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Studien granskar hur fyra kvinnliga förskolepedagoger och fyra föräldrar tänker 

om manliga förskolepedagoger utifrån sina egna erfarenheter och åsikter. Till 

studiens datainsamling användes semistrukturerade intervjuer med inslag av 

ostrukturerade intervjuer som sedan tolkades ur ett normkritiskt perspektiv. 

Resultatet visar på ett antal motstridiga tankar. Bland annat att män är extra 

viktiga i pedagogiska yrken men att manliga och kvinnliga pedagoger har 

samma uppdrag och ansvar. Både förskolepersonal och föräldrar vill ha fler 

yrkesverksamma män i förskolan då både statusen på yrket och lönen förväntas 

höjas. Studiens resultat visar även att medierapporteringen bidrar med oro och 

ångest hos föräldrarna, vilket gör att vissa föräldrar kan känna rädsla för att 

lämna sina barn till en manlig pedagog i förskolan. 
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1 Inledning 

Antalet manliga förskollärare, pedagoger är lågt (Skolverket, 2016a). Vi har även märkt av 
det tydligt låga antalet manliga förskollärarstudenter mot det höga antalet kvinnliga 
förskollärarstudenter i utbildningen. Som män och förskollärarstudenter har vi under 
utbildningens gång varit med om vissa situationer där vi upplevt att vi blivit bemötta på 
kränkande sätt. Anledningarna bakom kan vi inte uttala oss om. Vi har blivit bemötta 
positivt med förväntningar och förhoppningar men även negativt med nedvärderande 
uttalanden och oro. Ett exempel är när en av oss arbetade som vikare i en förskola och en 
kvinnlig pedagog säger ”Har vikariepool skickat en kille till oss? Hoppas att du inte är en 
kille som brukar reta upp barnen.” Ett annat exempel är det mejl en av oss fick när vi skulle 
börja den första VFU-perioden i början av utbildning;  

Här kommer ett första livstecken från oss på 111111111111, 22222222avdelningen på din 
övningsförskola – 333333333 förskola. 
  
Vi tycker det är jätteroligt att en av lärarkandidaterna är kille och välkomnar verkligen dig, våra 
barn kommer att "äta upp dig" när du väl är här. Vi har däremot föräldrar som är mycket oroliga 
över vad som kan hända på en förskola efter höstens nyhetssändningar om pedofilskandalen. 
Jag skriver det här mailet till dig för att du skall få en chans att tänka ut hur du kan bemöta 
detta och hur du kan formulera ditt val av studier och yrkesval. Vi har haft och har en fortsatt 
dialog med de föräldrar som uttryckt oro runt frågan om manliga anställda i förskolan, fritids 
och skolan och det är min fasta övertygelse att detta inte behöver bli/vara ett problem om vi har 
ett transparent arbetssätt och en tydlig kommunikation. Hoppas att du också känner att vi har 
en lösning på detta och att vi tillsammans kan bemöta föräldrarna så att de kan känna sig trygga 
när de lämnar sina "skatter" här. 
 
Har du funderingar och frågor runt detta så ring gärna - avd. 444444444444, tel. 555-55 55 55. 
Fråga efter 666666 som kommer att var din handledare. 
 
Vänliga hälsningar 777777 7777777 

Koch & Farquhar (2015) påpekar att även om män och kvinnor har samma teoretiska 
utbildning kan männen uppleva lätta diskrimineringar vid rekryteringstillfällen. Fallet som 
presenteras ovan hade lätt kunnat skrämt bort oss från förskollärarutbildningen och fått 
oss välja en annan utbildning och bransch. 

Förskolan ska, enligt Skolverket (2016b), vara en plats där alla ska mötas likvärdigt och 
utan kränkande bemötande, diskriminerande förhållningssätt, eller på andra sätt 
nedvärderande utifrån diskrimineringsgrunderna som nämns i diskrimineringslagen (SFS 
2017:1128). Vi har ofta upplevt att det läggs fokus och uppmärksamhet på att vi är män 
istället för förskollärarstudenter när vi är i förskolan. Det behöver nödvändigtvis inte 
betyda att det enbart vinklas till något negativt. Det kan lika väl vara motiverat från 
positiva uttalanden. 

Problemet som vi ser det 

Problemet som vi upplever det och har upplevt det som förskollärarstudenter är att män 
inte verkar ha en lika självklar plats som pedagoger i förskolor som kvinnor verkar ha. Vi 
utgår då från sättet vi bemöts och från oss själva, hur vi är som förskollärare, när vi jämför 
hur vi bemöts till skillnad från hur vi upplever att andra, kvinnliga, förskollärare bemöts i 
förskolan. För oss är det en särskilt tydlig skillnad när vi ska presentera oss för föräldrar 
och övrig personal för första gången i en förskola. Då har vi mötts av ett 
uppmärksammande som enligt oss är onödigt. Onödigt eftersom vi uppfattar oss som 
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förskollärarstudent, pedagog eller förskollärare. Inte som manlig förskollärarstudent 
eller manlig pedagog eller förskollärare, på samma sätt som vi inte ser på våra kvinnliga 
kollegor som kvinnliga förskolepedagoger. Vi möts av föräldrar och personal som vid 
första anblick verkar se oss som extra viktiga för barnen bara för att vi har en annan 
könstillhörighet än normen för en förskolepedagog. Eller som någon som kommer tillföra 
något annat och nytt som kvinnliga pedagoger inte kan tillföra. 

