsett om det gäller fotboll, brottning, docklek eller vad det nu kan vara. 

Skulle jag bli filmad en hel dag skulle jag säkert hitta grejer där jag kan förbättra 

mig men jag tror att jag kommit en bra bit på vägen. 

 

Ett par av studiens deltagare berättade om hur de jobbade kompensatoriskt i 

sitt sätt att vara mot pojkar respektive flickor. Samuel uttryckte det så här: 

 
Med en medvetenhet om det tänker jag på att jag nog ofta gör tvärtom. Alltså att jag 

tänker att killar ska vara mer mjuka. Att jag uppmuntrar det mer hos killar. Killar 

som gråter och som pratar känslor och sådär, det försöker jag uppmuntra mer. Åt 

andra hållet också, att jag uppmuntrar tjejer när de tar för sig. Det kanske kan väga 

över på andra sidan. Det kanske är därför vi har fler vilda tjejer och lugna killar här. 

 

Arbetet med genusfrågor och männens roll i att motverka 
könsstereotyper 

Vad gäller arbetet med genusfrågor och männens egen roll i att motvera 

traditionella könsroller och könsmönster så var det något som berördes under 

flera olika delar av intervjuerna. När de intervjuade talade om genusarbetet så 

var det ofta i relation till sig själv och sin egen roll. Det gör att det är svårt att 

särskilja dessa områden här i presentationen av reslutatet trots att det är två 

separata forskningsfrågor. När studiens deltagare beskrev hur de arbetade 

med genusfrågor i förskolan framhöll en stor del av deltagarna ett 

huvudsakligt sätt som var att föregå med gott exempel och agera förebild. De 

menade att om de agerade på ett sätt som inte var könsstereotypt visade de på 

hur en man eller kille inte behöver följa ett visst stereotypt sätt att vara. 

 

De flesta menade på att de inte såg sig ha ett specifikt ansvar i egenskap av att 

vara man utan var tydliga med att de ansåg att deras kvinnliga kollegor hade 

samma ansvar. Samtidigt pekade flera på att de i sin minoritetsroll kunde ha 

större möjligheter att påverka barnen på ett positivt sätt vad gäller att bryta 

könsroller och könsmönster. T ex berättade Niklas följande: 

 
Framför allt arbetar jag med mig själv som redskap i att bryta traditionella 

könsmönster. Där kan jag uppleva att jag har ett försprång som man, redan där 

bryter man någon slags norm. Det är normbrytande redan att jag är här. När de 

kommer på inskolningen och träffar mig. Där kan jag känna att jag har någon slags 

fuskförsprång. Bara min blotta närvaro så bryter jag någon slags norm. Men sen så 

tycker jag att jag har någon slags tanke om vad jag vill förmedla som människa, 

vilka värderingar. Det här att vara cool och tuff är inte så viktigt. Utan kanske mer 

att vara trygg i den man är, att det är okej att vara som man är. Oavsett om man är 

man och har klänning eller tjej som, jag vet inte, klättrar i träd. För mig är det 
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viktigt det här med att acceptera känslor och att man har ett känsloregister och att 

det är okej. Att man kan bejaka både ilska, rädsla och när man är ledsen. När man 

är ledsen så finns det en famn och den famnen kan lika gärna vara hos mig som hos 

min kvinnliga kollega. Jag tycker någonstans att med det så breddar man ju 

någonstans spektret för barnen. Utopin är någonstans att de kan få en bild av att 

"såhär kan en människa vara". Och sen får de välja utifrån det. Än så länge tror jag 

det är att: "såhär kan en man vara, såhär kan en kvinna vara". Men den dagen vi 

kommer till det att såhär kan man vara som människa så är det ju ganska härligt. 

Att man inte definierar sig utifrån om man har snopp eller snippa. Men lite så är 

det väl fortfarande. Grejen är att jag kan läsa en massa bra böcker för barnen och 

föra en massa diskussioner och det är inte oviktigt och det är jättebra. Men det 

främsta är väl det här dagliga och att där någonstans kunna presentera att det är 

såhär jag vill vara som människa och det är okej. Och då blir det ju att jag visar 

"såhär kan man vara som man och det är okej att vara mjuk". 

