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Förord 

 

Vi skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till alla våra respondenter. Utan er hade vi inte 

kunnat genomföra studien. Tack för att ni tog er tid och var så engagerade i studien. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Zara Bersbo som hela vägen från start till mål varit oerhört 

engagerad och en bra handledare. Tack för all din feedback och peppande under arbetes gång.  

Vi har genomfört samtliga intervjuer i studien tillsammans. Även transkriberingen har vi suttit 

och lyssnat på tillsammans, då vi ansett att fyra öron är bättre än två. Alla delar i arbetet har vi 

arbetat med ihop, antingen har vi setts på plats och suttit tillsammans eller har vi haft kontakt 

genom skype.  

 

Tim Bergman & Fredrik Rohdin  
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Abstract 
 

”Male preschool teachers or men who are preschool teachers” – a study of expectations and 

beliefs on male preschool teachers. Syftet med studien har varit att utifrån ett kvantitativt och 

kvalitativt perspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan med specifikt fokus på manliga 

förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans verksamhet. Som metod har det i 

arbetet använts kvalitativa intervjuer av tre manliga förskollärare. Resultatet visar att det från 

kollegor finns olika föreställningar om män i förskolan något som inte finns på kvinnor, män 

och kvinnor har alltså olika förväntningar på sig. De manliga förskollärarna känner att de ska 

bidra med någonting annat än de kvinnliga förskollärarna. De manliga förskollärarna i studien 

betonar också att det är den vuxna förebilden i förskolans verksamhet som är viktig ur ett 

manligt förskollärarperspektiv, inte förebilden utifrån att de är män. 

 

Nyckelord 
förebilder, föreställningar, förskola, förväntningar, kollegor, manliga förskollärare, manlighet, 

kollegor. 
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1.Inledning 

Vissa aktörer hävdar att männen behövs som förebilder i förskolan. Kritikerna undrar då 

vilken mansbild det är som ska lyftas fram inför barnen och hur det påverkar 

jämställdheten. Är det den traditionella mannen som snickrar och brottas som efterlyses? 

Eller behöver barnen se att män och kvinnor kan göra samma saker? (Jällhage, lärarnas 

tidning 2015) 

Andelen män som arbetar i Sveriges förskolor i förhållande till antalet kvinnor är och har varit 

väldigt låg under en längre tid.  Runt 3.5 procent av de som är verksamma i förskolans 

verksamhet är män (Swedin, 2016). Det pratas ofta i samhället och ute i förskolorna om att det 

behövs fler män i förskolan. Det finns de som säger att män behövs för att alla barn i förskolan 

är i behov av en mansgestalt i verksamheten, eftersom det är något som barnen kanske saknar i 

hemmet. Andra menar att männen kanske behövs för att bilda en motvikt mot det kvinnliga i 

förskolan. Som i citatet ovan pratas det ofta om manliga förskollärare som just manliga 

förebilder. Men vad innebär en manlig förebild på en svensk förskola år 2018? Finns det 

förväntningar på manliga förskollärare som inte åläggs kvinnliga förskollärare? Som manlig 

representant i förskolan kan det här med manlig förebild handla om att utföra sådant som kan 

uppfattas som manligt kodat, som att busa med barnen eller sparka boll.  

Samtidigt ska mannen precis som kvinnan motverka traditionella könsmönster i verksamheten, 

vilket inte alltid är helt lätt om den manliga förskolläraren i sig ska representera manlighet. Som 

Jacobsson (2018) nämner kan ett brytande mot traditionella könsmönster och 

maskulinitetsnormer få negativa konsekvenser för den enskilde individens kön. Det är i form 

av förlorad status, ifrågasättanden från omgivningen, diskriminering eller trakasserier. Det 

gäller såväl för vuxna som för barn. 

Som män och blivande förskollärare i ett kvinnodominerat yrke kan det vara intressant att 

studera manliga förskollärares syn på sin yrkessituation och sin roll som manlig förebild på 

förskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv där både kvantitativa och kvalitativa aspekter kan 

förstås. Vad är det för lucka männen uppfattar att de ska täppa igen i förskolans verksamhet 

som uppenbarligen inte kvinnliga förskollärare anses klarar av? Vilken typ av manlighet 

uppfattar de själva som eftersträvansvärd på förskolan och framförallt – hur går manlighet ihop 

med förskolors kvalitativa och kvantitativa jämställdhet i övrigt? 
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2.Syfte  

Studiens syfte är att synliggöra den kvantitativa och kvalitativa jämställdheten på förskolan med 

specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans verksamhet. 

 

2.1Frågeställningar 

➢ Hur beskriver manliga förskollärare kollegors föreställningar och förväntningar på dem 

kopplat till kön? 

➢ Hur uppfattar manliga förskollärare att dessa föreställningar och förväntningar på män 

och manlighet skiljer sig från föreställningar och förväntningar på de kvinnliga 

förskollärarna? 

➢ Vilken form av förebild definierar sig mannen som i förskolans verksamhet?  
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3. Bakgrund 

3.1Förskolans värdegrund och jämställdhet  

Förskolans värdegrund inbegriper att arbeta för jämställdhet. Att motverka traditionella 

könsmönster är själva grunden och kan ta sig många uttryck i verksamheten. Ofta talas det om 

mer eller mindre genuspedagogik men även vikten av fler manliga förskollärare i en 

kvinnodominerad arbetsplats. Jämställdhetsarbetet kan delas upp i två större delar där det 

kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsarbetet lyfts fram.  

Förskolans läroplan poängterar hela förskolans värdegrund där människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet lyfts fram. Alla människors lika värde med fokus på jämställdhet 

(Skolverket, 2016). Förskolans värdegrund lyfter också fram det etiska förhållningssätt som ska 

forma verksamheten. Det handlar om omsorg om och hänsyn till andra medmänniskor samt 

värdet av rättvisa och jämställdhet mellan könen, samt egna och andras rättigheter som ska 

lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Förskolans läroplan uttrycker att barn tar till sig 

etiska värden och normer främst genom verkliga upplevelser i förskolans miljö (Skolverket, 

2016). Det är på samma sätt så att vuxnas förhållningssätt i förskolan påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Det gör 

att alla vuxna i förskolans miljö är betydelsefulla förebilder för barnen. Att hävda 

grundläggande värden kräver att värderingar blir tydliga i den dagliga verksamheten.   

 

Då studiens syfte är att synliggöra förskolans jämställdhet med inriktning mot manliga 

förskollärare som såväl förebilder som pedagoger, är också förskolans läroplans definition på 

värdegrund och jämställdhet central ur en teoretisk aspekt (2016). Delar av samhället anser att 

det behövs fler män i förskolans verksamhet där ett ofta framfört skäl är att barnen, utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv behöver se att män, precis som kvinnor kan arbeta med omvårdnad. 

Det är samtidigt som Nordberg (2005) skriver att de manliga representanterna i verksamheten 

ska vägas lika tungt och lyftas fram på samma sätt som kvinnligt verksamma (Nordberg, 2005). 

Det vill säga att män och kvinnor ska kunna arbeta inom förskolans verksamhet på lika 

villkor. Nordberg (2005) menar vidare att förskolan ska vara en plats som tilltalar både män 

och kvinnor och könet ska inte spela någon roll.  

 

Arbetet med att motverka traditionella könsroller gäller alla verksamma förskollärare. Som 

manlig förskollärare menar Havung (2005) dock att du har dubbla krav på dig i det arbetet. Den 

manliga förskolläraren ska först vara professionell förskollärare samtidigt som han 

representerar könet man – ett underrepresenterat kön i förskolans verksamhet (2005).    

 

Heikkilä (2017) beskriver arbetet med jämställdhet i förskolan utifrån en samverkan mellan 

olika instanser. Samarbetet mellan olika instanser beskrivs som viktigt när det gäller 

jämställdhetsfrågan eftersom varken förskolan eller en kommun ensamt kan lösa 

jämställdhetsdilemmat. Som Heikkilä (2017) vidare påpekar så är jämställdhet inte något som 

händer av sig självt bara för att en eller flera tycker det är viktigt. Det krävs en process och ett 

aktivt arbete från såväl de som arbetar nära barnen och de som arbetar mer med de övergripande 

organisationsfrågorna. Det handlar alltså om att identifiera vem som ska göra vad i arbetet. Att 

påbörja diskussioner kring jämställdsfrågorna i verksamheten samt att skapa målformulleringar 

som stödjer ett arbete med dem är centralt. Men det är även viktigt att alla arbetar tillsammans 

som ett team, såväl förskollärare som andra verksamma utgår från den kunskap de besitter 

istället för att generalisera utifrån egna tolkningar.  
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4.Teoretiska utgångspunkter  

Syftet med studien är att synliggöra den kvantitativa och kvalitativa jämställdheten i förskolans 

verksamhet med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i 

förskolans verksamhet. Nedan kommer de teoretiska perspektiven på jämställdhet i studien 

behandlas och förklaras.  

 

4.1 Kvantitativ jämställdhet  

Den kvantitativa formen av jämställdhet handlar om att män och kvinnor tillhör ett under- eller 

överrepresenterat kön inom en viss sektor. En kvantitativ form av jämställdhet kan förstås efter 

Mark (2007) som menar att antalet individer räknas för att avgöra hur jämställdheten ser ut. 

Utifrån förskolans perspektiv handlar den kvantitativa jämställdheten om hur många män eller 

kvinnor förskollärarna representeras av. Den kvantitativa formen av jämställdhet skiljer sig från 

den kvalitativa som visserligen handlar om vilket kön en individ har men den har också som 

mening att belysa vad mannen bidrar med i verksamheten, förutom att bara vara man? I 

förskolan tillhör män det underrepresenterade könet i förhållande till kvinnorna som är 

överrepresenterade. Den kvantitativa jämställdheten handlar därför om utifrån förskolans 

perspektiv att nå en större balans mellan män och kvinnor i verksamheten.   

 

Arbetet behandlar den kvantitativa jämställdheten, vilket kan innebära till antalet en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor inom alla sorters kategoriserade områden såsom 

utbildningar, yrken eller maktpositioner. Finns det mer än 60 procent kvinnliga inom en grupp 

blir den kvinnodominerad. På samma sätt blir den mansdominerad om den innehåller 60 procent 

män eller mer. Kvantitativ jämställdhet innebär alltså att arbeta mot mätbara mål och resultat 

där jämställdhet handlar om att fastställa mängd eller förekomst. En kvantitativt strukturerad 

fråga skulle kunna se ut så här: Hur vanligt förekommande är männen i förskolan? Det går att 

tolka utifrån Marks (2007) teori, då fokus genom det kvantitativa perspektivet kan innebära att 

arbeta för en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor inom förskolläraryrket. Att sträva 

efter att det ska finnas en jämn fördelning av kvinnor och män i verksamheten. Med kvantitativt 

inriktad jämställdhet i fokus så går det att få en tydlig bild av hur, exempelvis lönerna är 

fördelade mellan kvinnor och män. Men ett kvantitativt arbete utgår ofta i praktiken från de 

normer och värderingar som redan finns i samhället eller på vår arbetsplats (Mark, 2007).  

 

Författaren Baagø Nielsen (2005) lyfter olika diskurser som är direkt kopplade till varför mäns 

närvaro i förskolan anses som viktig, vilket går att koppla till den kvantitativa jämställdheten. 

