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Sammanfattning 

Sara Bengtsdotter & Emelie Ottosson 

”Jag vill bli stämplad som människa och inte som ett kön på min arbetsplats”.  

- En studie om hur det är att vara manlig pedagog i förskolan 

” I want to be branded as a person and not as a gender at the place I work” 

- A study on what it means to be a male teacher in preschool.  

Antal sidor: 28 

Syftet med arbetet är att undersöka hur det är att vara manlig pedagog i den 

kvinnodominerade förskoleverksamheten. Undersökningen belyser männens situation 

utifrån olika områden. Vi har bland annat undersökt om det finns skillnader i 

arbetsfördelning och förväntningar mellan män och kvinnor, varför män ofta väljer att 

lämna yrket samt betydelsen av manliga förebilder.  

 

Vi har intervjuat fem manliga pedagoger och av dessa fem är en nyutexaminerad och 

en har gått vidare till ett annat yrke. Resultatet visar att männen upplever att de kan 

mötas av andra förväntningar än kvinnor inom samma yrke och att rollen ibland kan 

upplevas som påfrestande. Informanterna påtalar att det finns vissa skillnader mellan 

män och kvinnor i förskolan och att detta påverkar dem i deras arbete på olika sätt.  
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1. Inledning 

Genus är ett område som ständigt är aktuellt i förskolan. Det kan väcka många tankar och 

åsikter hos såväl den som dagligen kommer i kontakt med förskoleverksamheten som de som 

aldrig gör det. Anledningen till att vi har valt att skriva om genus är att vi själva vill bli mer 

medvetna om hur vi tänker och agerar i olika situationer I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 1998) går det läsa att de som arbetar inom förskolan ska behandla alla lika 

oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning med mera. Det står även att förskolan ska 

arbeta med att bryta traditionella könsmönster och uppmuntra individens frihet och integritet. 

Vuxnas förhållningssätt till olika etiska aspekter påverkar barnens förståelse och respekt. Det 

räcker inte enbart att tala om för barnen hur de kan bli mer jämställda gentemot varandra utan 

personalgruppen måste helt enkelt leva som de lär. I arbetslag där det finns både manliga och 

kvinnliga pedagoger är det viktigt att tänka till en extra gång för att bryta traditionella 

könsmönster i vardagssysslorna.  

 

1.1 Bakgrund 

Genus är ett mycket brett område och det finns många olika inriktningar inom ämnet. Efter att 

ha försökt hitta en intressant aspekt av genus valde vi att fördjupa oss närmare i en särskild 

grupp av pedagogerna, nämligen de manliga förskollärarna. Av de 91 629 

pedagoger/barnskötare som 2008 fanns i förskolan var endast 2 803 män (Skolverket, 2008). 

Enligt Havung (2005) är det många män som väljer att gå vidare för att bli rektorer eller helt 

lämna yrket. Vi ställer oss frågan om varför det är så få män i yrket och varför de män som är 

där ofta väljer att lämnar det? Hur kan fler män lockas till att bli förskollärare? Vi har under 

vår utbildning upplevt att fokus ligger på barnen och personal i samspel med barn. Genus i 

personalgruppen glöms nästan bort. Hur fungerar egentligen könsrollerna i personalgruppen?  

Henkel (2006) menar att jämställdhet handlar om att plocka bort stereotypa könsroller för att 

vi ska slippa bli begränsade. Vi anser att en god pedagog först måste jobba med sig själv och 

bli medveten om vilka förväntningar och föreställningar han/hon bär på innan de kan 

förmedla jämställdhet till andra. Ingen ska tvingas in i stereotypa könsroller där det endast är 

tillåtet att göra det som förväntas av det kön vi är födda till och där allt annat ses som 

avvikande.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur det är att vara man i den kvinnodominerade 

förskoleverksamheten och hitta förklaringar till att det är så få män i yrket. Vi vill dessutom 

öka vårt medvetande om genusproblematiken i förskolan för att därigenom vara mer 

förberedda för vårt kommande arbetsliv. 

För att besvara syftet tänker vi använda oss av följande frågeställningar: 

 Varför väljer män yrket? 

 Finns det skillnader i arbetsfördelningen mellan manliga och kvinnliga pedagoger?  

 Upplever männen att de har andra förväntningar på sig från kollegor, barn och 

föräldrar jämfört med kvinnorna i verksamheten?  

 Varför är det så vanligt att männen lämnar yrket för andra arbetsuppgifter? 
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2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik redogör vi för delar ur den tidigare forskning som finns inom ämnet. Vi 

har valt att fokusera på områden som vi finner relevanta i relation till vår egen undersökning 

och som kan ge en bakgrund till vårt valda syfte.  

 

2.1 Kvinnodominans  

Förskolan är enligt tradition ett kvinnodominerat yrke och med anledning av det blir 

verksamheten starkt präglad av kvinnliga värderingar. Detta kan ta sig uttryck i bland annat 

innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö. I det svenska samhället i stort är det mannen som är 

överordnad kvinnan men detta är inget som återspeglas i förskolan eftersom det här är 

kvinnans värderingar som är norm. Kvinnor kan inta maktpositioner i yrkeslivet när de väljer 

ett kvinnodominerat yrke. Förskolläraryrket är ett exempel på när kvinnorna har 

tolkningsföreträde och eftersom männen är i minoritet blir det ofta de som får anpassa sig 

efter rådande värderingar. Bara för att männen välkomnas in i förskolan är det inte säkert att 

de tillåts vara delaktiga i yrkets alla aktiviteter, utan kvinnorna kan som styrande majoritet 

välja att stänga ute män från vissa områden (Havung, 2000).  

 

2.2 Arbetsfördelning och förväntningar  

På förskolor med både män och kvinnor går det ibland att märka en viss uppdelning när det 

gäller arbetsuppgifterna, en uppdelning som kan följa rådande traditionella könsmönster. 

Kvinnorna står för de mer traditionellt kvinnomärkta arbetsuppgifterna som exempelvis kan 

innefatta att pyssla tillsammans med barnen, baka eller sy. Då det finns en uppfattning om att 

de anses vara mer omvårdande faller det oftare på kvinnan att trösta barn som är ledsna. En 

man däremot får ofta ansvar för att styra upp olika idrottsaktiviteter, leka och busa med 

barnen. Även konflikthantering är en del som männen ofta upplever att de får ta itu med 

(Sandquist, 1998). Havung (2005) fann att många av de manliga lärare som hon intervjuat i 

sina studier själva inte ansåg sig ha något direkt kunnande inom de kvinnomärkta 

arbetsuppgifterna. En del tyckte att de hjälpte till så gott de kunde, medan andra kände ett 

motstånd till att delta i liknande uppgifter och helt drog sig undan. De upplevde inte heller 

alltid att deras kvinnliga kollegor ansåg att de skulle klara av det och detta fick till följd att 

kvinnorna inte heller ställde några krav på att männen skulle delta. När kvinnorna inom 

förskolan inte visar tilltro till männens kunskap och inte heller vill släppa in dem inom ett 
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visst område kan det skapa en känsla av underlägsenhet hos mannen. Då männen ofta får 

ansvara för att exempelvis snickra eller idrotta så blir dessa aktiviteter könsmärka som 

manliga. Informanterna i studien upplevde att just deras aktiviteter i regel fick mindre plats i 

verksamheten än vad de kvinnligt könsmärkta aktiviteterna fick. 