 

Det Niklas uttrycker är talande för hur en stor del av studiens deltagare såg på 

sin roll i att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Många 

nämnde att de kunde visa barnen en annan sida av manlighet än den 

stereotypa, både vad gäller sätt att vara och intressen. Det var ingen som talade 

i termer om att det var bra att de var där just för att representera mer typiskt 

manliga egenskaper. 

 

Flera av pedagogerna pekade på vikten av att det inte var någon skillnad i 

vilka arbetsuppgifter de utförde. T ex menade Markus på att han var dålig på 

att sy men ansåg det viktigt att han ändå var med och jobbade lika mycket som 

sina kvinnliga kollegor med den aktiviteten. Detta gällde även lekar, t ex 

berättade Petter om hur han inte var speciellt förtjust i att leka med dockor 

men att det ändå var viktigt att han var med i den leken och visade på hur män 

kan vara omvårdande. Många nämnde dock att ansvaret även låg lika mycket 

på de kvinnliga kollegorna när det gäller att bryta könsmönster. Lars framhöll 

t ex att det var lika viktigt att hans kvinnliga kollegor var aktiva i de typiskt 

manliga aktiviteterna som att spela bandy eller fotboll.  

 

Utöver att agera förebild handlade i regel genusarbetet om att inte göra 

skillnad på barnen utifrån kön, såsom beskrivet under förra rubriken. Några 

pedagoger, som t ex Lars framhöll även vikten av att jobba med materialet som 

barnen erbjuds i förskolan: 

 
Jag jobbar mycket med ”tredje pedagogen”, alltså materialet. Jag tänker att 

materialet som man erbjuder är grunden. Det här är ju en Reggio-förskola så där 

finns nästan inga färdiga leksaker, det är ju böcker och naturmaterial. Då är det 

ganska fritt att tolka vad leksakerna är för någonting. Det går ju det också. Det man 

presenterar som roligt blir ju roligt. Jag tänker att det är viktigt med vilka böcker 

man läser, vilken musik man lyssna på, vilka teman man väljer. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att det just är pedagogernas egna utsagor som 

ligger till grund för denna studie. Det går inte att säga hur det faktiskt ser ut. 

Även under intervjuerna hände det stundvis att de intervjuade lade in 

brasklappar om att de var medvetna om att de t ex inte alltid klarade av att 
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agera normbrytande och kunde ha djupt rotade beteenden som de antingen 

inte alltid lyckades ändra på eller var så rotade att de kanske inte hade 

medvetenhet om dem själva. 
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 Diskussion 
Nedan förs en diskussion kring studiens resultat i förhållande till den tidigare 

forskningen rörande manliga pedagoger i förskolan. 

Mannen som förebild i förskolan 

Förväntningar på män i förskolan kommer från olika håll och kan skilja sig 

mycket. I min studie framkom förväntningar från vårdnadshavare vara 

tydligast för studiens deltagare. Det handlade då främst om att ha 

förväntningar på sig om att agera på ett visst sätt utifrån sitt kön. De konkreta 

förväntningar som framkom kan ses som stereotypa då det handlade om t ex 

att spela fotboll och att vara busigare mot barnen. Några av de intervjuade 

framhöll att de kunde mötas med viss skepsis medan andra menade att de fick 

uppfattningen av att vårdnadshavare ansåg det positivt med manliga 

pedagoger. Detta ligger i linje med vad Eidevald (2013) kom fram till i sin 

studie. Överlag går det att dra flera paralleller mellan min studie och 

Eidevalds (a.a.) då det t ex i bägge studier förekom skilda upplevelser av att 

arbeta som manliga pedagog samtidigt som det fanns gemensamma nämnare, 

t ex gällande förväntningarna på sig som manlig pedagog. Varför 

vårdnadshavare ansåg det som positivt visste inte deltagarna i min studie men 

i en del tidigare forskning har det visat sig kunna handla om att vara en 

manlig förebild för barnen (t ex Wohlgemuth, 2015 & Brody, 2015).  