Bland annat lyfts jämställdhet som en viktig diskurs och att det i Sverige läggs stort fokus på 

att försöka få män att arbeta inom förskolan. Detta för att visa på en ny och annorlunda 

könspraktik i verksamheten. Män som utför omsorg kan därmed bryta traditionella 

identifikationsmodeller och könsmönster. Baagø Nielsen (2005) talar också om att 

jämställdhetsdiskursen där manligheten framträder utmanar de traditionella förståelserna för 

män och maskulinitet. Han visar också på en problematik inom diskursen, nämligen att det lätt 

kan leda till att männen särbehandlas bara för att de är män. Trots detta har det utifrån ett 

kvatitativt perspektiv ansetts viktigt att anställa män inom förskoleverksamheterna i Sverige. 

Baagø Nielsen (2005) skriver att diskurser som exempelvis behandlar jämställdhet och 

kategoriskt debatterar betydelsen av mäns närvarande i förskolans praktik visar på en förståelse 

av män som stereotypa figurer vilka representerar en ensidig förståelse av könet man. Detta 

medför att individuella och personliga värden och erfarenheter åsidosätts. Baagø Nielsen 

(2005) skriver att en tolkning utifrån mannen i förskolan som något som ökar jämställdheten 
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lätt blir en diskurs som begränsar mannen mer än vad den möjliggör för honom i 

verksamheten. Författaren skriver vidare att män som enbart kvalificeras genom sitt kön och ur 

en kvantitativ synvinkel ses som representanter för ”det där andra” och ”det nya”.  

 

4.2 Kvalitativ jämställdhet  

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 

värderingar tas tillvara och får berika samt påverka utvecklingen inom olika samhällsområden, 

inte minst inom förskolans verksamheter där det skapar en mångfald. Som Mark (2007) påtalar 

analyserar ett kvalitativt jämställdhetsarbete kritiskt en organisations innehåll. I förhållande till 

förskolans pedagogiska verksamhet kan en kvalitativ form av jämställdhet förstås innebära vad 

män och kvinnor gör, samt vilka stereotypa föreställningar om kön som finns i verksamheten. 

Utifrån Marks (2007) teori går det att förstå att dessa föreställningar också talar om för 

människor hur de ska vara, vad de ska ägna sig åt och vad de ska intressera sig för. 

Utifrån förskolan skulle den kvalitativa formen av jämställdhet kunna begränsa män eller 

kvinnor i deras handlingsmönster i verksamheten. Då kvinnor gör typiskt kvinnliga saker 

exempelvis omsorg samtidigt som män enbart ägnar sig åt typiskt manliga saker, vilket skulle 

kunna vara att mannen fungerar som någon form av vaktmästare som fixar saker i 

verksamheten. Kvinnor och män kan glömma bort att bejaka varandras sidor för att visa på att 

människor kan göra saker oberoende av sitt kön. Att män kan ge omsorg precis som att 

kvinnor kan sätta upp tavlor och hyllor. Utifrån ett kvalitativt perspektiv på jämställdhet skulle 

förskolan kunna fråga sig: Vilka normer om kön finns i förskolan? Kvalitativt 

jämställdhetsarbete handlar om att studera och kritiskt granska ur ett 

jämställdhetsperspektiv och samtidigt förebygga stereotypiska könsmönster.   

 
Det sker en ständig jämförelse mellan det manliga och det kvinnliga könet. Det är en jämförelse 

och ett meningsutbyte som i längden också bidrar till att en isärhållning mellan könen 

bevaras. Isärhållningen bygger på föreställningen om att män och kvinnor är olika varandra och 

att de då inte har tillgång till samma områden på grund av dessa tankar. För att den 

föreställningen fortsatt ska existera är det centralt att män och kvinnor visar respekt gentemot 

dessa skillnader och att könen håller sig till de olika anpassade 

yrkesområdena. Amundsdotter och Gillberg (2001) menar att detta är en högst bidragande 

orsak till att det finns en könssegregering inom olika verksamheter.   

 

På ett sätt kan det uppfattas som fel och direkt oanständigt att en person av det maskulina och 

det manliga könet träder in på ett territorium som anses kvinnligt. Det är något som hotar bilden 

av vad manlighet är ansett som. Vilken mängd av varje kön en arbetsplats har är det som 

fastställer vilket yrke som är manligt eller kvinnligt. Om det handlar om ett arbete som många 

män genomför blir den befattningen manlig. Det som avgör vad som är kvinnligt och manligt 

handlar med andra ord om vilket kön som är i majoritet inom verksamheten. Lite mer ingående 

pratar författaren Birgerstam (1997) om att det förväntas att förskolans kvinnliga anställda ska 

vara människo- och relationsinriktade. Jämförs detta med vad allmänheten förväntar sig av en 

manlig representant i förskolan skiljer det sig. Dessa förväntningar bygger istället på att männen 

ska vara uppgifts och handlingsinriktade. I Birgerstams (1997) studie cementeras den 

uppfattningen då studien pekar mot att männen ser sitt agerande ihop med barnen som det 

dominerande och centrala åliggandet i arbetet. Sammantaget kan man här säga att det kvinnliga 

aldrig kan vara manligt.  

 

Nordberg (2005) skriver att den norm som manligheten har står hela tiden i relation till det 

kvinnliga. På det sättet förstärks manligheten genom den variation som de två könen visar på. 
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Det har en längre tid pågått diskussioner och debatter om hur viktigt det är med män i förskolan 

utifrån en kvantitativ aspekt (Nordberg, 2005). Det vill säga mannens betydelse utifrån att han 

är man. En annan synvinkel pekar mot att barnen är i behov av en man som förebild i 

verksamheten. Att representera en manlig förebild i förskolan kan handla om att utföra manligt 

kodade sysslor i verksamheten, vilket kan ge en kvalitativ förståelse för jämställdhet. Att utföra 

manliga sysslor fungerar för många män som en viktig markering av sin manliga identitet. 

Många manliga förskollärare vill fortsätta göra sådant som betraktas som manligt, även när 

de arbetar i en kvinnodominerad bransch. Ur en kvalitativ synvinkel på jämställdhet innebär 

”manliga sysslor” också en tydlig separering från vad som betraktas som ”kvinnliga sysslor”.  

Birgerstam (1997) anser liksom Nordberg (2005) att alla verksamma i förskolan oavsett vilket 

kön de är av, ofta har lika målsättning med arbetet. De vill skapa en bra verksamhet för alla 

barn och det mest centrala är omsorg och lärande. Samtidigt värderar förskollärarna ett tydligt 

och fungerande samarbete högt och ett engagemang i det kollegiala sammanhanget. Med 

koppling till mannen som en förebild i förskolans verksamhet menar ändå Nordberg (2005) att 

männen blir som centrala förebilder för både barns identitetsskapande och en mer varierad 

könsöverskriden fördelning vad det gäller arbetsuppgifter.  
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5. Tidigare forskning   

Här nedan beskrivs tidigare forskning med anknytning till studiens övergripande syfte som 

är att synliggöra kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsaspekter med specifikt fokus på 

manliga förskollärare som förebild och pedagog i förskolans verksamhet. För att förstå 

relevansen i utvald forskning så har studien utgått ifrån Marks (2007) definition av 

jämställdhetsarbete i en organisationsmiljö. Den kvantitativa formen av jämställdhet fokuserar 

på männen som antal på en viss arbetsplats, och vill uppnå en jämn fördelning och balans mellan 

könen. En kvalitativ form av jämställdhet har, som författaren menar, till skillnad från en 

kvantitativ istället fokus på vad män och kvinnor gör i verksamheten? Gör de samma saker eller 

råder det ett könsstereotypiskt mönster som gör att könen hålls åtskilda? En kvantitativ 

jämställdhet saknar, som författaren påtalar, det kritiska perspektivet då det enbart handlar om 

att öka det underrepresenterade könet (2007).   

   

5.1 Förväntningar på männen i förskolan 

Havung (2000) gjorde en studie med manliga pedagoger i förskolan. Det övergripande syftet 

var att beskriva och analysera manliga förskollärares arbete som underrepresenterat kön i 

förskolans verksamhet. Frågorna som syftet ville besvara handlade om vilka uppfattningar som 

är företrädda hos de manliga förskollärarna? Hur beskriver männen de båda könens medverkan 

i den dagliga verksamheten och vilka aktiviteter initierar och deltar de manliga förskollärarna 

i? Studien undersökte även vilket förhållningssätt som framträder hos de manliga förskollärarna 

i förhållande till verksamhetens innehåll och arbetssätt? Ett ingående fokus riktades där mot hur 

männen beskriver sitt förhållningssätt i relation till kollegor och barn, men även vad männen 

uttrycker för förändringar i sitt förhållningssätt (Havung, 2000). Den här studien kan förstås 

relevant för att förstå de kvantitativa och kvalitativa aspekter som omger förskolans verksamhet 

där det biologiska könet fokuseras. Studien är fokuserad mot manliga förskollärare vilket är 

centralt för föreliggande studies syfte, att synliggöra förskolans kvantitativa och kvalitativa 

jämställdhet med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i 

förskolans verksamhet.  
 

Innebörden för könet får konsekvenser för verksamheten, vilket utifrån föreliggande 

kvantitativa och kvalitativa studie är av intresse. Både män och kvinnor vilar på relationer och 

uppfattas som varandras kulturella motsatser. Havung (2000) uttrycker likaså att förändrade 

kontrakt mellan både kvinnor och män i sociala relationer leder till en förändrad maskulinitet 

och femininitet. Vidare skriver författaren om männen som viktiga identifikationsobjekt för 

barnen och då främst för alla pojkar, då det saknas manliga förebilder i förskolans 

kvinnodominerade verksamhet. Här belyser Havung (2000) återigen den kvantitativa 

förståelsen av jämställdhet. Att män är centrala till antal i verksamheten och då möjliga 

att identfiera sig med för barnen. Författaren skriver också om vikten av att förstå att ett 

isärhållande av män respektive kvinnor som biologiska faktorer beror på att deras egenskaper 

är olika. De olika egenskaperna måste förstås för att motverka traditionella könsmönster kopplat 

till de kvalitativa aspekterna av jämställdhet, det vill säga vad män och kvinnor gör i 

verksamheten. Maskuliniteter är som Havung (2000) vidare skriver olika och är villkorade 

utifrån diverse sociala kontexter. En man som sökt sig till förskolan för ett arbete i en 

verksamhet med barn, förväntas vara en man som är jämställd med kvinnan och som är 

orienterad inom barn och familjeområdet. Det kan ses som att mannen ska gå kvinnan till mötes 

i mötet kring barnet. En annan tolkning kan vara att mannen och kvinnan ska mötas runt barnet. 
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I förhållande till Havung (2000) har Nordberg (2005) inriktat sin forskning på de män som 

väljer att arbeta inom kvinnoyrken och att de har en del fördelar jämfört med de kvinnor som 

väljer att arbeta i mansyrken. Tretton manliga förskollärare har i studien observerats på sina 

arbetsplatser och totalt har elva arbetsplatser observerats. De manliga förskollärarna har också 

observerats vid två möten i ett nätverk av manliga förskollärare. Nordberg (2005) har undersökt 

maskulinitetsskapande i en miljö av både femininitet och maskulinitet samt en miljö med enbart 

män. När män går in i kvinnligt dominerande arbetsmiljöer blir maskulinitetsskapandet 

tydligt. Studien visar att maskuliniteten ifrågasätts hos de män som överträder könsgränser 

och i detta fall arbetar i ett kvinnodominerat yrke. Det har alltid funnits ett ifrågasättande kring 

om det verkligen är ”riktiga” män som jobbar inom förskolan. Det Nordberg (2005) synliggör 

är att män inom förskolan ifrågasätts och ges uttryck för beteenden som kan kopplas till det 

kvinnligt kodade. Dessa män anses vara icke-män och benämns ofta som icke manliga. 