Det är inte enbart kvinnor som kan besitta olika föreställningar om att män inte är kunniga 

inom vissa områden. Även föräldrar kan ifrågasätta män i deras arbete. Eftersom det finns en 

föreställning om att det är kvinnan som är bäst lämpad att vårda barn så upplever en del 

manliga förskollärare att de blir ifrågasatta i just omvårdnadssituationer. De kan då tvingas 

försvara sitt kunnande på ett sätt som kvinnorna inte behöver. Många manliga förskollärare 

kan uppleva att de ibland slipper undan vissa typer av arbetsuppgifter, exempelvis städning 

och blöjbyte. Bakom detta kan det ligga en stark misstro från kvinnliga kollegor om att 

männen helt enkelt inte är lämpade för denna typ av arbete (Havung, 2005).  

Männen anser själva att en av deras viktigaste arbetsuppgifter handlar om att leka tillsammans 

med barnen. De anser också att de är mer intresserade av att leka än vad kvinnorna är och 

även i viss mån bättre på detta. På en förskola med en eller flera män finns tendenser till att 

det är just männen som leker mest med barnen och även styr upp mer idrottsrelaterade 

aktiviteter. Idrott är något som enligt tradition främst tillskrivs ett manligt intresse vilket 

också är med och påverkar att det många gånger blir så naturligt att det är just mannen som tar 

ansvar för denna del (Havung, 2005).  

Männen framställer inte sig själva som lika ordningsamma och noggranna som kvinnor och 

kan därför uppleva det positivt att det finns kvinnor i verksamheten som påminner om saker 

som ska göras. Här speglas en skillnad i vad som förväntas av en man respektive av en kvinna 

i förskoleverksamheten. Männen tillåts ofta inta en mer lekfull roll och de får även vara mer 

slarviga eftersom kvinnorna finns där och håller ordning. Detta synsätt har sitt ursprung i 

traditionella könsmönster som finns i övriga samhället där kvinnor ses som mer 

ordningsamma. Om detta är en strategi från männens sida för att de ska slippa undan tråkiga 

arbetsuppgifter eller om det bara är ett sätt att förhålla sig till det faktum att de inte förväntas 

klara av alla arbetsuppgifter råder det delade meningar om. Resultatet av detta kan bli att även 

barnen tillägnar sig dessa stereotypa könsmönster där män och kvinnor inte gör samma saker 

utan delar upp arbetet mellan sig (Havung, 2005).  

En man som arbetar i en verksamhet som helt eller till största del består av kvinnor kan ibland 

uppleva att detta bidrar till att skapa stereotypa förväntningar som kanske inte alltid är så lätta 
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att leva upp till (Birgerstam, 1999). Melin (1999) menar att det råder delade meningar om vad 

som egentligen förväntas av en man men att många kvinnor ute i verksamheten förväntar sig 

att en man som söker sig till yrket ska vara typiskt manlig. Detta motiverar de med att det 

redan finns så många kvinnor och därför behöver de inte en man som beter sig kvinnligt utan 

istället en man som kan vara manlig. Arvidsson & Öhman (1999) konstaterar att de män som 

har deltagit i deras studier alla har känt sig välkomna på arbetsplatsen av den kvinnliga 

personalen men att många har upplevt att de har mötts av förväntningar om att de ska bete sig 

på ett visst sätt.  

 

2.3 Manliga förebilder 

Det finns olika uppfattningar om männens betydelse i förskolan men det finns mycket som 

talar för att de behövs. Ett starkt argument för att få in män i förskolan är att pojkarna behöver 

ha manliga förebilder i sin vardag. Även flickorna behöver ha goda manliga förebilder men 

pojkarnas identitetsutveckling anses bli gynnade extra mycket av att det finns en man på 

förskolan som för in manliga förhållningssätt och perspektiv. Om barnen får se att det arbetar 

både män och kvinnor inom förskolan kommer detta förhoppningsvis vidga även barnens 

vyer. Däremot kan inte en manlig förskollärare bara med sin blotta närvaro förändra synsätt 

eller stereotypa mönster eftersom det alltid finns en risk för att personalen delar upp 

arbetsuppgifter mellan sig enligt traditionella könsmönster, vilket då gör att dessa lever 

vidare. För att förskolan ska bli jämställd krävs det att både män och kvinnor i verksamheten 

vågar gå emot de föreställningar som finns och faktiskt göra sådant som betraktas tillhöra det 

motsatta könet (Sandquist, 1998).  

 

2.4 Byta yrke 

Enligt Norberg (2005) finns det en bild av att män ofta lämnar förskolan på grund av att den 

är så starkt kvinnodominerad och styrs av kvinnliga värderingar. Däremot har flertalet av de 

informanter som har deltagit i hennes undersökning inte alls upplevt att den kvinnostyrda 

verksamheten skulle vara ett hot mot den egna yrkesutövning eller identiteten, utan den sågs 

istället som något bra. Många framförde positiva ord kring att just slippa den grabbiga 

stämning som kan råda på en arbetsplats där majoriteten av de anställda är män. De verkade 

över lag trivas, men trots detta så valde ett par av dem att sluta efter en tid, och det är vanligt 

att just män lämnar yrket. I kvinnodominerade yrken är lönen vanligtvis lägre än i 



 10 

mansdominerade yrken och just lönen är en bidragande orsak till att män väljer att lämna 

förskolan för att söka ett jobb med bättre betalt. Hon fann även att de som valt att sluta hade 

påverkats av pedofildebatten som blossar upp i media med jämna mellanrum.   

Enligt Havung (2005) kan männen som väljer att bli förskollärare kan uppleva att de utsätts 

för en helt annan granskning än vad deras kvinnliga kollegor gör. Detta på grund av att det 

kan finnas föreställningar hos omgivningen om att män inte ska arbeta i yrken som är menade 

för kvinnor. De manliga pedagogerna kan uppleva att de ständigt måste motivera varför de har 

valt att bli förskollärare och försvara sitt yrkesval. Ständiga frågor från omgivningen och krav 

på att motivera sitt yrkesval kan även väcka en hel del osäkerhet hos männen som har valt 

barnomsorgen som sin arbetsplats. Somliga kan uppleva att de har valt fel yrke och att de 

kanske inte helt passar in och detta kan också vara en orsak till att männen efter en tid väljer 

att lämna yrket för något annat. Det finns ett mönster som visar att män ofta väljer att gå 

vidare och bli rektorer istället för att fortsätta att arbeta direkt med barnen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiv som vi har valt att utgå 

ifrån i vårt arbete. Eftersom det är utifrån dessa teorier som vi senare kommer analysera våra 

resultat är det en viktig del för att kunna förstå och tolka vår undersökning på bästa sätt. 

 

3.1 Genus och kön 

Kön och genus är två begrepp som vi bör skilja på. Kön är det biologiska, det vill säga det vi 

föds med medan genus är socialt betingat och föränderligt. Beroende på vilket kön vi föds 

med så kommer vi att möta olika förväntningar från omgivningen. Flickor/kvinnor och 

pojkar/män förväntas bete sig på olika sätt och ha olika intressen (Henkel, 2006). Genom 

följande citat påvisar Svaleryd (2006) att män och kvinnor inte alltid lever enligt samma 

villkor:  

”På område efter område – i arbetslivet, i skolan, på BB, hälsomässigt och från 

maktsynpunkt – lever svenska kvinnor/flickor och män/pojkar i olika verkligheter. Det gäller 

inte alla kvinnor och män, men statistiskt är skillnaderna i levnadsvillkoren påtagliga” 

(Svaleryd 2006:33).  