Även när Skolverket (2013) menar att det är viktigt med fler män i förskolan 

för att visa barnen att kön inte är avgörande för yrkesval så är det ju indirekt 

en förväntan på den manliga pedagogen. Vilken typ av förebilder männen 

förväntas vara är relativt vagt och i den tidigare forskning redogörs för en 

blandad skara förväntade egenskaper som mannen ska representera 

(Brownhill, 2014). I forskning där man inte närmare utreder vad en manlig 

förebild innebär (t ex Koch och Farquhar, 2015) går det att tänka sig att den 

kanske uppfyller stereotyper om en typisk man. Så verkar i varje fall Hellman 

(2010) tolka synen på en manlig förebild. I min studie framkom tydligt att i den 

mån som deltagarna såg sig som förebilder så var det i egenskap av att 

representera icke-typiska män och därmed uppfyllde de kanske inte de 

förväntningar de kunde uppleva från vårdnadshavare. Här går det att se en 

tydlig skillnad mot Nordbergs (2009) forskning, där det framkom manliga 

pedagoger som värnade om den traditionella manligheten. Detta var inte 

något som de intervjuade pedagogerna i min studie gav uttryck för utan där 

var det, som sagt, snarare tvärtom. Annars var det flera i studien som inte 

direkt menade sig vara någon form av förebild men att det var viktigt att de 

visade barnen att män kan jobba med ett kvinnligt kodat arbete, vilket ligger i 

linje med vad Kasin och Vaagan Slåtten (2015) tar upp. 

I Hjalmarsson och Löfdahls (2014) forskning visade det sig att männen kände 

press på sig från kollegor att agera mer auktoritärt än sina kvinnliga kollegor. 
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Just den aspekten av förväntan framkom aldrig under min studie och de flesta 

deltagarna ansåg sig inte ha några specifika förväntningar på sig från sina 

kollegor. Förklaringarna till denna skillnad kan vara många men kanske beror 

det på en kulturell skillnad mellan förskolan och skolan, där förskolan i större 

uträckning bygger på en lekfullhet och skolan på ett större allvar. 

Normativt synsätt inom forskningen 

I ett flertal av de vetenskapliga artiklarna som finns inom området män i 

förskolan går det att se normativa tendenser utifrån att det kan skönjas ett 

antagande om att män och kvinnor skiljer sig åt. Just när det i artiklarna talas 

om män som pedagoger framkommer föreställningar om att män är och/eller 

agerar på ett visst sätt. Koch och Farquhar (2015) menar t ex att de båda tror på 

att barn drar nytta av att ha både manliga och kvinnliga pedagoger. Utifrån det 

påståendet görs ju antaganden om en persons sätt att vara utifrån kön. I min 

studie visade männen i regel inte på att uppfylla en stereotyp bild av normen 

medan det i annan forskning (t ex Havung, 2000) kan vara så att stereotypa 

bilder uppfylls. Det går därför att ställa sig frågande till om det är rimligt att 

göra påståenden utifrån kön utan att vidare problematisera det. 

 

Brownhill (2014) kan tyckas visa på ett cis-normativt förhållningssätt då det 

görs antaganden om att vad dessa barn behöver utifrån biologiskt kön. Att 

göra generaliseringar om pojkar, flickor, kvinnor och män som grupp är inte 

oproblematiskt. Kanske är det dock nödvändigt då det annars är svårt att 

närma sig ämnesområdet alls. Ett förhållningssätt i forskningen där man gör 

för grova generaliseringar skulle dock kunna påverka hur det sedan 

presenteras i böcker och media vilket kan bidra till normativitet inom 

yrkesområdet. 

 

Brody (2015) problematiserar vad en maskulin identitet är och hur forskning 

visar hur det kan vara problematiskt i dagens samhälle då en man kan ha 

förväntningar på sig om att vara både känslosam och en ”riktig man”. Brody 

(a.a.) visar, som tidigare nämnt, att männen i hans studie agerade på sätt som 

kan ses både som typiskt manligt och typiskt kvinnligt. En sådan sak tyder på 

att det kan ifrågasättas huruvida det blir korrekt att göra antaganden om män i 

förskolan utifrån biologiskt kön. I min studie framhöll en stor del av 

deltagarna att de inte vill se sig inneha något speciellt ansvar i genusarbetet 

som manlig pedagog men samtidigt menade de sig ha särskilda 

förutsättningar för att bryta könsmönster ju på grund av sitt kön. I Bosacki, 

Woods och Coplans (2015) studie framkom att manliga och kvinnliga 

pedagoger hade olika, könsstereotypa, uppfattningar om pojkar och flickor. 

Därmed kanske det är nödvändigt att göra vissa generaliseringar, men det kan 

vara viktigt att ha en medvetenhet om det samt ha i åtanke att 

generaliseringarna inte behöver vara statiska över tid. Vad som anses som 

typiskt manligt eller kvinnligt idag behöver inte göra det i framtiden. 