 

Även i den här studien syns kopplingar till de kvantitativa och kvalitativa aspekterna som omger 

den aktuella studien. Här visar dock forskningen på, i motsats till Havung (2000), att män 

ifrågasätts när de går in i yrket. Det här kan vara av intresse i förhållande till den här studiens 

kommande resultat. Blir männen utifrån en kvantitativ aspekt ifrågasatta när de kommer som 

underrepresenterat kön i verksamheten och manliga förskollärare, eller blir de hyllade? Hur 

förstås mäns agerande här utifrån ett kvalitativt perspektiv? Går männen in i verksamheten med 

fokus på att synliggöra sin manlighet och göra specifikt manliga saker i densamma eller 

fokuserar manliga förskollärare på att synliggöra mannen i förskolan som en jämställd individ 

med kvinnan, som kan göra allt det som kvinnorna gör i verksamheten?   

 

McGowan (2016) lyfter olika perspektiv som handlar om fördomar mot män i förskolans 

pedagogiska verksamhet. Han menar att det är av vikt för männen att de känner till olika 

könsbaserade fördomar som kan finnas i och runt verksamheten där de arbetar. Det kan handla 

om att det tillexempel inom olika kulturer kan anses fel att män i verksamheten byter blöjor på 

barn då det ses som något som kvinnor ska göra. Eller kan det handla om manliga pedagoger 

som sitter med flickor eller pojkar i knäet. Det kan finnas en oförståelse från föräldrarna när det 

kommer till att män precis som kvinnor kan ge barn närhet i 

verksamheten. McGowan (2016) påpekar att män kan bli ifrågasatta om de genomför vissa 

arbetsuppgifter i verksamheten. Det visar på att den här studien precis som Havung (2000) och 

Nordberg (2005) är betydande ur ett kvalitativt perspektiv. Författaren granskar kritiskt hur ett 

könsrollstänkande kring vissa arbetsuppgifter gör det svårt för männen att vara 

förskollärare.  Författaren menar att de som anställer männen bör arbeta med de här frågorna. 

Dels att chefer för varje förskola bedriver ett arbete som syftar till att motverka fördomar mot 

männen i förskolan men också att det bedrivs ett liknande arbete på en högre kommunal 

nivå. McGowan (2016) skriver om fördomar runt männen som kan finnas i den övriga 

personalen, bland vårdnadshavare eller bland barnen. Det handlar alltså om att göra alla i och 

runt förskolans verksamhet medvetna om fördomarna mot männen och hur ett förebyggande 

arbete kan bedrivas för att motverka dem (McGowan, 2016).  
 

5.2 Mannen som kvantitativ och kvalitativ förebild i förskolan 

I en studie av Granbom och Wernersson (2012) kartlades argument för en rekrytering av mer 

manliga pedagoger till förskolan. Kartläggningen syftade till att lyfta fram de åtgärder som 

gjorts för att öka antalet män i såväl kommunala som fristående förskolor, men även inom 

förskollärarutbildningen. Syftet var även att öka förståelsen för goda exempel där anställningen 

av män till förskoleverksamheten uppfattats som framgångsrik. Studien var av 

kvantitativ art där både stora och små städer och orter studerades. Ett ämne som forskningen 
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behandlade berör jämställdhetsfrågor och det centrala i att det ska finnas aktiva män och 

kvinnor inom samtliga yrken. Granbom och Wernersson (2012) har likaså som argument att 

båda könens närvaro är grundläggande i arbetet ihop med barn. Argumentet bygger också på 

att ifall fler män finns i yrket höjs lönerna och så också statusen på hela yrket. Ytterligare 

argument handlar om vikten av mäns närvaro för barn i allmänhet och betydelsefullt för pojkars 

identitetsskapande i synnerhet. Kopplat till föreliggande studie är den identitetsskapande 

preferensen en viktig kvantitativ aspekt av mannen i förskolan. Att mannen som en eller flera 

behövs för att de är män. Studien berör även ett annat skäl som utgår från vikten av att förändra 

mäns yrkespreferenser med motivation av att arbetsmarknadens behov förändrats. Författarna 

talar om att det finns yrken som lockar fler män än andra yrken, men att dessa yrken inte alltid 

har behov av anställningar (Granbom & Wernersson, 2012).  

 

Heikkilä (2018) poängterar likt Granbom och Wernersson (2012) olika sätt att arbeta för att 

möjliggöra att fler män söker sig till förskolan. Hon menar att det råder en obalans mellan könen 

i Sveriges förskolor och att ett arbete för att rekrytera fler män till verksamheten är en 

förutsättning för att få till en förändring i obalansen mellan könen. Att få en balans mellan 

könen i verksamheten är utifrån den här aktuella studien dels ur en kvantitativ aspekt viktig för 

att männen som en eller flera i antal är viktiga för förskolans verksamhet. Andra sidan är 

obalansen mellan könen också ur en kvalitativ aspekt viktig att förändra utifrån motverkandet 

av stereotypa mönster och roller i förskolan. Ju fler män och kvinnor som agerar utifrån 

jämställda individer som kan bejaka varandras sidor ur ett kvalitativt perspektiv, ju större kan 

chanserna också tolkas bli att nå en jämställd förskola, vilket utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

är centralt för den här studien. Författaren skriver om initiativ och den endimensionella 

processen. Initiativ handlar om det praktiska arbetet som kommuner kan tänkas göra. Att 

anordna olika möten och föreläsningar som utgår från viktiga aspekter för att synliggöra vikten 

av jämställdhet i verksamheterna. Den endimensionella processen behandlar enligt Heikkilä 

(2018) det som förskolorna själva kan göra för att rekrytera fler män. Det kan handla om hur 

rutiner görs och hur förskolorna arbetar internt med problem som uppkommer. Det vill säga hur 

förskolan tillexempel bemöter negativt inställda föräldrar som inte förstår varför män ska arbeta 

i förskolan.  

  



  
 

 10 

6. Metod  

I detta kapitel presenteras vilka metoder som använts under arbetets gång. Här tas val av metod, 

datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data och etiska samt metodiska 

överväganden upp. 

 

6.1 Val av metod  

Utifrån syftet och aktuella frågeställningar har arbetet utgått från en semistrukturerad kvalitativ 

intervjustudie. En semistrukturerad intervju bygger som Denscombe (2018) säger på en lista 

med ämnen vilket den som intervjuar vill behandla genom att lyssna på respondentens tankar. 

Det är frågor som ska besvaras men intervjuaren är samtidigt mån om att respondenten 

verkligen får chans att utveckla sina idéer och tankar. Valet har gjorts för att möjliggöra ett 

närmande av informanternas perspektiv på området och försöka förstå det unika i varje 

berättelse om att vara man i förskolläraryrket. Arbetet har också utgått från en fenomenografisk 

ansats vilket enligt Allwood och Erikson (2017) innebär att undersöka hur människor förstår 

och uppfattar på olika sätt. Studien ska skapa förståelse för mångfalden av informanternas olika 

uppfattningar och upplevelser kring ämnet. I intervjuerna är det varje individs berättelse som är 

av intresse.  

 

6.2 Datainsamling  

Intervju som metod överlag ger möjlighet för ett mer utvecklat samtal och intervjun är särskilt 

lämpad för att producera djupgående data. Som Denscombe (2018) menar kan olika personer 

intervjuas av den anledningen att de befinner sig i en position där de har kunskaper om saker 

som är av intresse för forskaren och den som intervjuar. Som författaren också nämner är 

intervju en lämplig metod just när det gäller att ta reda på personers åsikter och uppfattningar, 

vilket den här studiens frågeställningar har fokus på. Det som kan uppfattas som negativt med 

intervju som metod är att de enligt författaren är direkt baserade på vad människor säger och 

inte vad de gör. Studien har utgått från att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och därför 

har intervju valts som metod i studien.  

 

6.3 Urval  

I studien är det de manliga förskollärarnas uppfattningar som fokuserats. Det innebär att urvalet 

har skett efter var någonstans det funnits manliga förskollärare att tillgå och intervjua. 25 olika 

förskolechefer i två olika kommuner kontaktades via mail (se bilaga 1). Därifrån inkom 21 svar. 

Hos de förskolor som hade manliga förskollärare hörde sig förskolechefen för om de skulle vara 

intresserade av att delta i studien. De 21 svar som inkom från förskolecheferna innebar att 3 

manliga förskollärare fanns att tillgå för studien. Först därefter och med både förskolechefens 

och förskollärarnas godkännande kontaktades de tre respondenterna via ett nytt mail. En dialog 

mellan ansvariga för studien och respondenterna fördes sedan. Tider för intervjuer bestämdes 

och respondenterna fick praktiska förutsättningar för intervjun. Urvalet går att förstå som 

subjektivt då personer som undersöks valts ut efter vilket kön de har. Det med tanke på studiens 

syfte och frågeställningar. Som Denscombe (2018) skriver kan det subjektiva urvalet förstås 

genom att det syftar till att synliggöra de utvalda människornas eller företeelsernas särskilda 

kvaliteter och deras relevans för det som ska undersökas.  
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6.4 Genomförande  

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte för att möjliggöra en nära och tillitsfull relation till 

intervjuobjektet. Samtliga intervjuer har utifrån den intervjuades godkännande spelats in. 

Intervjuerna har skett på förskolorna där respondenterna arbetar. Det för att intervjumiljön 

skulle upplevas trygg och tillitsfull för de som blev intervjuade. Data i form av personliga 

intervjuer har samlats in med hjälp av inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Utifrån 

tidigare fältstudier är en iakttagelse att den som blir intervjuad blir mer nervös om den som 

utför intervjun skriver i anteckningsblock samtidigt, därför valdes det medvetet bort. Vid varje 

intervju deltog studiens båda ansvariga.   

 

6.5 Beabetning av data  

Intervjuerna transkriberades för att hitta det unika och mest utmärkande i varje berättelse, samt 

därmed kunna avgränsa materialet till det som utifrån syftet var av intresse för den här studien. 

Det inspelade materialet kunde i och med detta gås igenom flera gånger för att inte missa något. 

Denscombe (2018) nämner att det är viktigt att kvalitativ data är noga genomgången eftersom 

det slutliga resultatet ska grundas på det material som samlats in. Det är något som studien har 

tagit hänsyn till då det observerats eventuella likheter och skillnader mellan intervjuerna. Vidare 

i analysprocessen har det i olika omgångar utifrån transkriberingarna försökts lokalisera och 

identifiera betydelsebärande citat för att sedan tolka och ordna dessa i begrepp alternativt teman 

som legat till grund för studien. Då intervjufrågorna i studien överlag behandlade kvalitativa 

aspekter på jämställdhet mer än kvantitativa, kan resultatet av studien förstås mer fokuserat mot 

de kvalitativa aspekterna. Något som även påverkat processen då material och data har 

analyserats.   