Vi gör skillnad på pojkar och flickor redan när de är precis nyfödda eftersom vi bemöter 

pojkarna på ett sätt och flickorna på ett annat. De kommer att uppfostras på olika villkor, 

tilldelas olika roller och tidigt lära sig vad som är accepterat beteende för det egna könet och 

vad som betraktas som avvikande. Dessa könsskillnader kommer sen att fortsätta genom hela 

livet och kan upplevas som en begränsning för vad som är möjligt att göra för en man 

respektive för en kvinna (Svaleryd, 2006).  

 

3.2 Kvinnligt och manligt 

I varje samhälle finns det så kallade genuskontrakt som kan ses som en överenskommelse om 

vad som betraktas som kvinnligt respektive manligt. Det berör båda könens rättigheter, 

skyldigheter och ansvar gentemot varandra. Teorin är ett försök att förklara varför 

verkligheten ser olika ut beroende på könstillhörighet (Hirdman, 2003). Denna 

överenskommelse påverkar oss genom hela livet både när det gäller såväl yrkesval, relationer 

som vårt agerande i stort. Män och kvinnor hjälps tillsammans åt att upprätthålla dessa 

överenskommelser genom att leva upp till de förväntningar som är förknippade med det 
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specifika könet (Sandquist, 1998). Kvinnorna blir en grupp och männen blir en annan och 

dessa två grupper ses som direkta motsatser till varandra. Alla kvinnor inom gruppen tillskrivs 

en rad olika egenskaper och förväntas tycka på ett visst sätt. Samma sak gäller för gruppen 

män som tillskrivs en rad andra egenskaper och som förväntas tycka på ett specifikt manligt 

sätt. Personer som inte väljer att acceptera rådande genuskontrakt upplever ofta att 

omgivningen försöker få dem att rätta sig in i ledet igen och bete sig på ett sätt som är mer 

passande för det egna könet (Henkel, 2006) Även Birgerstam (1999) uppmärksammar att vi 

ofta väljer att se respektive kön som en relativt homogen grupp med människor vilket inte alls 

överensstämmer med verkligheten. Hon menar att ingen är helt och hållet manlig eller 

kvinnlig eftersom vi alla består av en blandning av både traditionellt kvinnliga och manliga 

drag.  Om vi ser till kvinnorna i en grupp och männen i en annan så är skillnaderna inom 

gruppen mycket större än vad skillnaderna är mellan grupperna.  

 

3.3 Kvinno- och mansyrken  

Föreställningarna om det typiskt manliga respektive kvinnliga gör sig även påminda på 

arbetsmarknaden. Det finns en föreställning i vårt svenska samhälle om att kvinnor skulle 

vara mer omsorgsrationella än vad män är. Genom att undersöka olika former av 

omsorgsarbete går det tydligt se att kvinnor är överrepresenterade inom dessa yrken. Män 

anses ha större kunskap inom teknikområdet än vad kvinnor har och med anledning av detta 

återfinns en stor del av männen inom olika teknikyrken. På grund av dessa förställningar blir 

yrken könsmärkta och vi gör skillnad på vilka yrken som är lämpliga för män och vilka yrken 

som främst riktar sig till kvinnor. Det finns däremot inget som tyder på att kvinnor skulle vara 

mer omsorgsfulla än män eller att män skulle vara mer kunniga inom teknikområdet än 

kvinnor. Dessa föreställningar är helt grundade på vår syn om vad som är typiskt manligt 

respektive kvinnligt och utifrån detta går det heller inte att dra några slutsatser om att kvinnor 

och män skulle vara mer eller mindre lämpade för olika typer av yrken (Havung, 2000).  

 

3.4 Manlig identitet  

Redan under 1960-talet började diskussionen kring vikten av manliga pedagoger sakta ta fart. 

Det konstaterades att barn behövde både kvinnliga och manliga förebilder under sin tid i 

förskolan, men det var då av yttersta vikt att männen var typiskt manliga. Många av de män 

som valde att arbeta i förskolan ansågs visa kvinnliga beteenden och detta fick till följd att 
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männen uppvisade en rädsla för att betraktas som omanliga (Tallberg Broman, 2002). Ännu 

idag finns en stor rädsla bland manliga pedagoger i förskolan för att betraktas som omanliga. 

Med anledning av att förskolan är starkt präglad av kvinnor finns det även en oro bland 

manliga pedagoger om att de ska överta kvinnliga värderingar (Havung, 2000).  

Vi kan känna oss annorlunda och utanför i vissa grupper och det kan handla om vår 

arbetsplats men även inom andra grupper som vi är delaktiga i. Det är inte alltid som vi med 

säkerhet kan veta vad det är som gör att vi känner oss annorlunda, men känslan av att vara 

avvikande kan vara så stark att vi antingen väljer att lämna gruppen (exempelvis 

arbetsplatsen) eller att vi gör allt för att anpassa oss till den. Denna anpassning kan leda till att 

vi utvecklar en osäkerhet till vår identitet eller helt förlora den. Detta kan bli extra tydlig i 

arbetslag där ett kön är i tydlig minoritet. Det är vanligt att män som väljer att arbeta inom 

förskolan upplever ett utanförskap på grund av sitt kön, och det är inte helt ovanligt att de 

känner att deras åsikter ibland blir åsidosatta till förmån för kvinnliga kollegors åsikter som 

passar bättre in i den starkt kvinnligt präglade verksamheten (Birgerstam, 1999). Det är inte 

enbart positivt i alla lägen att utmana traditionella könsroller eftersom det kan ställa till 

problem för den enskilda individen i identitetsskapandet (Havung, 2000).  

För att manliga pedagoger inte ska börja tvivla på sin identitet och roll är det viktigt att ha 

andra män i arbetslaget. Finns det ett par män på arbetsplatsen finner de ofta stöd i varandra 

och det blir inte alltid lika tydligt att förskolan är kvinnodominerad. I dagens svenska 

samhälle är det mannen som är norm och ses som överordnad kvinnan, och kanske är det 

också därför som de manliga pedagogerna uttrycker en sådan rädsla för att uppfattas som 

kvinnliga. Att bli betraktad som kvinnlig är detsamma som att likställas med kvinnorna som 

har en underordnad position i samhället och med det följer också en försvagad maktposition 

för mannen. En annan faktor som kan spela in i oron kring att betraktas som kvinnlig i 

förskolläraryrket kan vara att männen helt enkelt anser att förskolans verksamhet kräver att de 

ska vara typiskt manliga och därmed måste göra allt för att inte närma sig ett kvinnligt 

beteende (Havung, 2005) 

 

3.5 Gränsöverskridande yrkesval 

Majoriteten av alla kvinnor och män i dagens svenska samhälle arbetar inom ett yrke som 

betraktas gå väl ihop med deras egen könstillhörighet. Detta betyder att de allra flesta av oss 

accepterar de genuskontrakt som finns och väljer yrke därefter. Däremot finns det en liten del 
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kvinnor och män som har vågat sig utanför dessa genuskontrakt och valt ett yrke som av 

tradition betraktas vara mer lämpat för det motsatta könet (Havung, 2000). Förskolläraryrket 

beskrivs som ett tydligt kvinnoyrke och män som väljer att arbeta inom förskolan ses som 

gränsöverskridare. De män som väljer att bortse från att yrket traditionellt sett betraktas som 

ett kvinnoyrke blir ofta hyllade och framställs som modiga (Havung, 2005).  