Paralleller går att dra till könskodade arbeten. Ser man t ex till det manligt 

kodade yrket som polis så var det 10% kvinnor som utbildade sig till poliser år 

1990 medan det beräknas vara 37% 2030 (Statistiska Centralbyrån, 2010). Då 

går det att fråga sig om polisyrket längre är ett manligt kodat arbete. En annan 
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aspekt är att hur kön görs, och vilken manlighetsdefinition som normaliseras 

skiftar mellan olika situationer och sociala sammanhang (Nordberg, 2009). 

Man i förskolan – en stigmatiserad roll? 

I Eidevalds (2013) studie framkom en tydlig önskan från de manliga 

pedagogerna om att få in fler män i förskolan då det skulle leda till att de inte 

skulle bli utpekade i egenskap av att vara man. Önskan om att inte bli utpekad 

utan att arbeta på samma villkor och med samma ansvar som sina kvinnliga 

kollegor kom tydligt till uttryck även i min studie. När deltagarna i min studie 

beskrev hur de arbetade med att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster var det oftast utifrån sig själv som man. Några svarade mer 

generellt men för de flesta var det relevant i sammanhanget att de själva är 

män. Det kan tyda på hur män i förskolan ständigt måste förhålla sig till sitt 

kön. Det framgick ännu tydligare när deltagare själva tog upp att de inte kände 

sig lika utpekade i sin roll som manlig pedagog när det även jobbade andra 

män på förskolan. Stora delar av den tidigare forskningen utreder inte detta 

område närmare men Havung (2000) är inne på att arbetssituationen för en 

manlig pedagog kan se olika ut beroende på om han är ensam man eller om 

det finns flera manliga pedagoger på arbetsplatsen. Hon menar att den 

ensamma manliga pedagogen blir mer uppmärksammad just på grund av sitt 

kön men så snart det finns flera manliga pedagoger avtar den 

uppmärksamheten, som är grundad på exklusivitet.  

 

Något annat intressant är att det finns en del tydliga skillnader mellan min 

forskning och den som tidigare gjordes vad gäller t ex förväntningarna på 

männen. Som tidigare nämnt visar tidigare forskning (t ex Eidevald, 2013) på 

en större förväntan på männen från kollegor, något som deltagarna i min 

studie i regel inte upplevde utan det var bara något som förekommit vid 

enstaka tillfällen längre tillbaka i tiden. 

 

Skillnaderna från min studie, framför allt vad gäller förväntningar om att 

uppfylla en viss sorts maskulinitet, mot tidigare studier (t ex Hjalmarsson & 

Löfdahl, 2014) är i vissa aspekter stora. Ser man till Havungs (2000) studie är 

en del skillnader påfallande stora, där män i hennes studie visade på en ovilja 

att deltaga i kvinnligt kodade aktiviteter medan männen i min studie snarare 

framhöll vikten av att deltaga i dessa aktiviteter. Vad dessa skillnader kan bero 

på är förstås intressant att fundera kring. Det kan delvis bero på att mycket har 

hänt på området genus sedan genomförandet av Havungs (a.a.) studie.  

Skillnader framkommer dock även mot nyare forskning. Här går det att tänka 

sig att det kan bero på sådant som kulturella och kontextuella skillnader, då 

flera av de andra studierna är bedrivna i andra länder, där man kanske har en 

mer traditionell syn på manligt och kvinnligt. Men även mot den forskning 

som bedrivits inom Sverige syns skillnader. En möjlig förklaring till detta kan 

vara hur vanligt det är med manliga pedagoger på orten. På orten som min 

studie genomfördes är det nämligen möjligt att studera till förskollärare och 

andelen män som tar examen på det lärosätet ligger över dubbla nationella 

snittet. Det nationella snittet låg höstterminen 2015 på 6,5% manliga 
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förskollärare medan det på den aktuella orten låg på 14,5% 

(Universitetskanslersämbetet, 2016). Det kan tänkas att rollen som manlig 

pedagog därmed blir mindre stigmatiserad. 

Män i förskolan – bryter normer eller befäster 
könsmönster? 