 

6.6 Etiska aspekter  

Det finns fyra etiska principer som det ska tas hänsyn till för att bedriva forskning. Det är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl-

Ordell, 2007). De finns till för att forskningen ska vara kvalitetssäkrad samt skydda de som blir 

intervjuade eller på annat sätt deltar. Ingen som deltar i forskning ska behöva motta kränkningar 

eller skador då de ställer upp (Hermerén, 2011). Informationskravet finns till för att forskaren 

ska informera deltagare i studien om forskningens syfte. Samtyckeskravet finns till för att 

respondenten som deltar i tillexempel intervjun, själv ska ha makt över och bestämma över sin 

medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet ska skydda de 

medverkande respondenterna från att obehöriga får tillgång till personuppgifter. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information i forskningen enbart ska användas i det 

syfte som forskningen behandlar.   

 

Studien har tagit hänsyn till samtliga fyra krav. Informationskravet då respondenterna på 

förhand informerats om deras uppgift i projektet. Varje respondent har tilldelats information 

om studien i ett missivbrev. Alla respondenter har också informerats enligt samtyckeskravet att 

det är fritt att medverka i studien. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att ingen obehörig 

fått tillgång till materialet vilket för den här studien innebär att alla namn på respondenterna är 

fingerade. Nyttjandekravet har beaktats genom att uppgifter som samlats in utifrån forskningens 

syfte, inte använts eller lånats ut för andra syften som inte hör till vetenskapen 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerhetsställa anonymiteten ytterligare skickades separata 

och personliga mail till respondenterna. Mail där det inte går att spåra ytterligare mottagare. 
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Det här på grund av risken att respondenterna skulle kunna identifiera varandra. All intervjudata 

har sedan raderats. 

 

6.7 Metodiska överväganden 

Tillförlitligheten i studien kan antas vara god utifrån de relationella aspekterna där studien har 

försökt skapa en god och förtroendefull atmosfär för intervjuerna, med en grund för tillit och 

öppenhet för såväl respondent som den som intervjuar. Öppna frågor har ställts som gett 

möjlighet till ett utvecklat reflekterande resonemang för respondenten. Tillförlitligheten kan på 

samma sätt anses god då det resultat som framkommit har svarat på forskningsfrågorna. 

Analysen i studien är grundad på resultatet. Resultatet är noga genomgånget flera gånger för att 

fånga såväl delarna som helheten. Resonemanget är grundat på det som framkommer genom 

studien och egna ställningstaganden eller tolkningar undviks. Trovärdigheten i studien kan 

antas vara hög då intervjufrågorna är utformade efter frågeställningarna. Frågorna i studien är 

öppna och som Denscombe (2018) menar är öppna frågor till för att inte påverka respondentens 

svar. Respondenten får istället själv formulera sig. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor 

för att konkretisera och fånga det mer utvecklade resonemanget, vilket också kan tolkas öka 

förståelsen för respondentens svar. Pålitligheten i studien går att förstås som god då både metod, 

urval och genomförande förklarar tillvägagångssättet i densamma. Det gör i sig att studien är 

genomförbar på nytt. Utifrån studien går det dock inte att generalisera mäns tankar om det 

aktuella området då det enbart intervjuats tre stycken manliga förskollärare under arbetets gång. 

Generaliserbarhet kan som Denscombe (2018) förklarar visa på en statistisk sannolikhet för att 

en viss del av forskningen ska återfinnas någon annanstans. 
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7. Resultat och analys  

Syftet med denna studien har varit att synliggöra den kvantitativa och kvalitativa jämställdheten 

med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans 

verksamhet. För att förstå resultat och analys har studien utgått ifrån Marks (2007) 

teoretiska perspektiv på kvantitativ och kvalitativ jämställdhet i en organisationsmiljö. Den 

kvantitativa formen av jämställdhet fokuserar männen som antal på en viss arbetsplats (Mark, 

2007). En kvalitativ form av jämställdhet har till skillnad från en kvantitativ istället fokus på 

vad män och kvinnor gör eller inte gör i verksamheten? En kvantitativ jämställdhet saknar som 

Mark menar det kritiska perspektivet då det enbart handlar om att öka det underrepresenterade 

könet. Studien kommer presentera ett resultat som också parallellt analyseras.  

 
7.1 Kvantitativ jämställdhet på förskolan 

Både Oskar och Anders poängterar att det blir ett extra märkbart positivt bemötande när man 

kommer som ny kille till en förskola. Oskar upplever det som att personalen blir exalterade och 

uppmärksammar en ny manlig förskollärare tydligt. Han uttrycker dock samtidigt att män blir 

mer synade än kvinnor och att andra kan ha föreställningar och förväntningar på hur han som 

man ska vara och agera.  
 

Eh men i början så va de nästan lite så att som ja kände, uhhhhhh, nästan lite för 

uppmärksammad, ehm men hallå ja ä ju också förskollärare. Va ä så speciellt liksom? Men de va 

ju ett sätt för dom att liksom knyta an mig. På nåt sätt…..”du måste va kvar häääär”. Så att e ja 

förstår de också på nåt sätt, ehm så va man än befinner sig så tro ja ändå man får 

mer uppmärksamhet…..ehm sen så tro ja också att man bli synad lite mer också, som man. Ja är 

ju jag o många har ju kanske också förväntningar och föreställningar på hur ja ska göra o 

vara. (Oskar)  
 

Det går att tolka Oskar som att en manlig förskollärare behandlas annorlunda jämfört med en 

kvinna i samma stund som han kliver in i förskolans verksamhet. Det här går utifrån den 

kvantitativa aspekten att tolka som att mannen bedöms som mer betydelsefull i verksamheten 

just för att han är man och underrepresenterad som kön i förskolans verksamhet. Oskar är 

samtidigt noga med att poängtera att det inte på något sätt handlar om att en kvinna bemöts på 

ett dåligt sätt, men det är ändå något som kan förstås bli väldigt tydligt i bemötandet med den 

manliga och som skiljer sig från bemötandet med den kvinnliga, ur ett kvantitativt perspektiv. 

Den manliga förskolläraren kan här tolkas vara mer eftertraktad bland personal och chefer. 

Detta för att vilja uppnå en balans mellan könen i verksamheten.   

   
Ja asså men….de tror ja också är att hur man e som person, hur ja själv utstrålar också, får mötet 

tillbaka. I början va de ju lite som ja sa innan, att liksom. ”Nä men åh Oskar åh kul o se 

dig”….asså man va en kille bland hundra tjejer liksom. Såklart de sticker ut liksom. Åh är man, 

tycker man det är viktigt att de ska va män där…. Så blir man väl kanske lite extra exalterad och 

tycker de är extra roligt på nåt sätt, uppmärksammar det på nåt sätt. (Oskar)  
 

Oskar menar att personligheten också väger in i hur bemötandet blir, oavsett om du är kille eller 

tjej. Det går att förstå efter ett kvantitativt perspektiv då personligheten präglar hur man är i 

verksamheten och inte vad man gör där. Patrik säger istället att.  
 

 Jag vet ju inte hur dom blir bemötta men som jag ser på det så, nä..så ser jag ingen skillnad 

faktiskt..// Nä det gör jag inte. Jag är ju som ja är och nä. Jag är öppna och dom lyssnar, vi lyssnar 

på varandra, så att de e, nä…(Patrik)  
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I motsats till Oskar menar Patrik på att det inte skiljer något i bemötandet mellan en man och en 

kvinna på en förskola. Patrik lyfter att det är svårt som man att veta hur kvinnor bemöter kvinnor 

i jämförelse med hur män bemöter män, eftersom han själv är man. Han pekar på att 

personligheten mer än könet väger in i hur bemötandet och en relation mellan kollegor blir. Här 

går det samtidigt tolka Patrik som att han ser det utifrån ett manligt perspektiv. Om det funnits 

fler än en man på den aktuella förskolan han befinner sig på kanske Patrik hade haft en annan 

syn då han hade haft en manlig kollega att ventilera med. Det Patrik påtalar är något som går 

att förstå utifrån Connell (2008) som menar att maskulinitet är något som konstrueras i 

vardagslivet, där olika maskuliniteters skillnader fokuseras. Alltså tolkningsvis olika maskulina 

personligheter. Connell (2008) poängterar likaså att det inte finns någon entydig bild av 

begreppet utan att maskuliniteten formas av hur människor är och uppträder.  Det går vidare att 

tolka Patrik som att han i motsats till Oskar ser den kvantitativa jämställdheten på ett annat sätt. 
 

Asså när man kommer till en ny förskola, då är det oftast väldigt positivt. Liksom åh vad kul att 

det kommer en kille, vi behöver det. Asåå de kollegorna blir oftast väldigt glada. De känner man 

direkt. De tycker det är bra. Och det är ju kul så när man kommer till ett nytt jobb. Det är hur skoj 

som helst. Och att vi behöver verkligen det, åh vad kul. Det är positivt bland kollegor. Absolut 

definitivt. (Anders)  

 

Anders beskriver på samma sätt att det är något speciellt i att komma som ny kille till en 

förskola. Det lite extra trevliga bemötandet blir väldigt påtagligt. Kollegorna poängterar att de 

manliga pedagogerna är behövda i förskolan, vilket kopplas till den kvantitativa formen av 

jämställdhet. Det vill säga kollegorna sätter värde på att männen som kön kommer till förskolan 

och att antalet män blir flera i verksamheten.    
 

De, de är så att det är väl ingen som är taskig när en ny tjej kommer. Det är inte samma som när 

en kille kommer. Dom kanske aldrig haft nån på den förskolan liksom. Eller var det femton år 

sen. Det blir nåt extra, de tycker det är bra. Positivt och ett bra bemötande. (Anders)   
 

Utan att direkt kunna sätta fingret på vad, menar Anders att det ändå är något som skiljer i 

bemötandet mellan en ny man och en ny kvinna på en förskola. En förklaring menar dock 

Anders kan vara att de på förskolan aldrig haft en kille i verksamheten eller att det var ett antal 

år sedan. Anders tankar och hur han uppfattar olika könsbaserade bemötanden kan förstås 

utifrån det Mark (2007) påtalar. Hon menar att den kvantitativa formen av jämställdhet handlar 

om att män och kvinnor tillhör ett under eller överrepresenterat kön inom en viss sektor. En 

kvantitativ form av jämställdhet där antalet individer räknas för att avgöra hur jämställdheten 

ser ut (2007). Oskar har arbetat ihop med olika män samtidigt som han varit verksam i 

förskolan. Något som Anders inte har. 
 

Äh men…så vi jobbade väl nårra år ihop….tror fy….fem år ihop. Så de va ju superkul. Och de 

kände ja då att där fick man också mer utbyte också av det manliga, som inte riktigt går o ta på 

riktigt, men de är nåt..(Oskar)   
 

Oskar påtalar att män har ett värde av att få utbyte av fler manliga kollegor i verksamheten. Han 

menar att det finns en slags kommunikation mellan män som inte riktigt går att ta på eller 

förklara.  

 

7.2 Mannen som kvantitativ förebild på förskolan 

Med tanke på vad den manliga förskolläraren innebär för verksamheten med koppling till att 

han är man tolkas här den manliga förebilden utifrån en kvantitativ aspekt på jämställdhet.  
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Anders och Oskar menar att mannen som en förebild i förskolan handlar om att vara en god 

förebild som förskollärare och inte en förebild som grundar sig i vilket kön individen har. 

Samtidigt menar de att båda könen är viktiga i förskolan för att alla ska känna att de kan 

identifiera sig med någon.  