 



 

 

4. Metod 

Vi har i vår studie valt att arbeta efter ett kvalitativt undersökningssätt som kännetecknas av 

att ett fåtal personer väljs ut och observeras eller (som i vårt fall) intervjuas. Som undersökare 

koncentrerar man sig på att hitta någon form av vidareutveckling i de svar som framkommer. 

En intervju i en kvalitativ studie saknar en tydlig struktur och kan upplevas som mycket 

flexibel, vilket ger den som blir intervjuad möjlighet att utveckla sina svar och reflektera över 

vad han eller hon menar. Detta gör att svaren kan sättas in i ett sammanhang och att 

förståelsen kan bli bättre mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. En kvalitativ 

undersökning fokuserar mer på innehållet i de svar man får och det är inte antal svar som är 

det viktiga (Bryman, 2002).   

 

4.1 Intervjuer 

Vi hade en idé om att vi ville föra samtal/intervjuer tillsammans med lärarna för att försöka 

skapa oss en bild av hur de upplevde och tänkte kring att vara man i ett kvinnodominerat yrke. 

Vi ville inte ta så stor plats själva utan använde oss av öppna frågor för att de skulle få en 

chans att tänka efter ordentligt och utarbeta sina svar. För att underlätta våra samtal använde 

vi oss av en intervjuguide där vi istället för färdiga frågor hade formulerat temaområden för 

att enklare kunna styra in samtalet på rätt områden. Detta har lett till att ingen intervju har 

varit den andra lik då vi inte har ställt samma frågor men med hjälp av vår intervjuguide har 

vi berört samma ämnen. Att använda sig av en intervjuguide/frågeschema med endast löst 

formulerande teman är något som kännetecknar en kvalitativ undersökning (Bryman, 1997). 

Vi har genomfört intervjuer med fem manliga pedagoger med förskollärarutbildning. Av 

dessa fem är en nyutexaminerad och en har gått vidare till ett annat yrke. Tre av 

informanterna utbildade sig under tidigt 1980-tal medan övriga två har genomfört sin 

utbildning under 2000-talet. Med anledning av att det inte finns speciellt många manliga 

förskollärare i Kronobergs län har vi valt att inte presentera varje informant för sig. Vi har 

istället redogjort för deras åsikter som grupp i största möjliga utsträckning för att värna om 

anonymiteten.  

4.2 Material 

Våra intervjuer har berört ämnen om hur manliga förskollärare upplever sin yrkesroll och sin 

arbetssituation. Vi anser att vi har fått in ett bra och givande material då samtliga informanter 



 16 

har varit pratsamma och tagit initiativ till att berätta saker själva, något som har underlättat i 

vår analys och resultatdel. Vi har transkriberat intervjuerna för att enklare kunna bearbeta och 

sammanställa det material som vi har fått in. 

 

4.3 Problem 

Det vi har upplevt som det största problemet var att hitta och komma i kontakt med manliga 

förskollärare. Det är en mycket liten grupp och det tog en till två veckor för oss att leta upp 

dem, komma i kontakt med dem och bestämma tider för intervjuer. Vi hade en del 

diskussioner om ifall vi skulle kontakta dem via mail eller telefon då vi såg att det fanns för- 

och nackdelar med båda sätten. Eftersom alla inte läste sina mail kontaktade vi ett par av 

informanterna via telefon.  

Vi försökte vara så tydliga som möjligt när vi genomförde våra intervjuer för att förhindra 

tolkningsfel, som är ett problem som lätt kan uppstå när man ska försöka sätta sig in i någon 

annans perspektiv. Bristande kommunikation mellan inblandade i en intervju kan bidra till 

misstolkningar. Om den som blir intervjuad till exempel inte får tala till punkt eller om 

intervjuaren försöker få informanten att svara på ett visst sätt kan intervjun bli missvisande 

(Bryman, 1997). Dock upplever vi inte att vi har haft några problem med att tolka svaren då vi 

under samtalen har bett den som blivit intervjuad att precisera sig när något har varit oklart. 

Efteråt har vi diskuterat tillsammans vad vi egentligen fick veta och hur det skulle kunna 

användas i vårt arbete.  

 

4.4 Reflektion över vald metod 

Vi är nöjda med den metod som vi har valt och vi känner att det passade oss bra. Att få 

komma ut och träffa förskollärare kändes som något nödvändigt för vårt arbete eftersom vi 

upplevde att det var svårt att få tag på litteratur som berörde just manliga förskollärare. Vi har 

inte haft några problem med att hitta litteratur som handlar om genus, pedagogik eller manlig 

identitet, men specifik litteratur som handlar om män i förskolan har varit svårare att få tag på. 

Vi tyckte dessutom att det skulle vara intressant att prata med målgruppen och höra vad de 

hade att säga. Själva intervjumomentet är något som vi båda två är väldigt ovana vid och hade 

vi fått mer träning i det innan kanske vi hade kunnat gå mer på djupet och fått ut ännu mer av 

våra intervjuer. Vi är väldigt nöjda med det som vi har genomfört, vilket har underlättats 

mycket av att alla de som vi har intervjuat har varit pratsamma och kunnat prata obehindrat 
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om ämnet. När vi tog kontakt med dem talade vi om för dem vilket ämne intervjun skulle 

behandla. Detta ser vi som en av anledningarna till att de hade så mycket att berätta eftersom 

de hade fått en chans att förbereda sig.   
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Yrkesval  

Samtliga informanter uttrycker att den främsta anledningen till att de utbildade sig till 

förskollärare var att de ville arbeta med människor. Många av dem har sen tidigare erfarenhet 

av att jobba inom andra yrken, men har efter en tid valt att byta inriktning. Däremot var inte 

förskolan ett självklart val för alla eftersom de hade tänkt sig att de skulle arbeta med äldre 

barn, främst inom fritidsverksamheten. Utifrån de svar vi fick kan vi utläsa att det verkar vara 

tillfälligheter som gjort att våra informanter har hamnat just i förskolan.  

Jag har många vänner som har barn och då har man ju umgåtts med dem och då har de 

alltid sagt att jag borde jobba med barn. Nej, sen tänkte jag att jag kan väl testa och sen 

hoppade jag på förskollärarprogrammet.  

Samtliga pedagoger är idag väldigt glada över att de valde just förskolan eftersom alla på 

olika sätt har gett uttryck för hur roligt det är att arbeta med de mindre barnen.  

Jag tycker om mindre barn och deras spontanitet beundrar jag. Man behöver inte snitsa 

och kruxa med mindre barn, de säger vad de tycker och tänker.  

Samtidigt som de ger uttryck för att de trivs/trivts inom yrket har de tillfrågade pedagogerna 

någon gång upplevt att de blivit ifrågasatta. De känner att de ibland har tvingats försvara sitt 

yrkesval på ett sätt som de anser att kvinnor inte behövt. Det har varit jobbigt under perioder 

men samtidigt är detta något som de har lärt sig att hantera i takt med ökad erfarenhet och 

trygghet i yrkesrollen.   

Det var mest för kompisarna som man fick förklara sitt yrkesval och verkligen stå emot 

att man var den där fjanten som bara skulle passa ungar, då var det mer att man var 

tvungen att förklara och slåss för det lite mer.  

Några anser att den jobbigaste tiden ägde rum under deras studietid samt när de var precis 

nyutexaminerade eftersom de då ständigt tvingades stå upp för sitt yrkesval gentemot 

omgivningen. 