Av tidigare forskning framkommer att det kan finnas skillnader i hur manliga 

och kvinnliga pedagoger utför yrket. I Løvgrens (2014) studie handlade det om 

att kvinnorna i större utsträckning genomförde omvårdande arbetsuppgifter 

och i Bosacki, Woods och Coplans (2015) studie visade det sig finnas skillnader 

i hur kvinnliga och manliga pedagoger såg på bråklekar när det gällde pojkar 

respektive flickor. Att män och kvinnor utför arbetet olika kan i förlängningen 

tänkas leda till att barnen observerar detta och tar det för hur kvinnor 

respektive män bör agera. Så när man ser till dessa studier går det att ställa sig 

frågande till om de manliga pedagogerna i förskolan faktiskt bryter normer 

eller befäster traditionella könsroller och könsmönster. I min studie trädde 

dock en annan bild fram där merparten av deltagarna framhöll vikten av att 

uppvisa normbrytande beteenden samt att de ansåg det viktigt att de utförde 

samma arbetsuppgifter som sina kvinnliga kollegor. Det är förstås viktigt att 

ha i åtanke att det var pedagogernas egna utsagor om hur de utför och ser på 

sitt arbete jag fick, inte det som faktiskt sker. Å andra sidan bygger Løvgrens 

(a.a.) studie på enkäter och Bosacki, Woods och Coplans (a.a.) på intervjuer, så 

det är förmodligen ändå inte helt fel att göra vissa jämförelser. 

 

Det var dock inte så enkelt att männen i min studie menade på att de ständigt 

arbetade normbrytande, utan flertalet visade på en medvetenhet om att de i 

någon mån gör skillnad på pojkar och flickor. Detta ligger i linje med vad som 

visar sig i tidigare studier av t ex Berge (2001) och Eidevald (2009). I de 

studierna handlade det till stor del om att oreflekterat göra skillnader på 

barnen utifrån kön. I min studie pekade dock pedagogerna på det som 

problematiskt att de gjorde skillnad utifrån kön och menade att det var något 

det jobbade med att minimera.  

Givetvis måste man, än en gång, ha i åtanke att det då rör sig om vad 

pedagogerna berättat. Det kan mycket väl vara så att de också gör 

oreflekterade skillnader utifrån kön i praktiken. Oavsett det kan det skönjas en 

skillnad i pedagogernas attityder mot den tidigare forskningen där det 

framhålls som positivt att männen leker ”vildare” lekar med barnen, av såväl 

kvinnliga som manliga pedagoger (Emilsen & Koch, 2010). Deltagarna i min 

studie tillfrågades inte specifikt kring detta men många tryckte på att de inte 

ville göra skillnad på barnen utifrån kön och inte heller ville agera annorlunda 

än sina kvinnliga kollegor. Den skillnad som några deltagare menade på att de 

gjorde och ville göra var att jobba kompensatoriskt med könsrollerna, dvs med 

att uppmuntra typiskt pojkaktigt kodat beteende hos flickor och vice versa. Det 

kan därmed ses som att de aktivt arbetar för att bryta det som Hirdman (2001) 

beskriver som könsordningen och genuskontrakten. 
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Slutsatser 

Det har skett stora förändringar i förskolan, inte minst på området genus. Trots 

att antalet män i förskolan är blygsamt och att flickor och pojkar behandlas 

olika utifrån biologiskt kön anser jag att min studie är en del som vittnar om en 

positiv utveckling, inom såväl förskolan som samhället i stort. Något som kan 

peka på det är att studiens resultat nog inte kan ses som så iögonfallande idag 

men bara för 20 år sedan hade samma resultat förmodligen betraktats som 

högst anmärkningsvärt.  

Innan jag påbörjade arbetet med denna uppsats var jag osäker på om män i 

förskolan är en nödvändig faktor i genusarbetet. Jag tänkte att det kanske 

oftare befäster könsmönster och traditionella könsroller såsom framkommer i 

viss forskning (t ex Havung, 2000; Løvgren, 2014; Kasin & Vaagan Slåtten, 

2015). I Bosacki, Woods och Coplans (2015) studie visade ju männen på mer 

könsstereotypa uppfattningar, vilket kan peka på en kontraproduktivitet med 

manliga förskollärare som förebilder. I annan forskning kan det tyckas 

nödvändigt med fler män men oklart varför (t ex Koch och Farquhar, 2015; 

Brownhill, 2015; Brody, 2015). Även det var jag tidigare böjd att bemöta med 

viss skepsis. Då det i min studie visade sig finnas många män som aktivt ville 

arbeta med att motverka traditionella könsroller samt att de menade sig ha en 

god förutsättning att göra detta i egenskap av att vara man känner jag mig 

dock mer övertygad om att det vore bra med fler män i förskolan. I alla fall om 

det är män som jobbar genomtänkt med hög genusmedvetenhet. 