  
 

men ja det känner jag att det ska man va för att man ska visa att det finns ju andra än bara kvinnor 

här i världen. Det finns ju män, och du är ju pojke och du kan identifiera dig med mig och jag kan 

identifiera mig med dig, så att nån slags är det en…..att man ska kunna liksom känna igen sig 

själv tror jag egentligen nånstans..(Patrik)  
 

I motsats till Anders och Oskar pratar Patrik här om en förebild som går att identifiera sig med 

som kille. Patrik menar att det är viktigt att få känna igen sig själv och på så sätt ser han sig 

själv som en förebild. Det går att tolka Patrik som att han betonar pojkarnas möjlighet till att 

identifiera sig med en kille i verksamheten. Å andra sidan kan det på samma sätt vara viktigt 

för tjejer att få en manlig förebild. Det går att tolka Patriks uttalande som att killar identifierar 

sig med killar och tjejer identifierar sig med tjejer. På det sättet går det också att tolka Patrik 

som att manliga förskollärare blir förebilder för pojkar i verksamheten. Likadant kan Patrik 

förstås genom att pojkar behöver en manlig förskollärare för att ha möjlighet att ha en förebild 

i förskolan. Tvärtom menar Anders och Oskar att alla vuxna inom förskolans verksamhet är 

förebilder oavsett kön.  
 

jag tycker ju det spelar ingen roll om du är kvinna eller man liksom, var en bra förebild. Väldigt 

simpelt. Och det tycker jag ska komma inifrån liksom att, du kanske inte behöver läsa dig till utan 

antingen så har du det eller så har du nog inte det. (Anders)  

 

asså kvinnorna också är ju inte bara kvinnor, de är också, andra planhalvan om man ska säga, vi 

har ju rätt kompetenta kollegor här som, som verkligen kan bejaka både det manliga och det 

kvinnliga. (Oskar)  
 

Anders menar att du som manlig förskollärare är lite fel ute om du inte ser dig som en förebild. 

Utifrån Anders är det eftertraktat att vara en bra förebild oavsett kön. Oskar menar på samma 

sätt att det är viktigt att den manliga mer uppträder som en förebild, än att han ska vara en 

förebild som bygger på en stereotypisk manlighet. En bra förebild är något som Anders säger 

kommer inifrån och det kan tolkas som att Anders anser att både män och kvinnor kan fungera 

som förebilder för såväl pojkar som flickor. En bra förebild är tolkningsvis ingenting som har 

med könet att göra enligt Anders. Oskar betonar männens betydelse men även kvinnornas. Att 

män liksom kvinnor kan bejaka varandra genom manlighet och kvinnlighet och på så sätt göra 

så att alla barn får en förebild oavsett kön på den vuxna förskolläraren.  
 

7.3 Kvalitativ jämställdhet på förskolan 

Det kvalitativa perspektivet på jämställdhet innebär att fokus riktas på vad kvinnor och män gör 

i verksamheten. Om män gör särskilda saker utifrån att de är män och om kvinnor gör särskilda 

saker utifrån att de är kvinnor? Gör de samma saker eller råder det ett könsstereotypiskt mönster 

som gör att könen hålls åtskilda? Att vara en fixare och idrottsintresserad hör till den kvalitativa 

formen eftersom det fokuserar vad män gör i verksamheten. Oskar menar att det kan råda 

föreställningar från kollegor om ett önskvärt beteende hos män inom förskolläraryrket. 

Förskolläraryrket är kvinnligt kodat och vissa har svårt att se män som kompetenta för yrken 

som innefattar omsorg om barn.   
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Ja ehh….de är väl lite sådära att män generellt sett anses inte kapabla, för de e kvinnor som är 

hemma o tar hand om barnen, de är den här omsorgsbiten..// Eller att man måste va på ett visst 

sätt. Macho. Eh bete sig på ett sätt, för att de förväntas lite av dig att, för att du ska bevisa nånstans 

att du är en man…(Oskar)   

 

Oskar uttrycker att det oftast är kvinnor som är hemma och tar hand om barnen. Han säger 

också att det är kvinnor som arbetar med barn i de yngre åldrarna och inom omsorgsyrkena 

generellt. Hans uppfattning är också att den manliga förskolläraren ska vara på ett visst sätt för 

att det är något som förväntas av honom i verksamheten. Oskar uttrycker även generellt att som 

manlig representant vill man passa in och inte sticka ut. Mannen måste i verksamheten bevisa 

och bejaka sin manlighet. På samma sätt reflekterar Anders och Patrik över det. Anders säger 

“jag kan ju tänka mig, att typ utifrån, fotboll, hockey, bilar”. Patrik säger “det kanske är så att 

jag e mer med….och spelar fotboll och lite sånna grejer, än vad dom (kvinnorna) gör”.   

I förhållande till Oskar belyser Anders och Patrik könsstereotypiska föreställningar utifrån att 

mannen är den som förväntas vara sportsligt intresserad. Det finns enligt respondenterna också 

föreställningar att män enligt de könsstereotypiska mönsterna inte bör sitta med en tjej i knäet 

och leka med dockor. Det är ingenting Anders har upplevt själv men han menar ändå på att det 

är föreställningar som finns. Mannen ska komma in och vara den där killen som gör sportiga 

saker med barnen på gården, samt leka med bilar. På Patrik verkar det mer som att han har varit 

med om föreställningar att mannen ska vara den som spelar mer fotboll och som han säger 

“sånna grejer” som kan tolkas vara aktiviteter med bollar inblandade. Han poängterar också att 

han gör de sportiga aktiviteterna som typ fotboll, mer än vad kvinnorna gör. Det går att tolka 

Patrik som att det är männen som gör aktiviteter där fotboll, bandy och andra bollsporter är 

framträdande. När det gäller förväntningar på mannen i verksamheten som är kopplade till 

manlighet menar Oskar att det kan förväntas att mannen ska fungera som någon slags ”fixare” 

på förskolan.  

  
Jaaa, asså ibland så finns de förväntningar på att tillexempel vi… äh ska de fixas nårra saker sådär 

tillexempel, eller jobba med lite verktyg o så. Ja tycker sånt e kul men de e inte bara för att ja ä 

man, utan för att de ä kul. Ja ha kollegor här som också tycker de ä kul å jobba, bygga med verktyg 

och så. Men de ä lite så att gör inte ja de så händer de ingenting o att som man göra det där 

praktiska. (Oskar)  

 

Det kan tolkas som att Oskar menar på att det finns förväntningar på honom att han ska vara 

den som snickrar i verksamheten. Han påtalar att han gör det för att han tycker det är kul. Oskar 

säger att det finns kollegor som också tycker det är kul att snickra med barnen men att det är 

han som får ta tag i det och tolkningsvis introducera aktiviteten. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster i verksamheten, vilket kan tolkas efter respondenten Oskar som 

poängterar att det ur jämställdhetsaspekten är viktigt och bejaka varandras sidor. Ibland kan det 

vara Oskar som snickrar med barnen men nästa dag kan det lika gärna vara en 

kvinnlig förskollärare. I motsats till Oskar menar Patrik att det här inte är någon skillnad på 

könen i förskolans verksamhet. Han pekar på att alla oavsett om det handlar om en man eller 

kvinna har sitt jobb att göra i förskolan utifrån ett läroplansperspektiv. Både män och kvinnor 

utgår från samma styrdokument i verksamheten, vilket han inte menar gör någon skillnad på 

om förskolläraren är man eller kvinna.   
 

Inget, ingen skillnad på liksom, man har ju de jobbet man ska göra liksom, man har sin läroplan, 

åh olika mål man har liksom…// Nä inget som jag känner så. Nä, de är kanske att jag får flytta nåt 

som är tyngre i och med att jag är…de ä ju logiskt liksom. Så funkar det ju. Men de ä ingenting 

som…// nä det känner jag inte men det är ju svårt och veta för jag har ju aldrig varit kvinna. Så 

kan ju inte veta om det är efter min personlighet jag blir behandlad…..eller om det är kopplat till 

mitt kön….(Patrik)  
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Samtidigt poängterar Patrik att det är svårt för honom som man att känna till de 

könsstereotypiska föreställningarna om män eftersom han inte är kvinna. Han säger att han inte 

vet vad kvinnorna på förskolan tänker och tycker om honom. Han säger att det kan lika gärna 

handla om hans personlighet som att det är manligheten som speglar hur han uppfattas i 

verksamheten. Patrik säger sig inte göra någon skillnad på könen ur ett läroplansperspektiv, där 

han pekar på att alla kvinnliga och manliga förskollärare har samma läroplan att förhålla sig 

till. Men kopplat till det som Oskar sa tidigare om snickeriverksamhet förklarar Patrik också att 

han kan få flytta någon sak ibland som kanske är lite tyngre, men att det är så det fungerar i 

verksamheten. Det finns dolda förväntningar i verksamheten att mannen ska vara en specifik 

man utifrån sina manliga egenskaper. Samtidigt ska han vara jämställd med kvinnan i 

verksamheten.  
 

7.4 Att vara manlig förskollärare utifrån ett kvalitativt perspektiv 

Ur ett kvalitativt perspektiv så nämner Anders att det både för kvinnan och mannen gäller att 

visa sig respektabel snabbt i yrket. Men att det för mannen kan anses vara extra viktigt och 

något som nästintill förväntas av honom. Patrik säger “grejen är att man får ju va lite försiktig 

när man kommer in i början, å precis som man är på alla andra ställen när man börjar jobba, å 

kolla hur de funkar här”. Det kan tolkas genom Patrik som att männen har andra förväntningar 

på sig ur ett kvalitativt perspektiv än vad kvinnorna har. Att det kan vara lite extra känsligt med 

förväntningar om det kommer in en man i förskolan.  

  
Att det gäller nog att sälja in sig rätt bra och visa att man är reko. Det tror jag. Så har jag 

tänkt iaf…// för det är ju liksom lite känsligt, asså det är det ju. Då gäller det verkligen att man, 

eller jag tror det iaf, ja har gjort så att jag tänkt på och visat att det är inga konstigheter 

med mig.. Jag har det som…faktiskt i baktanke. Det har jag. Tyvärr. Men det har jag. Nä, men 

jag tror nog eftersom man då jobbar med barn, och man är man. Det är ah, tyvärr alltså. (Anders)  
 

Anders talar här med koppling till förväntningar på männen som skiljer sig från förväntningar 

på kvinnorna, att det är viktigt att synliggöra sig som en bra medarbetare och en bra och duglig 

förskollärare inför kollegor. Som han också menar handlar det om att jobba med förtroendet. 

Det är något som också synligörs i Patriks tankar kring vad som specifikt förväntas av mannen. 

Det gäller för den manliga förskolläraren att vara försiktig i början och skapa ett förtroende, 

läsa av hur arbetsplatsen funkar innan han som manlig förskollärare tar för snabba steg fram.  

 

Ur ett kvalitativt perspektiv går det att tolka Anders som att han får tänka på vad han gör 

i verksamheten mer än vad kvinnorna gör, när han kommer in som ny kille. Han pekar också på 

att det handlar om att visa hur han som man gör saker och ting. Att det som han säger inte är 

några konstigheter med honom bara för att han är en manlig förskollärare. Anders säger 

konstigheter som kan tolkas betyda att män som blir förskollärare har ett särskilt krav på sig 

utifrån jämställdhetsperspektivet. Att mannen behöver vara mer noga med att bejaka såväl 

manliga som kvinnliga sidor i verksamheten, utifrån förväntningarna som kan finnas på männen 

från kollegor.   