Det kändes annorlunda när jag pluggade till förskollärare och då när man var på 

studentfest och så när någon frågade vad man pluggade till och man sa förskollärare så 

blev det helt tyst.  
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Det finns också de som i vissa sammanhang väljer att avstå från att berätta om att de arbetar i 

förskolan och istället nöjer sig med att kalla sig själva för lärare för de tidiga åren. Detta för 

att slippa riskera att bli utfrågade och tvingas argumentera för sitt yrkesval. Samtidigt som det 

finns informanter som tycker att det är påfrestande så finns det också dem som aldrig har 

upplevt det som något problem. De har fått en del frågor kring sitt yrkesval men eftersom de 

själva har varit så trygga i sin roll har det inte varit direkt jobbigt.  

Nej, jag känner mer att de flesta blir intresserade. Wow hur klarar du det? Jag är trygg i 

mig själv och jag vet vad jag är bra på, jag är bra på mitt jobb så jag har inga problem 

med att berätta vad jag gör och vem jag är. 

Informanterna valde att arbeta i förskolan framförallt för att de ville arbeta med människor. 

Det var inte självklart att det skulle bli just förskolan eftersom de först hade tänkt arbeta med 

äldre barn inom exempelvis fritidsverksamheten eller de tidiga skolåren. Havung (2000) 

menar att det i dagens svenska samhälle finns föreställningar om att kvinnor skulle vara mer 

omsorgsfulla än vad män är, och därför också passa bättre på förskolan eftersom arbetet starkt 

präglas av omsorg. Dessa föreställningar kan även ha påverkat informanterna eftersom de 

först hade tänkt arbeta med äldre barn där omsorgssysslorna inte har lika stor plats.  

Det var främst när informanterna gjorde själva valet och under sin studietid som de fick 

motivera sitt yrkesval något extra jämfört med vad en kvinnlig studiekamrat/ vän behövde. 

Det kan vara så att de behövde komma ut i yrket och vara en tid i verksamheten för att kunna 

hitta en trygghet i sitt yrkesval. Havung (2005) menar i sin undersökning att många av 

männen i förskolan ofta framställs som väldigt modiga och hyllas av den anledningen att de 

väljer att arbeta i ett yrke som är så starkt kvinnodominerat. Även informanterna i vår 

undersökning har berättat att de har fått mycket positiv respons med anledning av att de är 

män som har vågat bryta traditionella föreställningar, men att det också kan komma tillfällen 

då de istället blir ifrågasatta.  

 

5.2 Arbetsfördelning 

Det händer att männen ibland kan få fördelar i vardagen med anledning av att de är just män. 

Det kan röra sig om att de exempelvis slipper undan vissa vardagliga sysslor för att istället gå 

och leka med barnen.  
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Nu låter det här löjligt för det har inte hänt jätteofta, bara för att tydliggöra ”nu kan jag 

torka borden, gå du och lek med barnen” Kvinnan sköter det ordningsamma, det 

ordentliga och mannen går och leker.  

Det kan vara skönt att ibland slippa undan vardagliga sysslor som ofta handlar om att städa 

för att istället leka med barnen, samtidigt som det även kan väcka en del irritation.  

Och det där kan ju vara rätt skönt att slippa de tråkiga sysslorna och få göra det roliga, 

samtidigt som det delvis är kränkande. Kanske är ett dumt uttryck men nedvärderande 

för jag vill ju göra ett fullgott jobb.  

Den vanligaste uppfattningen bland informanterna är att de inte upplever att de slipper undan 

just vardagliga sysslor med anledning av sin könstillhörighet, utan framhäver istället hur 

viktigt det är att de faktiskt är med och städar för att barnen ska få se att även män kan göra 

det. Däremot kan det handla om att de har tagit på sig en roll som lek/busfarbror på förskolan 

och många gånger omedvetet lägger mer fokus på att umgås och leka med barnen än på att 

sköta mycket av det vardagliga.  

Bland de informanter som aldrig har jobbat tillsammans med andra män utan enbart haft 

kvinnliga kollegor finns uppfattningen om att det är skillnad på hur deras egen roll i leken är 

jämfört med kvinnornas roll. 

Jag tror nog att de kvinnor som jag har arbetat med har blivit mer passiva i rollen och i 

leken. De har varit mer iakttagare.  

Informanterna ger även uttryck för är det kan finnas skillnader mellan hur en man och en 

kvinna leker tillsammans med barnen och i vilken utsträckning detta sker. Den vanligaste 

uppfattning är dock att denna skillnad kanske egentligen inte beror på könstillhörighet utan 

personligheten hos pedagogen. 

Jobbar du ihop med tjejer som är lite mer busiga och fart i så behöver inte skillnaden bli 

så stor.  

Det finns uppfattningar om att kvinnorna rent generellt har bättre koll på hela 

förskoleverksamheten. Kvinnorna är ofta de som sköter det administrativa och kontrollerar 

verksamheten medan männen själva ger uttryck för att de inte har något intresse för det 

administrativa och inte heller anser sig ha lika bra helhetskontroll.  
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Det kan handla om att de manliga pedagogerna ofta får väldigt bra kontakt med just pappor 

till barnen på förskolan vilket gör att det kanske kan bli en liten uppdelning i ansvaret för 

föräldrakontakten. Ofta har de gemensamma intressen med många av papporna och därför kan 

det också bli lättare att vinna deras förtroende.  

Sen är det också det att jag tror att man har en viss jargong, många män känner sig mer 

bekväma att prata med mig för att de kanske kan vara på visst sätt och jag har ett sätt 

att vara på.  

Det finns också föreställningar om att männen ofta får ta hand om bråkiga barn och då 

speciellt bråkiga pojkar. Detta är inte något som informanterna tycker helt ska falla på 

männens ansvar eftersom det är viktigt att all personal är kompetenta inom yrkets alla 

områden.  

Vi ska kunna göra samma saker men vi måste inte det men vi ska kunna det, det är en 

jäkla skillnad!  

Informanterna kan ibland uppleva att de slipper undan vardagliga sysslor som att till exempel 

byta blöjor och städa. Istället för att vara en del av detta uppmanas de av sina kvinnliga 

kollegor att istället gå och leka med barnen. Tallberg Broman (2002) menar att män som 

tidigare arbetade i förskolan ofta betraktades som omanliga och Havung (2000) anser att 

denna uppfattning till viss del lever kvar då män fortfarande skulle vara rädda för att betraktas 

som omanliga. Omsorgssysslor och städning ses av tradition som ett kvinnligt område men 

detta verkar inte alls skrämma informanterna. De vill istället bryta mönster och vara med i 

yrkets alla områden för att visa framförallt barnen att män också kan städa, byta blöjor och 

vara en naturlig del i förskolans verksamhet. Däremot upplever de att kvinnor i regel har en 

bättre övergripande kontroll över hela förskolan. Det blir därför ofta kvinnorna som får det 

övergripande ansvaret och får sköta de vardagliga administrativa uppgifterna medan männen 

mest håller till i barngruppen. Trots en önskan om att arbetsuppgifterna ska fördelas lika visar 

våra resultat att det inte alltid blir så.  

 

5.3 Förväntningar  

Ett vanligt mönster bland informanterna var att de inte upplever att de har andra förväntningar 

på sig än vad deras kvinnliga kollegor har. Detta borde inte skilja något mellan könen inom ett 



 22 

och samma yrke eftersom alla har samma arbetsuppgifter men det förekommer att männen får 

ta på sig en roll som ”vaktmästare”.  