En man i förskolan bör givetvis inte premieras eller ges överdriven 

uppskattning på grund av sitt biologiska kön. Med fler män i förskolan skulle 

inte rollen som man i förskolan heller bli lika stigmatiserad åt något håll. 

Personalen skulle då kunna tänkas i större utsträckning ses som individer 

istället för att tilldelas vissa förväntningar utifrån kön. Om manliga pedagoger, 

såsom flera deltagare i min studie framhöll, kan använda sig själva som icke 

stereotypa manliga förebilder för att bredda barnens bild av könsroller och 

könsmönster tänker jag att det kan vara mycket värt. 
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Vidare forskning 
Både i min studie och i tidigare forskning utgår de empiriska studierna utifrån 

upplevelserna hos de manliga pedagogerna. Det hade det varit intressant att 

bedriva mer observationer för att få en mer objektiv bild av hur de manliga 

pedagogerna arbetar. Det hade även varit intressant att göra studier för att 

komplettera de manliga pedagogernas bild med att t ex se till hur de kvinnliga 

förskollärarna på samma arbetsplats upplever rollen hos sina manliga kollegor 

samt se till vårdnadshavares syn på de manliga pedagogerna.  

 

Ett annat område som jag anser vore intressant och viktigt att studera närmare 

är pedagogers, såväl manliga som kvinnliga, påverkan på barns könsroller, 

könsmönster och utvecklande av könsidentitet. Extra intressant skulle det då 

kunna vara att jämföra förskolor utan manliga pedagoger med förskolor som 

har en hög andel män i personalstyrkan.  
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BILAGA 1: Missiv till förskolechefer 

 

Hej [namn på förskolechef], 

 

Jag studerar till förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand och ska nu 

skriva mitt examensarbete i pedagogik. Ämnet jag kommer att skriva om är 

män i förskolan ur ett genusperspektiv. Syftet med arbetet är att undersöka 

vad manliga pedagoger har för föreställningar kring att motverka traditionella 

könsmönster/könsroller i förskolan. För att undersöka detta vill jag intervjua 

verksamma manliga pedagoger i förskolan om deras upplevelser.  

 

Det är några veckor bort innan jag kan börja genomföra intervjuerna men då 

det ju finns begränsat med manliga förskollärare att intervjua vill jag vara ute i 

god tid med att få tag på respondenter. Det skulle vara mycket uppskattat om 

det vore möjligt att få genomföra några av dessa intervjuer på er förskola. Vid 

intervjuerna kommer jag att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och att den intervjuade när 

som helst kan avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Deras deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i mitt examensarbete. 

 

Jag ringer dig inom de närmsta dagarna för att stämma av möjligheterna för 

genomförandet av intervjuer.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Per Ericson, 0725-xxx xxx 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

1. Har den här förskolan något särskilt arbetssätt eller inriktning? 

 

2. Hur länge har du jobbat som förskollärare/pedagog? 

 

3. Kan du berätta bakgrunden till hur du började arbeta inom förskolan? 

 

4. Hur arbetar ni med genusfrågor här på förskolan? 

a. Ser ni någon effekt av arbetet? 

 

5. Upplever du att det finns specifika förväntningar på dig som man i 

förskolan? (från kollegor, vårdnadshavare och barn) 

 

6. Upplever du att barnen agerar annorlunda mot dig som man? 

a. På vilket sätt? 

 

7. Upplever du att pojkar och flickor agerar på olika sätt i förskolan? 

a. På vilket sätt? 

b. Vad tänker du att det beror på? 

 

8. Om du funderar lite på hur du agerar mot barnen, är det skillnad i ditt 

sätt att vara mot pojkar respektive flickor? 

 

9. Hur jobbar du med att motverka traditionella könsmönster/könsroller i 

förskolan? 

 

10. Tänker du att din roll i att motverka traditionella 

könsroller/könsmönster i förskolan skiljer sig från dina kvinnliga 

kollegors? 