 
Anders, Patrik och Oskar beskriver samtliga att musik, rörelse och idrott är något som de ofta 

gör ihop med barnen. Ingen av dem beskriver det dock som att det skulle vara förväntningar 

eller föreställningar som ligger på dem för att de är manliga förskollärare, utan alla tre menar 

att de gör det för att de tycker det är kul. Anders understryker att han idrottat hela livet, tycker 

det är kul och därför gör det ihop med barnen också.   
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jag tar på mig den för att jag har hållt på med idrott i hela mitt liv..// är ju inte så att dem prackar 

på mig nåt för att jag är kille och gör det liksom, utan det är ju för att jag själv ÄR den typen. Och 

därför har det blivit så. (Anders)  
 

Oskar beskriver att han gillar både idrott och musik vilket gör att det lätt blir han som gör de 

aktiviteterna ihop med barnen också,“ja gillar rörelse, asså ja gillar…ja tar ut gitarren, vi spelar, 

sjunger o dansar…..i stort sätt varje dag. Åh ja gillar att springa o jaga dom å busa”. Patrik 

menar också på att han håller i sångsamlingar för att han är den som kan spela gitarr. Vilket han 

uttrycker “snarare så att jag håller i sångsamlingar för att jag kan spela gitarr men det är ju inte 

för att ja ä kille”.  

 

Det går att tolka både Anders, Patrik och Oskar som att de ur ett kvalitativt perspektiv gör 

aktiviteter med barnen som kan kopplas till idrott, rörelse och musik. De nämner också att de 

gör det för att de tycker det är kul. Alla tre är överens om att det inte finns varken föreställningar 

eller förväntningar på dem att de ska göra dessa aktiviteter, men de gör det för sitt eget intresse 

av det. Även här kan vi tolka respondenterna att värdet i att bejaka såväl manliga som kvinnliga 

sidor är viktigt, så barnen kan se att män som kvinnor inte bidrar till att aktiviteter blir 

könsbundna.  

  
7.5 Mannen som relations och omsorgsinriktad ur ett kvalitativt perspektiv 

När Anders och Patrik beskriver föreställningar om att kvinnor kan tänkas vara dem som 

kopplas till relation och omsorg och männen som de mer praktiska, så menar båda att de inte 

känner igen sig i den beskrivningen. Anders uttrycker att han inte tänkt på det sättet, “nej jag 

har inte det, jag har inte det”. Inte heller Patrik känner igen sig i att kvinnor skulle vara mer 

relationsinriktade och män mer praktiskt lagda, “nä det tror jag inte, nä det känner jag inte, jag 

är inte särskilt praktisk av mig”. Här skiljer sig Oskar från Anders och Patrik.   
 

ja har vuxit som man i det att också blivit bättre på att bejaka den relationssidan, det kan jag väl 

säga att jag inte vart bekväm i alla dem här känslorna o sånt där utan de har ju ja också fått jobba 

med, också för mig själv liksom, mitt inre….och ja tror de här yrket är väldigt bra på det 

sättet. (Oskar)  
 

 

Oskar menar till skillnad från Anders och Patrik att relationssidan är något han som manlig 

förskollärare har fått jobba med. Han lyfter att han som man inte alltid varit bekväm med 

omsorg och relationssidan, men att det i förskolan förväntas av honom på samma sätt som det 

förväntas av kvinnor, att han ska behärska den. Han poängterar likaså att han tror yrket är bra 

på det sättet, att förskollärare oavsett kön växer i den rollen. Det går ur ett kvalitativt perspektiv 

att tolka Oskar som att han till skillnad från Anders och Patrik vill uppfattas som en 

förskollärare som står mellan könen. En som kan bejaka både omsorgsrelationen och den 

praktiska relationen kopplat till manligheten. Oskar beskriver en annan aspekt utifrån de två 

andra respondenterna. Han preciserar värdet av en man i verksamheten som inte uppfattas som 

den stereotypa mannen. En tolkning av det är att Oskar sett och haft mer erfarenhet av förskolan 

då han är den av respondenterna som varit i verksamheten längst.   
 

Så de är ju det som…min roll ä ju också att ja gör det, fast ur ett manligt perspektiv då tillexempel. 

Och de kan ju….ja, svårt o se det, utifrån mig själv….men klart att ja de är ju lite mera kraft i 

rösten..//.. I det kvinnodominerande yrket, eh å att ja också tar åt mig av deras 

erfarenheter…(Oskar)  
 

Vidare talar Oskar om att det handlar om ett utbyte mellan manliga och kvinnliga perspektiv 

och egenskaper, snarare än föreställningar och förväntningar på männen. Det för att det ska bli 
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en bra verksamhet där både manliga och kvinnliga förskollärare kan samverka. Männen får 

utbyte av kvinnorna och kvinnorna får utbyte av männen. På det sättet menar Oskar att både 

män och kvinnor ges chans att visa på både manliga och kvinnliga egenskaper i verksamheten. 

Att det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att män och kvinnor inte bara kan utan också 

gör samma saker i verksamheten.  
 

7.6 Mannen som förebild utifrån ett kvalitativt perspektiv  

Samtliga respondenter betonar att du inte automatiskt blir en manlig förebild för att du är man 

i förskolan. En förebild inför barnen menar respondenterna bygger på att du har en personlighet 

som passar in i verksamheten, står för som en respondent säger “Sunda värderingar”.  Som 

Anders också påtalar “Nä, man kan ju inte bara slänga in en kille liksom och nu blir det bra 

utan det är ju hur man är som person och hur man är med barnen, så tänker jag”. Det går att 

tolka Anders här som att alla män inte passar i förskolans verksamhet bara för att de är män. 

Att det mer handlar om att oavsett man eller kvinna ha en bra personlighet som passar in i 

verksamheten. Oskar visar också på ett annat perspektiv där mannen lätt kan sjunka in i facket 

och kategoriseras som en manlig förebild.   
 

Att i många fall så ä de ju ett yrke där de är hög ålder…kvinnorna är runt 50 plus liksom…man 

är väl kanske inte riktigt i samma status som när man var tjugo. Så då kan jag känna såhär liksom 

att om en man kommer in i verksamheten så förväntas man också vara den där som är mer aktiv 

och som orkar mer, göra de här som man gjorde själv då för 25 år sedan. (Oskar)  
 

Han exemplifierar detta med en förskola där det arbetar ett antal kvinnor som är mellan 50 och 

60 år. Oskar menar att om det kommer in en manlig förskollärare där så kan kvinnorna lätt se 

mannen likt den friska fläkten som ska aktivera barnen med aktiva lekar, bollsport, samt bus 

och rörelse. På det sättet går det utifrån ett kvalitativt perspektiv att tolka Oskar genom att 

mannen kan ses som den aktiva som ska komma in i verksamheten och aktivera barnen 

med bollsport och lekar. Likaså är det möjligt att tolka Patrik som att en man inte blir en förebild 

bara för att han är man.  
 

de spelar ju ingen roll om du är man eller kvinna. Det är ju inte för att du, du kan ju inte gå in och 

tro för att du är man, du måste ju göra jobbet, det är ju ett jobb som ska göras, det måste du klara 

av först. (Patrik)  
 

Som Patrik nämner oavsett om du är man eller kvinna så har du som förskollärare ett jobb att 

göra och ett jobb du ska klara av. Det går precis som Oskar och Anders att tolka Patrik som att 

förskollärarjobbet inte passar alla, och det gäller såväl kvinnor som män. Precis som Anders 

pekar Patrik på att antingen har du det sunda förnuftet och passar in i verksamheten eller så har 

du det inte. Utifrån respondenterna i studien går det att tolka det som att de ser ett värde av både 

män och kvinnor i förskolan men att de utifrån förskollärarperspektivet utgår från ett manligt 

perspektiv. Det är tolkningsvis också det som skiljer en manlig och en kvinnlig förebild åt. 
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8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras den här studiens tre frågeställningar. Det görs i relation till det aktuella 

resultatet och de analyser som som sammanställts tidigare. Analysen har gjorts med sin grund 

i teorin. Det diskuteras hur manliga förskollärare beskriver och uppfattar kollegors 

föreställningar och förväntningar som finns på dem utifrån deras kön. Även hur dessa 

föreställningar och förväntningar på män och manlighet skiljer sig från vad som förväntas av 

de kvinnliga förskollärarna. Rubrikerna studien utgått från är en resultatdiskussion med 

underrubriker kvantitativ och kvalitativ resultatdiskussion, där resultat diskuteras. I 

metoddiskussion förklaras och argumenteras det för studiens olika val. Där tas även studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet upp. Till sist diskuteras förslag på vidare forskning utifrån 

området och avslutningsvis kommer en avslutning där hela studien sammanfattas.  

 

8.1 Kvantitativ resultatdiskussion  

Med resultatet som utgångspunkt går det utifrån ett kvantitativt perspektiv förstå det som att 

män uppmärksammas och bemöts annorlunda i verksamheten jämfört med kvinnor. De 

kvinnliga förskollärarna blir märkbart exalterade och upprymda då det kommer en manlig 

kollega till förskolan. Att män uppmärksammas mer än kvinnorna i verksamheten kan förstås 

efter att det finns föreställningar och förväntningar på männen som inte finns på kvinnorna. 

Bland annat att de ska öka den kvantitativa jämställdheten, det vill säga att antalet män i 

förhållande till antalet kvinnor i verksamheten ska jämnas ut.  

 

Utifrån Anders och Oskar går det att dra slutsatsen att en manlig förskollärare anses mer 

betydelsefull just för att han är av det manliga könet. En fråga att ställa här utifrån Anders och 

Oskars berättelser, är om kvinnorna själva tänker på den skillnaden de gör i 

bemötandet? Havung (2000) säger att olika föreställningar och förväntningar på kvinnligt och 

manligt gör att kvinnor och män blir könsmärkta. I förhållande till det här så kan frågan ställas 

vad följderna av sådana medvetna eller omedvetna bemötanden från kvinnor på män kan leda 

till ur ett jämställdhetsperspektiv? Vad bygger detta för förväntningar och föreställningar hos 

männen? Vissa manliga förskollärare vill kanske inte bli uppmärksammade efter sitt kön, utan 

anser att de är anställda förskollärare på samma premisser som de kvinnliga kollegorna. Att de 

manliga förskollärarna vill vara lika mycket förskollärare oberoende av sitt kön.   

 

På samma sätt kan det kanske finnas män som efter ett sådant påtagligt och uppenbart 

extraordinärt bemötande, ställer orimligt höga förväntningar och krav på sig själva i arbetet med 

barnen. Det går att tolka utifrån ett kvantitativt perspektiv som att kvinnorna förväntar sig att 

det med fler män i förskolan per automatik ska leda till att vissa delar av verksamheten styrs 

upp. Det kan tillexempel handla om snickeri och att spela fotboll på gården. En annan 

konsekvens av att män får ett särskilt påtagligt bemötande av kvinnor skulle också kunna bli att 

andra män skräms bort från yrket då de inte vill bli särskilt uppmärksammade för sitt manliga 

kön och för att de gör ett visst yrkesval. Tolkningen kan vidare vara att kvinnliga förskollärare 

många gånger tror att det blir jämställt bara det kommer in en man till förskolan. Att de inte 

väger in vem som gör vad och om män och kvinnor gör olika eller samma saker i verksamheten. 