Det ska i så fall vara det här fixandet, det här lite händigare och typiskt manliga om 

man nu ska säga så. Så är det ju lite och det är ju framförallt kollegorna som kommer 

och ber om hjälp för att jag är man då om det är någonting som ska sättas upp eller 

sådär.  

Uppfattningarna kring denna ”vaktmästrroll” går isär eftersom det finns de som inte ha något 

emot detta eftersom de har ett intresse för att snickra och bygga saker, samtidigt som det finns 

pedagoger som inte har ett eget intresse för liknande aktiviteter. ”Vaktmästarrollen” kan 

därför upplevas väldigt negativ och svår att leva upp till.  

I början var det ju det där klassiska, ja men du kan ju det här för du är kille och du ska 

laga det här typ. Jaha vadå laga? Jag är kille men jag är inte vaktmästare. Alla killar 

kan inte sånt! 

Ofta handlar det om föreställningar som gäller långt ifrån alla män men de kan vara som 

tydligast när mannen är ny i ett arbetslag. I takt med att arbetslaget kommer närmare varandra 

så blir alla också mer medvetna om vilka kompetenser som varje individ faktiskt besitter.  

Jag vill bli stämplad som människa och inte som ett kön på min arbetsplats och jag vill 

bli uppmärksammad för det jag är bra på.  

Däremot verkar det vara ett vanligt mönster att kvinnorna på arbetsplatsen många gånger ber 

om hjälp med att till exempel byta glödlampor och skruva, fast de egentligen klarar av det lika 

bra själva.  

Fast jag har inga problem med det. Samtidigt tycker jag att det är ganska kul och sen är 

det någon som är duktig på något så kan man ju använda det oavsett om det är en man 

eller en kvinna, men ibland kanske det går av ren slentrian att de vänder sig till mig, för 

många saker fixar de själva.  

Redan från födseln görs det skillnad på flickor och pojkar. De blir bemötta och uppfostrade på 

olika sätt och barn får tidigt veta vad som är accepterat beteende för det egna könet, vilket 

leder till att förväntningar skapas (Svaleryd, 2006). Informanterna upplever att de ofta får inta 

rollen som ”vaktmästare” och detta är en roll som vissa inte har några problem med medan 

det kan vara jobbigt för andra. Birgerstam (1999) uppmärksammar att vi ofta väljer att se de 
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olika könen som homogena grupper där män respektive kvinnor förväntas ha lika intressen 

och kunskaper inom gruppen. Hon menar vidare att detta är en felaktig bild eftersom vi alla 

består av en blandning av traditionellt kvinnliga och manliga drag. Våra informanter har 

blandade åsikter om förväntningar och att det kan ses som negativt eller positivt från situation 

till situation. ”Vaktmästarrollen” blir ett tydligt exempel på denna missuppfattning eftersom 

alla informanter inte alls upplever sig själva som speciellt händiga eller ens att de har ett 

intresse för liknande aktiviteter.  

Ingen av de tillfrågade upplever att de har andra förväntningar riktade mot sig från 

föräldrarna, det handlar mer om att de får höra mycket positiva ord från föräldrar eftersom de 

ofta tycker det är väldigt roligt med en man på förskolan. Det viktigaste som våra informanter 

noga påpekar är att de vill bli sedda för den de är som person och inte efter vilket kön de har.    

 

5.4 Att lämna yrket  

En av informanterna har som vi tidigare har nämnt valt att lämna yrket. Han blev först 

erbjuden en tjänst som förskolechef som han tackade ja till men valde senare att helt lämna 

förskolan.  

Som många män blev vi ju tillfrågade att gå vidare till högre tjänster, och det blev 

många kvinnor också men vi män tackade kanske oftare ja till det.  

Det finns olika tankar om varför det är så många som väljer att lämna yrket efter ett tag. Det 

kan handla om att männen efter en tid väljer att gå ifrån det direkta arbetet med barnen för att 

inta en högre position, som exempelvis att bli rektor. Bristande karriärmöjligheter inom yrket 

kan också vara en anledning till att många efter en tid väljer att gå vidare till ett nytt område.  

Den utbildning man har är ju ganska smal, världen öppnar sig ju inte precis för att man 

har en förskollärarutbildning. 

Det handlar inte enbart om att vara man eller kvinna och informanterna ger uttryck för att det 

samtidigt beror på personligheten och vilka mål varje enskild individ har.  

Det är olika hur man är som person. Jag har aldrig haft någon längtan efter att bli 

föreståndare eller rektor. Det ansvaret skulle jag inte vilja ha så det är olika hur man 

tänker kring det.  
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Informanterna ger under intervjuerna uttryck för att deras roll kan vara väldigt utsatt på olika 

sätt. Alla klarar kanske inte riktigt av att arbeta på en arbetsplats där det till största del arbetar 

kvinnor, eftersom det där kan råda ett homogent klimat. Informanterna ger inte uttryck för att 

de själva känner att det är påfrestande att arbeta med enbart kvinnor även om det finns 

uppfattningar om att det hade varit bra med fler män i arbetslaget som delade samma 

intressen. I det stora hela handlar det trots allt om att ha bra arbetskamrater oavsett om det är 

män eller kvinnor.  

Rollen som manlig förskollärare kan under perioder bli extra utsatt då det uppmärksammas 

pedofilhärvor i media. Informanterna ser att det kan finnas ett samband mellan en rädsla för 

att bli betraktad som pedofil och att männen ofta lämnar yrket. Med anledning av att gruppen 

manliga förskollärare är så pass liten i Sverige menar informanterna att gruppen som helhet 

drabbas varje gång media uppmärksammar en pedofilhistoria på en förskola där en man har 

varit inblandad.  

Som man kan man ibland bli väldigt ifrågasatt. Nu till exempel när det har dykt upp en 

ny pedofilhistoria, så blir det också. Jag känner inget personligen, det är inga föräldrar 

som jag har märkt tittar snett på mig eller något sånt, utan det är mer att jag känner 

som man att fan inte igen! 

Det kan även uppstå problematik om mannen väljer att arbeta på en mångkulturell förskola. 

Inom vissa kulturer är det inte accepterat att mannen är en del i omvårdnadssituationer och 

därför kan det upplevas att det finns ett visst motstånd från barnens föräldrar. Det har 

förekommit att föräldrar helt har förbjudit männen att exempelvis byta blöja på barnen 

eftersom det enligt deras kultur är avvikande. Informanterna menar att liknande händelser ofta 

går att lösa men att alla män kanske inte alltid orkar stanna kvar eftersom det kan vara mentalt 

jobbigt att bli ifrågasatt.  

Som man är man lite utsatt ibland, speciellt i ett område med mycket invandrare med 

andra religiösa värderingar och så vidare där mannen inte får byta blöja, inte vara med 

på toaletten, inte se barnen nakna och hela den biten och den kan ju vara lite jobbig att 

tackla ibland 

Majoriteten av befolkningen i Sverige väljer att arbeta inom ett yrke som betraktas gå väl ihop 

med det egna könet. Det finns dock en minoritet som vågar bryta mot normen (Havung, 

2000). Manliga förskollärare tillhör den här minoriteten och betraktas ofta som Havung 
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(2005) skriver som modiga för att de vågar bryta traditionella könsmönster. Informanterna har 

innan de påbörjat sin utbildning varit medvetna om att det är ett ”kvinnoyrke”, att det finns 

begränsade karriärmöjligheter och den låga lönen.  