Männen förväntas enligt Nordberg (2005) många gånger stå för manliga perspektiv och bidra 

med en manlighet som de kvinnliga miljöerna antas sakna. Att omvandla den kvinnligt kodade 

verksamheten och få en kontrast till det manliga i densamma (2005).  
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Utifrån resultatet synliggjordes det också att Patrik såg det problematiskt att jämföra 

olika bemötanden, såväl mellan kvinnor som mellan kvinnor och män. Han ansåg 

personligheten som något som vägde in i hur bemötandet mellan könen blir. Utifrån studien 

tolkas det som att Patrik anser könet som orelevant och att personligheten vägde tyngre i 

samspelet mellan män och kvinnor. Till skillnad mot Anders och Oskar går det att tolka Patrik 

som att han inte kan veta hur kvinnor bemöter kvinnor eftersom han själv är man. Därmed kan 

han heller inte jämföra bemötandet mellan kvinnor och bemötandet mellan en man och en 

kvinna. Tolkningen är att Patrik inte ser det kvinnliga perspektivet utan han ser allt utifrån sitt 

manliga perspektiv. Vidare kan det tolkningsvis leda till svårigheter kring motverkandet av 

stereotypa könsmönster då han ser det problematiskt att förstå sig själv i verksamheten utifrån 

ett kvinnligt perspektiv.  

 

En slutsats som kan dras är att Anders, Oskar och Patrik anser att mannen ur 

ett kvantitativt perspektiv behövs som förebild i förskolan. Alla tre pekar på att vara en god 

förebild inte är kopplat till individens kön. Anders, Oskar och Patrik tycker däremot att de båda 

könen är viktiga i verksamheten för att pojkar och flickor ska kunna identifiera sig med sina 

respektive kön. Granbom och Wernersson (2012) pekar även de på att män som 

identifikationsmodell ur ett kvantitativt perspektiv är viktig för barnen. Tolkningen är att de 

manliga förskollärarna där igenom ser mannen som särskilt värdefull ur ett kvantitativt 

perspektiv, eftersom det inte finns så många. Det som kan tolkas som lite otydligt när 

förskollärarna pekar på att möjligheten till identifikation för barnen i verksamheten är viktig, är 

att både flickor och pojkar könsmärker den manliga och den kvinnliga förskolläraren, i 

förhållande till vad barn kan anse vara kvinnligt och manligt. Något som i förlängningen också 

skulle kunna leda till att manliga förskollärare leker med bilar och busar ihop med pojkarna för 

att det är det de manliga identifierar sig med och kvinnliga pedagoger leker med dockor och lite 

lugnare lekar med flickorna för att det är vad de kvinnliga identifierar sig med. Det kan kopplas 

till Havung (2000) som styrker att männen behövs som viktiga identifikationsobjekt för barnen 

och då främst för alla pojkar då det saknas manliga förebilder i förskolans kvinnodominerade 

verksamhet. Men det kan samtidigt också tolkas som något som inte ökar jämställdheten i 

verksamheten.   

 

8.2 Kvalitativ resultatdiskussion 

Utifrån studiens resultat går det ur ett kvalitativt perspektiv tolka att det förväntas av mannen 

att han ska göra andra saker än kvinnorna och att män och kvinnor ska göra olika saker i 

verksamheten. Tolkningen av Oskar, Anders och Patrik är att den manliga förskolläraren 

förväntas vara den som är den idrottsintresserade och som spelar fotboll och bandy med barnen 

på gården. Han ska också vara den som intresserar sig för snickeri i den pedagogiska 

verksamheten. Det här kan tolkas av såväl Oskar, Anders som Patrik vara förväntningar som 

ligger på mannen i samma stund som han tar steget in på förskolan som förskollärare. Det som 

går att diskutera här är hur den kvalitativa jämställdheten blir om det ska vara så att kvinnor 

förväntas göra vissa saker och män förväntas göra andra saker? Här känns det som att mannen 

behöver vara tydlig mot sina kvinnliga kollegor att det är viktigt att både män och kvinnor ur 

ett kvalitativt perspektiv kan visa på såväl kvinnliga som manliga sidor. Det är också bra att här 

återkoppla till förskolans läroplan där det står att både rörelse och motorik ska ingå i barnens 

dagliga verksamhet på förskolan (Skolverket, 2016). Oavsett om du är man eller kvinna så ska 

du som förskollärare delta i aktiviteter med barnen där dessa ämnen ingår.   

 

Det går på ett sätt att tolka resultatet som att män och kvinnor är ganska likställda i förskolans 

verksamhet. Att alla oavsett om det handlar om en man eller kvinna har sitt jobb att göra i 
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förskolan utifrån ett läroplansperspektiv. Både män och kvinnor utgår från samma mål. Det som 

kan diskuteras är vilken bild som egentligen reproduceras av män och kvinnor i förskolan? För 

samtidigt som mannen och kvinnan är likställda och gör samma saker utifrån ett 

läroplansperspektiv, så visar också resultatet att mannen spelar mer fotboll än kvinnorna. 

Tolkningen här är att en del manliga förskollärare kanske borde lyfta liknande frågor i 

arbetslaget för att få till en diskussion och där igenom ett vidare perspektiv på hur den 

kvalitativa jämställdheten i förskolan egentligen ser ut.  Kopplat till den kvalitativa 

jämställdheten så visar resultatet att manliga förskollärare gör aktiviteter ihop med barnen för 

att de tycker det är kul och har det intresset. Att ifrågasätta verksamheten utifrån ett kvalitativt 

och icke könsstereotypiskt jämställdhetsperspektiv måste varje förskollärare kunna göra, 

oavsett vad det handlar om för aktiviteter. 

 

Oskar förklarar att om inte han tar tag i saker där det handlar om att till exempel snickra, blir 

det inte gjort. Han säger samtidigt att kvinnorna är intresserade av att snickra med barnen när 

väl föremålen och redskapen kommer fram. Men kvinnorna tar inte tag i det själva och plockar 

fram, det får mannen göra. Här kan det tolkas viktigt att synliggöra dilemmat mellan de manliga 

och de kvinnliga pedagogerna, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hur uppfattas ett kvalitativt 

perspektiv på jämställdhet av barnen varje gång som den manliga förskolläraren plockar fram 

snickeriredskap? Får barnen en uppfattning om att mannen och kvinnan gör samma saker 

i verksamheten på det sättet eller blir det att barnen uppfattar att aktiviteten är manligt kodad 

och symboliserar enbart den med en manlig förskollärare? På samma sätt är det naturligtvis av 

vikt att mannen kan visa inför barnen att han kan göra saker i verksamheten som de 

kvinnliga pedagogerna gör med barnen. Som till exempel att befinna sig i “dockvrån” och inte 

bara i “bilhörnan”. Som Heikkilä (2018) påpekar, ju fler män och kvinnor som agerar utifrån 

jämställda individer som kan bejaka varandras sidor ur ett kvalitativt perspektiv, desto större 

blir chanserna att nå en jämställd förskola.   

 

Resultatet visar också att det för både mannen och kvinnan gäller att inför kollegor visa sig 

respektabel snabbt i yrket. En respondent påpekar att det är extra viktigt för männen i 

verksamheten. Utifrån en kvalitativ jämställdhet blir det intressant att diskutera vad det är 

mannen förväntas bevisa utöver det som hans kvinnliga kollegor behöver. Är det att han ska 

bevisa att han är en specifik man som gör manliga saker, som de kvinnliga förskollärarna 

behöver enligt dem själva. En mansgestalt som spelar fotboll och snickrar ihop med barnen, 

eller handlar det om att mannen ska bevisa att han har en viss personlighet som manlig 

förskollärare, som passar bra in i relation till kvinnorna? Det är i såfall väldigt mycket mer den 

manliga förskolläraren kan tolkas behöva bevisa i verksamheten än den kvinnliga utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Det kan tolkas missgynna mannen som kan bli osäker i sitt yrkesval, 

vilket också kanske gör att han får problem med att skapa en trygghet i barngruppen då han inte 

känner sig bekväm eller trygg där själv. För att visa på komplexiteten i det så menar McGowan 

(2016) att män och kvinnor förväntas göra och inte göra olika saker. Att män kan bli ifrågasatta 

om de genomför vissa arbetsuppgifter i verksamheten. Det går att tolka som könsstereotypiska 

föreställningar om mannen som hindrar honom från att få vara förskollärare på samma sätt som 

sina kvinnliga kollegor. Utifrån Marks (2007) teori går det att förstå det som att männen 

begränsas i sin handlingsfrihet då det råder olika stereotypa föreställningar om kön. 

Föreställningar som visar på hur människor ska vara och vilket håll de ska utvecklas mot. Det 

är viktigt för männens och kvinnornas lika möjligheter att de får samma chans att utföra sitt 

arbete utifrån jämställda föreställningar och förväntningar.  
 

Med utgångspunkt i resultatet synliggjordes också att en respondents tankar om män som 

relationsinriktade skiljde sig jämfört med de två andra respondenterna. Det är tolkningsvis så 
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att vissa män behöver arbeta mer med relationssidan i verksamheten och andra mindre. De som 

arbetar mindre med den kanske gör det för att de känner sig trygga med den? Som en respondent 

påpekade hade han ett osäkert förhållande till relationssidan när han började arbeta i förskolan. 

Tolkningsvis är detta på grund av föreställningar och förväntningar på hur män och kvinnor ska 

vara som försvårade det manliga förskollärararbetet. Den stereotypiska synen på mannen är att 

han inte är den omsorgs och relationsinriktade utan den som är mer praktiskt lagd av sig. Något 

som eventuellt gör att han utifrån könsstereotypiska mönster har mer att bevisa som man än 

kvinnorna i en omsorgsrelaterad verksamhet som förskolan. Utifrån resultatet går det se att det 

finns ett särskilt värde i att män och kvinnor i förskolans verksamhet kan bejaka varandras sidor 

vilket gör att de utför samma arbete i förskolan.   

 

Resultatet visar att mannen i verksamheten inte ges en särskild betydelse ur ett 

förebildsperspektiv bara för att han är man. Att det handlar mer om personligheten än det 

manliga könet om du ska bli en förebild i förskolan. Som resultatet vidare visar går det inte att 

placera vilken kille som helst i förskolan och tro att han ska agera förebild bara för att han är 

man. Männen kan lätt sjunka in i ett fack på förskolan där det manliga könet och manligheten 

överlag ges en särskild betydelse oavsett personligheten. Framförallt om du kommer till en 

förskola där det arbetar äldre kvinnor som en respondent uttryckte det. Där ses mannen som 

den friska fläkten som ska komma in i verksamheten och ur ett förebildsperspektiv “orka” göra 

mer aktiva lekar med barnen än kvinnorna. Det går att diskutera vad detta kan få för 

konsekvenser för förskolan i allmänhet och den manliga förskolläraren i synnerhet. Här kan det 

tolkas som att kvinnorna bidrar till en mer könssegregerad förskola där männen ska vara 

förebilder utifrån sin manliga sida och kvinnorna ska vara förebilder utifrån att de gör de lite 

lugnare sakerna. Männen och kvinnorna i förskolan blir på så sätt inte förebilder utifrån att de 

är förskollärare utan att de är manliga och kvinnliga förskollärare.  

  

8.3 Metoddiskussion  

I studien användes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Under arbetets gång har såväl syfte som frågeställningar korrigerats. De frågeställningarna som 

syns i intervjuguiden stämmer inte överens med de aktuella frågeställningarna. Det är de 

frågeställningar som fanns innan intervjuerna med respondenterna. Genom arbetet bidrog 

intervjuerna till att skapa en bredare förståelse för studien. I intervjuerna var meningen att ställa 

öppna frågor för att nå ett bredare samtal om ämnet och skapa djup i varje berättelse. Öppna 

frågor användes också för att skapa en hög tillförlitlighet, det vill säga att intervjun utfördes på 

ett korrekt sätt. De öppna frågorna hjälpte till att skapa följdfrågor för respondenterna utifrån 

deras svar. Ambitionen var samtidigt att skapa en hög trovärdighet för studien genom att 

intervjufrågorna formades efter de aktuella frågeställningarna.   

Under den första intervjun kändes situationen något obekväm då fokus hela tiden var på att få 

ett rikt material som fokuserade studien. För varje intervju kändes det som att flera steg togs 

som innebar att båda kunde slappna av vilket också ledde till en tryggare atmosfär mellan 

parterna. Sammanfattningsvis var metodvalet lämpligt för studien. Det bidrog till att de 

intervjuer som genomfördes var givande med intressanta och innehållsrika svar. Tre intervjuer 

var lagom utifrån tidsaspekten, men fler intervjuer hade gett ett rikare material att analysera. 

Det kvalitativa metodvalet upplevdes som rätt efter det material som studien fick in. Hade 

studien utgått från en kvantitativ metod hade innehållet antagligen inte blivit lika 

ingående. Däremot hade det förmodligen blivit bredare då fler respondenter hade fått komma 

till tals. Intervju som metod kan samtidigt ifrågasättas då den inte fokuserar på vad 

respondenterna gör utan på vad de säger. Det gör att en intervju kan tolkas mer representera en 

respondents tankar istället för vilka val de faktiskt gör i verksamheten. I studien gjordes valet 
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att två stycken ställde frågor under intervjuerna. En kritisk aspekt i det avseendet kan vara att 

respondenten kan känna sig pressad av situationen då det blir två mot en under intervjun, vilket 

kan göra att respondenten fokuserar ännu mer på vad de som gör intervjuerna verkligen vill 

höra och inte på vad som enligt respondenten är den faktiska sanningen. Valet av två som ställde 

frågor under intervjuerna var dock medvetet eftersom studien utgick från att detta möjliggjorde 

att fler följdfrågor kunde ställas. Att ha två stycken som intervjuar möjliggjorde också att flera 

perspektiv kunde lyftas.  

 

Under intervjuerna kändes det också som att vissa frågor var något otydliga inför 

respondenterna vilket gjorde det svårt för dem att svara ibland. De lite otydliga frågorna hade 

kunnat undvikas i större grad om de hade bearbetats ännu mer inför intervjuerna. Där satte dock 

tidsaspekten stopp. Under arbetets gång upplevdes också en svårighet i att på förhand avgöra 

hur lång tid varje intervju skulle ta. En respondent frågade innan intervjun hur lång tid det skulle 

ta? Då det var den sista intervjun av tre så utgick studien från de två tidigare intervjuerna som 

hade tagit 25 minuter. Det visade sig dock inte stämma eftersom den sista respondenten pratade 

mer i motsats till de två tidigare, vilket också gjorde att den intervjun tog 50 minuter istället.  

 

En annan kritisk aspekt är att studien enbart fokuserar på tre manliga förskollärares berättelser. 

Manliga förskollärare är i regel svåra att få tag på då de endast finns i ett begränsat antal i 

verksamheterna. Men om fler manliga förskollärare hade intervjuats hade studien också stärkts.  

 

8.4 Vidare forskning 

Utifrån intervjustudien hade det varit intressant att observera de manliga pedagogerna för att se 

om det resultat som kom fram i intervjuerna stämmer överens med det som händer i realiteten 

eller om resultaten skiljer sig åt? Observationer kan tolkas ge en mer saklig förståelse för hur 

manliga pedagoger arbetar i verksamheten. Det diskuterades om hur resultatet hade blivit om 

kvinnliga pedagoger hade intervjuats, om deras syn på hur förväntningar och föreställningar på 

männen i förskolan ser ut? Hade det materialet jämförelsevis med männens berättelser skiljt sig 

åt? Det hade också varit intressant att se vad manliga som kvinnliga vårdnadshavare har för 

uppfattning i samma ämne. Framförallt hade det ur vidare forskningssynpunkt varit spännande 

att intervjua förskolechefer om vad de anser är den yttersta anledningen till att förskolorna är i 

så stort behov av män? Varför är det så viktigt att få män till förskolorna enligt förskolecheferna 

när förskolan i dagens läge fungerar bra. Handlar det om att förskolecheferna främst ser till de 

kvantitativa eller kvalitativa aspekterna på jämställdhet i förskolan, eller är det en blandning av 

dem? 

 

8.5 Avslutning 

Studiens syfte var att synliggöra förskolans kvantitativa och kvalitativa jämställdhet, där 

specifik inriktning fokuserades mot tre manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i 

förskolans verksamhet. Män är både utifrån ett kvantitativt och ett kvalitativt 

jämställdhetsarbete eftertraktade i förskolan men utifrån de förväntningar och föreställningar 

som finns bland de kvinnliga förskollärarna skiljer sig dessa mot vad som förväntas av de 

manliga. De manliga förskollärarna upplever att de på förhand inte anses passande för sitt yrke 

då det är omsorgs och relationsinriktat och ett yrke som länge varit kvinnligt dominerat. 

Manliga förskollärare har dessutom en dubbel roll där de ena sidan ska vara goda förebilder 

utifrån deras vuxna förhållningssätt, men andra sidan ha förväntningen på sig att de ska agera 

identifikationsobjekt för framförallt pojkar då de är manliga förskollärare. De manliga 

förskollärarna förväntas likaså bidra med någonting annat än de kvinnliga förskollärarna, det 
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vill säga att de manliga förskollärarna ska ägna sig åt mer manliga aktiviteter i förskolans 

verksamhet, som att snickra och utöva olika bollsportsaktiviteter med barnen.  

Vissa aktörer hävdar att männen behövs som förebilder i förskolan. Kritikerna undrar då vilken 

mansbild det är som ska lyftas fram inför barnen och hur det påverkar jämställdheten. Är det den 

traditionella mannen som snickrar och brottas som efterlyses? Eller behöver barnen se att män 

och kvinnor kan göra samma saker? (Jällhage, lärarnas tidning 2015) 

Den inledande frågan till studien står därmed fast. Vilken man i förskolan är det verksamheten 

vill ha? Är det mannen som snickrar, spelar fotboll, brottas och busar med barnen som 

efterlyses, eller är det den manliga förskolläraren som både kan bejaka den manliga som den 

kvinnliga sidan, och ur ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv visa på att män och kvinnor kan 

göra samma saker i förskolan. Är det den manliga förskolläraren eller män som är förskollärare 

verksamheten egentligen säger sig behöva? 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Missivbrev 

 
Hej! 

Vi heter Tim Bergman och Fredrik Rohdin och vi går sista terminen på förskollärarprogrammet 

i Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete vars syfte är att studera hur föreställningar om 

manlighet eventuellt eventuellt påverkar manliga förskollärares arbete på förskolan.  

För att kunna samla in material till vårt arbete har vi valt att intervjua manliga förskollärare om 

deras upplevelser och erfarenheter. Intervjuer där deras tankar och synpunkter kommer utgöra 

en viktig komponent i vår gemensamma studie. Vi undrar om du vill delta i vår studie. 

Intervjuerna kommer ske som ett samtal ansikte mot ansikte där samtliga intervjuer kommer 

spelas in och sedan transkriberas (skriftligt nedskrivna i detalj), för att sedan analyseras. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Vilket innebär att det är helt frivilligt att medverka och du som informant kan dra dig ur studien 

om så önskas.  

Alla som deltar i studien kommer anonymiseras, vilket innebär att inga riktiga namn kommer 

användas. Det insamlade materialet är avsett för vårt examensarbete och inte för några andra 

ändamål. Ingen obehörig kommer att få ta del av det insamlade materialet mer än om det 

efterfrågas av vår handledare eller examinator. När arbetet är klart och publicerat i Diva 

kommer allt material tillhörande studien att raderas och förstöras. 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss:  

Tim Bergman: xxx-xxxxxxx 

Fredrik Rohdin: xxx-xxxxxxx 

Handledare Zara Bersbo: tel xxx-xxxxxxx 

 

Vi är oerhört tacksamma för att du valt att delta i vår undersökning!  

Jag har tagit del av informationen om studien och förstått innebörden samt ger mitt medgivande 

till att delta i den.  

 
Namnteckning …………………………………..  

 

Namnförtydligande ……………………………………  

 

Datum och ort …………………………………… 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat på förskola?  

Vad gjorde du innan du började arbeta som förskollärare?  

Vad var det som avgjorde att du utbildade dig till förskollärare? 

Frågeställning 1: Hur beskriver manliga förskollärare kollegors föreställningar och 

förväntningar på dem kopplat till kön (manlighet)? 

Vad anser du generellt att det finns för könsstereotypiska föreställningar och fördomar kring 

män och kvinnor i förskolan?  

Hur skulle du beskriva de förväntningar som finns på dig som man i förskolan? 

Har du upplevt att du ges några fördelar i verksamheten med koppling till ditt kön? Ge exempel 

och förklara 

Har du upplevt att du ges några nackdelar i verksamheten med koppling till ditt kön? Ge 

exempel och förklara 

På vilket sätt tror du att ditt kön och din manlighet avspeglar sig i det kollegiala sammanhanget?  

 

Frågeställning 2: Hur uppfattar manliga förskollärare att dessa föreställningar och 

förväntningar skiljer sig från de kvinnliga förskollärarna 

Hur skulle du beskriva att du blir bemött av dina kollegor som manlig förskollärare i förskolan, 

det vill säga skiljer sig det bemötandet från hur dina kvinnliga kollegor får?  

Upplever du att du som manlig förskollärare ges specifika arbetsuppgifter i verksamheten i 

jämförelse med vad dina kvinnliga medarbetare och förskollärare ges? Beskriv utförligt 

Upplever du själv att du som manlig förskollärare har något specifikt att tillföra verksamheten 

som inte kvinnliga förskollärare har? 

Upplever du att du har särskilda förväntningar på dig som kollega, eller att du blir behandlad 

på ett visst sätt bara för att du är man i ett kvinnodominerat yrke? 

Det kan anses som rätt typiskt att se kvinnor som relationsinriktade kopplat till omsorg och män 

som mer praktiska, upplever du denna attityd på din arbetsplats? Hur tar sig detta i så fall sina 

uttryck? 

Det kan också anses som rätt typiskt att se män som mer aktiva och sportintresserade än kvinnor. 

Upplever du denna attityd på din arbetsplats, det vill säga att du förväntas göra mer 

”grabbsaker”. Hur tar sig detta i så fall sina uttryck?  

 

Frågeställning 3: Vilken typ av manlig förebild företräder som den mest eftertraktade?  

När det rör män i förskolan finns det ett begrepp som ofta återkommer. Förebild. Men vad 

menas med förebild? Vad kan det innebära att vara en ”manlig förebild”?  

Är manlig förebild ett användbart begrepp i förskolan? Varför/varför inte? 

Att utgå ifrån att män som kommer in i förskolan ska fungera som maskulina förebilder, 

specifikt för pojkar kan uppfattas att skapa en föreställning av att bara vissa män kan leva upp 

till att vara förebilder. Hur är din syn på det?  

 

Skulle du beskriva dig som en manlig förebild i förskolan? Varför? Varför inte?  

Om du får höra från en kollega att det är bra med manliga förskollärare i verksamheten för att 

barnen behöver manliga förebilder. Hur bemöter du det?  

Vilka manliga egenskaper är de eftertraktade i förskolan?  

Avslutande fråga: 

Har du någon gång funderat på att byta yrke?  