Det är vanligt att män inom förskolan kan uppleva ett utanförskap på grund av att de ofta är i 

minoritet (Birgerstam, 1999). Detta är också en anledning till att informanterna tror att en del 

män väljer att byta yrke. De kan ibland känna att de inte riktigt delar samma intressen som 

kvinnorna men ingen av informanterna upplever att den tydliga kvinnodominansen skulle vara 

något direkt problem, men påtalar att det säkert finns de som tycker att den är jobbig.  

Ofta är det män som väljer att gå vidare och ta rektorstjänster eller liknande istället för att 

arbeta i direkt kontakt med barnen. Om detta är ett manligt drag som visar att man strävar 

efter att klättra i karriären är svårt att säga. De män vi pratat med verkar inte alls ha den 

ambitionen. Att en av våra informanter valde att helt lämna förskolans verksamhet efter att 

både ha arbetat med barn och sen varit föreståndare hade inget med något av de redan nämnda 

alternativen att göra, det dök helt enkelt upp andra intressen. 

 

5.5 Manliga förebilder 

Samtliga informanter är överens om att det behövs fler män i förskolan och att detta är något 

som framförallt skulle vara bra för barnen, men att det även skulle kunna gynna klimatet på 

arbetsplatsen i det stora hela. Pedagogerna anser att barnen mår som allra bäst om de får ha 

både goda manliga och kvinnliga förebilder i sin vardag. Med anledning av att många barn 

inte har båda sina föräldrar hemma eller träffar sin pappa, kan kontakten med den manliga 

pedagogen på förskolan vara den enda kontakt med män som barnet får under en period.  

Informanterna hänvisar till läroplanen där det står att alla som verkar inom förskolan ska 

jobba för att bryta traditionella könsmönster vilket kan blir svårt om det helt saknas män inom 

yrket.  

Ibland blir det en motsättning för läroplanen säger att man ska motverka könsstereotypa 

roller och sånt men det är svårt att göra när förskolan många gånger är könsstereotyp i 

sig själv. För att motverka stereotypa könsroller så måste det finnas både män och 

kvinnor. Sen kan det ju vara bra kvinnor som pratar kring manliga grejer och såhär men 

för att det ska ge bäst utdelning så måste ju barn se en man, en livs levande man.  
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Informanterna uppmärksammar den låga statusen och lönen som är förknippade med yrket 

men ingen ser det som den direkt avgörande faktorn för att männen väljer bort förskolan. Det 

skulle vara bra för läraryrket som helhet om det fick en ökad status och gav bättre betalt men 

om det i sin tur skulle locka fler män ställer sig informanterna frågande till.  

Men att jobba med människor överhuvudtaget gör man inte för att tjäna pengar. Man 

gör inte det. Det är ingen som jobbar som lärare för att bli miljonär och så är det ju.  

För att locka fler män till yrket kan det vara bättre att de män som idag finns i förskolan 

arbetar som inspiratörer och pratar gott om yrket i mötet med andra människor. Det handlar i 

grund och botten om att ändra på invanda föreställningar och attityder och för att lyckas med 

detta krävs det att det finns någon som visar på arbetets goda sidor. Samtidigt handlar det inte 

om att plocka in män bara för att det ska finnas minst en man på varje förskola, utan det måste 

vara män som verkligen brinner för arbetet.   

Att bara ha en man för att uppfylla en kvot av jämställdhet tycker jag är helt galet. Det 

ska vara män som tycker att det här är jäkligt kul och kan se detta som ett bra jobb.  

De män som redan arbetar i yrket skulle med största sannolikhet uppskatta om det kom in fler 

män.  

Även om män och kvinnor kan prata om mycket så finns det nog grejer som man inom 

det egna könet har större intresse för. Det är inte särskilt anpassat den här sociala biten 

för oss män kanske.  

Det finns olika uppfattningar om vad det egentligen beror på att förskolläraryrket alltid har 

varit och fortfarande är kvinnodominerat. Det finns föreställningar bland informanterna om att 

det redan i leken hos de små barnen går att se att flickorna ofta är mer omhändertagande än 

vad pojkarna är. Detta skulle bero dels på att flickorna uppfostras till att vara mer 

omhändertagande och att de påverkas av miljön, men samtidigt att det även finns en del 

medfödda skillnader mellan flickor och pojkar. De medfödda skillnader och de som är inlärda 

skulle kunna vara en förklaring till att det är fler kvinnor som söker sig till yrket. Det kan 

också bero på att intresset för omvårdnad inte väcks i samma utsträckning hos en kille som 

hos en tjej. Det handlar om hur vi vuxna i omgivningen väljer att presentera olika aktiviteter 

för barnen.  

Killarna är ju itutade hela uppväxten att de ska göra något utåtriktat.  
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En annan uppfattning som informanterna ger uttryck för är att flickor och pojkar inte alls föds 

med olika framträdande egenskaper utan att dessa eventuella skillnader är ett resultat av den 

uppfostran barnen får.  

Jag tror inte att kvinnor föds till det ena eller det andra, i så fall finns det så många 

undantag som skulle vara helknäppa. Då skulle jag ju vara rätt avvikande, då måste det 

ju ha varit något som gått fel hos mig.  

Både män och kvinnor har manligt och kvinnligt i sig och för att vi ska bli så hela som möjligt 

som människor så måste vi våga ta fram båda sidor.  

Att det behövs manliga pedagoger i förskolan är något som våra informanter är överens om 

men att kvotera in män bara för sakens skull är inte lösningen. Att det gynnar barngruppen 

med en jämn könsfördelning i personalgruppen är våra informanter överens om då barnen kan 

skaffa sig både manliga och kvinnliga förebilder. Manliga pedagoger kan bli extra viktiga för 

de barn som inte regelbundet kommer i kontakt med vuxna män i sin vardag. Dock påpekar de 

att det gäller att de män som finns i förskolan är bra män som kan bli goda förebilder då det 

inte automatiskt blir jämställt bara för att det kommer in en man i verksamheten. Det gäller då 

att visa barnen att de kan bryta mot traditionella könsmönster. Som de har nämnt så krävs det 

någon med engagemang och drivkraft som gör att yrket blir roligt, samtidigt som de måste 

våga ifrågasätta gamla vanor och föreställningar. 
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6. Diskussion 

Genom de intervjuer vi har genomfört och den litteratur vi bearbetat har vi fått en större 

inblick i manliga pedagogers arbetssituation i förskolan. Informanterna har delat med sig av 

sina erfarenheter och tankar som både varit positiva och negativa. Vi känner att vi har blivit 

trevligt bemötta av de personer vi har intervjuat, och att de har visat intresse och engagemang 

för ämnet.  

Havung (2000) menar att det finns olika föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt. Detta avspeglar sig även på arbetsmarknaden där vissa yrken blir könsmärkta och ett 

kön anses vara mer lämpat. Våra informanter uttrycker att de någon gång, oftast under 

utbildningen eller i början av sitt yrkesliv har tvingats motivera sitt yrkesval gentemot 

omgivningen. Det råder delade meningar kring huruvida detta har upplevts som påfrestande 

eller inte. Med ökad erfarenhet skapas trygghet i yrkesrollen och de upplever att det händer att 

de fortfarande kan få motivera sitt yrkesval, men att de inte längre lägger någon större vikt vid 

det. Vi anser att det är helt fel att män ska behöva motivera sitt val att arbeta i förskolan bara 

med anledning av deras könstillhörighet. Något som vi har upplevt under vår praktik är att 

kvinnor som arbetar inom förskolan säger att de gärna skulle se fler män i förskolan. Dock 

anser vi att kvinnor likväl bidrar själva till granskningen och misstänksamheten mot de män 

som väljer arbetet. Våra informanter har varit ute i verksamheten olika länge, men vi tycker 

oss urskilja som vi redan nämnt att trygghet i sin yrkesroll och som person kommer med ökad 

erfarenhet. Vi tror även att yrkesval och huruvida man passar för sitt valda yrke handlar om 

personliga egenskaper.  

Informanterna känner att de ibland kan mötas av andra förväntningar än vad deras kvinnliga 

kollegor gör. Det kan handla om att de får en ”vaktmästarroll” som kan innebära att de till 

exempel förväntas laga trasiga föremål, snickra och byta glödlampor.  Vi anser att det är 

viktigt att komma ihåg att alla män inte har detta intresse eller besitter rätt kunskap. Återigen 

är det främst personliga egenskaper och den egna kompetensen som avgör vad vi är bra på 

och vi menar att kön inte är en avgörande faktor. Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa att det 

ofta är kvinnorna som underskattar sin egen förmåga och överlåter ”fixandet” till männen fast 

de egentligen skulle klara mycket av det själva. Vi anser inte att detta mönster är unikt för 

förskolan utan att det speglar samhället i stort där det finns olika förväntningar på vad som är 

manligt och kvinnligt. Förväntningarna ligger till grund för eventuella skillnader i 

arbetsfördelningen som kan uppstå på en arbetsplats där det arbetar både män och kvinnor. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en arbetsplats inte automatiskt blir jämställd bara 
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för att det finns både män och kvinnor utan det handlar om hur de väljer att arbeta. Finns det 

sedan särskilda intressen inom arbetsgruppen eller att de har med sig olika specialiseringar 

från sin utbildning som till exempel. idrott, musik, bild med mera är det ju bara naturligt att 

olika pedagoger tar tag i olika delar av den pedagogiska verksamheten, något som gäller 

oavsett kön.  

Sandqvist (1998) menar att kvinnor anses vara mer ordningsamma av sig och därför skulle de 

lättare ta på sig sysslor som har med omsorg och ordning att göra. Eftersom vi själva inte har 

någon erfarenhet av att arbeta ihop med manliga kollegor i förskolan kan vi faktiskt inte svara 

på om det faktiskt är så att män ofta slipper ifrån vissa vardagliga sysslor. Informanterna 

understryker hur viktigt det är att alla som arbetar inom verksamheten ska kunna genomföra 

samma saker, men om man faktiskt gör det är den stora skillnaden. Vi anser att själva 

vardagssysslorna bör delas lika mellan alla som arbetar dels för att det ska bli ett bra klimat i 

arbetsgruppen men även för att barnen ska ha goda förebilder. Om förskolan inte aktivt 

motverkar stereotypa könsroller kan vi heller inte förvänta oss att det i framtiden ska ske 

någon förändring.  

Både informanterna och litteraturen lyfter fram samma tänkbara anledningar till att det är så 

få män som väljer att arbeta i förskolan. De anledningarna som vanligast framkommit är 

begränsade karriärmöjligheter, lönen, kvinnodominansen samt att det oftast är män som väljer 

att gå vidare för att bli rektorer. Vi anser att de största orsakerna till att man inte väljer yrket 

främst är lönen och begränsade karriärmöjligheter. Som utbildad förskollärare är 

möjligheterna ganska begränsade, vilket vi själva är medvetna om. Med en passion för sitt 

yrke anser vi att faktorer som begränsade karriärmöjligheter och lönen inte spelar någon större 

roll då det vägs upp av att man trivs med sitt yrke. Våra informanter nämner även att det 

handlar mycket om personlighet, alla är inte intresserade av att gå vidare till rektorstjänster 

eller göra karriärer, oavsett kön. 

Vi har under arbetets gång diskuterat om det är samma anledning som gör att männen väljer 

att inte utbilda sig inom yrket och som gör att de ofta slutar i yrket. Vi anser som vi tidigare 

nämnt att begränsade karriärmöjligheter och lön gör att män inte väljer yrket från första 

början, men att anledningen till att de väljer att lämna yrket efter att de har börjat arbeta 

främst har med andra saker att göra. Vi känner precis som våra informanter att anledningen 

till att männen väljer att sluta inom förskolan ofta beror på att andra intressen uppstår, 

kvinnodominans och utsatthet. Våra informanter påtalar att det kan upplevas påfrestande att 
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arbeta i en verksamhet där det endast finns kvinnliga kollegor. Situationer som vi förmodar 

kan uppstå är att männen kan känna att de inte passar in, att de kan känna sig utanför 

gemenskapen i personalgruppen eller att de blir granskade på något sätt. Innan vi genomförde 

våra intervjuer bestämde vi oss för att inte ta upp någonting om den pedofildebatt som med 

jämna mellanrum blossar upp i media eftersom det kan vara ett känsligt ämne. Ändå valde 

några av våra informanter att själva ta upp ämnet och den utsattheten som media hjälper till 

att skapa, och det skulle kunna vara en bidragande orsak till att män väljer bort förskolan. 

Även om det finns få män i förskolan är både vi och våra informanter överens om att männen 

behövs. Sandqvist (1998) tar upp att det behövs drivande och engagerade män i yrket som kan 

vara goda förebilder för barnen. Våra informanter säger att de upplever sin roll som viktig då 

en del barn kanske inte har både en mamma och en pappa hemma och kanske inte kommer 

inte kontakt med en manlig förebild. Under intervjuerna kommer även kulturella skillnader 

upp. Vi anser att det kan vara bra för barnen att se att män kan göra samma sak som kvinnor, i 

alla kulturer är det inte en självklarhet, och inte heller i alla svenska hem. Läroplanen för 

förskolan uttrycker att traditionella könsmönster ska motverkas, men det är inte särskilt enkelt 

om verksamheten består av endast kvinnor. 

Som vi har nämnt flertalet gånger tror vi att det viktigaste för hur man är som förskollärare, 

oavsett kön är personlighet. Vi tror att de män som vågar ta steget och gör valet att arbeta i 

förskolan är väldigt medvetna om vad det kan finnas för nackdelar inom yrket, men ändå 

väljer att bortse från dessa då viljan att få arbeta med barnen väger tyngre. Vi anser att det är 

viktigt att förskollärare som yrke kan få högre status, det handlar inte bara om att ”passa barn” 

som många tror, det handlar om att ta hand om barnen som lever i samhället och hjälpa till att 

fostra dem till goda medmänniskor. Även om män och kvinnor kan vara olika som personer, 

ha olika färdigheter, intressen med mera kan vi alla vara goda medmänniskor oavsett kön. Vi 

anser därmed att det inte finns något som hindrar en god medmänniska från att uppfostra en 

annan. 
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Bilaga 

Intervjuguide  

Bakgrund 

 Födelseår? 

 Utbildning? 

 När utbildade du dig? 

 Hur länge har du varit verksam i yrket? 

 Varför valde du förskolläraryrket? 

 

Temaområden 

 Manliga och kvinnliga yrken. 

 Fördelar och nackdelar med att vara man i yrket. 

 Arbetsfördelningen mellan könen. 

 Stereotypa könsmönster i personalgruppen. 

 Vad det krävs för att göra yrket mer jämställt. 

 Arbete med genus i personal- och barngrupp. 

 Förväntningar från kollegor, barn och föräldrar.  

 Fåtal män i förskolan. 

 Betydelsen av manliga pedagoger. 

 Locka män till yrket. 

 