1.1 Studiens syfte 

Syftet med studien är att belysa kvinnlig förskolepersonals och föräldrars tankar om hur de 
bemöter och tänker om manlig förskolepersonal. Mer specifikt syftar studien på att 
synliggöra föräldrars och kvinnliga förskolepersonals tankar och bidra med 
kompletterande och nya formuleringar till forskningsområdet. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

1. Vilka tankar finns gällande hur manlig förskolepersonal bemöts av föräldrar och 
kvinnlig förskolepersonal? 

2. På vilka sätt blir manliga pedagoger mer uppmärksammade i förskolan än vad 
kvinnliga pedagoger blir? 

3. Vilka förslag finns om förändring av förskolan för att göra förskolan mer jämställd 
mellan könen hos pedagogerna? 

1.2 Disposition 

Studien är indelad i sex avsnitt inkluderat den inledande texten. Det andra avsnittet 
behandlar studiens bakgrund. Till avsnittet tillhör en genomgång av tidigare forskning 
inom forskningsområdet samt en förklaring av det normkritiska perspektivet för att ge 
läsaren en uppfattning om vad det innebär, begreppsförklaringar och en motivering till 
varför vi valt det perspektivet. 

I studiens avsnitt tre förklarar studiens metod för genomförande och tillvägagångssätt i 
datainsamlingen. Studiens sammanhang presenteras med informantsgrupper, 
förskolepersonal och föräldrar samt urvalet av dessa två intervjugruppstyper och att det 
genomfördes en kvalitativ forskningsmetod för studien. I metodavsnittet kommer 
dessutom förklaringar om hur forskningsetiska ställningstaganden beaktats samt hur pass 
tillförlitlig studien är. 

I det fjärde avsnittet presenteras empirin. Empirin delas i studien in i två delar. En del 
presenterar resultaten från de professionellas perspektiv, förskollärarna och 
förskolechefen. Den andra delen presenterar resultaten från föräldrarna. 

I det femte avsnittet analyseras empirin ur det normkritiska perspektivet tillsammans med 
den forskning som presenterats i studiens kapitel två. Empirin framställs här under olika 
rubriker där innehållet i empirin framställs med mönster, likheter och skillnader. 

Studiens avslutande del, diskussionsavsnitt, diskuterar valet av studiesmetod. 
Utvärderingar och slutsatser av studien diskuteras i relation till studiens syfte och 
forskningsfrågor; konsekvenser och reflektioner i, om och av studien berörs och förslag på 
fortsatt forskning presenteras. 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Skolverket (2016a) redovisar både totalsiffran och procentandelen yrkesverksamma män i 
förskolan i olika yrkesbefattningar. Mellan åren 2014–2016 arbetade totalt 4571 män i 
förskolor av totalt 105 849 anställda. Det är en procentsats på enbart 4.3 procent. I relation 
till grannländerna Norge och Danmark ligger Sverige märkbart efter i dessa siffror. Norge 
har en procentandel på 7.6 procent (Sak, 2015); den högsta i Europa. Danmark i sin tur har 
ett procentantal på 25 procent män enbart i utbildning till yrken inom barnomsorg, 
lärande och utveckling. 

Sak (2015) redogör för orsaker som ligger till grund för att få män söker sig till yrken inom 
barns lärande, utveckling och omsorg. Manliga förskollärare stöter på vissa karriärhinder 
som exempelvis en negativ attityd från föräldrar och att statusen på yrket anses vara lågt 
med låg lön och mycket publicitet om sexuella övergrepp (Ibid.). Koch & Farquhar (2015) 
menar att i dagens samhälle prioriteras kvinnors yrkes- och karriärmöjligheter framför 
männens. De menar att det pratas varsamt om männens yrkessituation i förskolor och 
barnomsorg för att undvika ett maktskifte mellan könen; yrkesverksamma kvinnor kan 
känna att de kommer behöva konkurrera med männen om chefsjobb (Ibid.). 

Enligt Olsson (2017) skapar den negativa medierapporteringen en felaktig bild, vilket gör 
att färre män söker sig till yrket. En orsak till att män väljer andra yrken än pedagogiska 
yrken i förskolor är medias rapportering om manliga pedagoger som förgriper sig på barn 
(Olsson, 2017). Norberg (2002) skriver att medias rapportering om pedofili i Sverige 
påverkar antalet ansökande till förskollärarutbildningar. Det är även orsaken till att män 
som annars trivdes och gjorde bra ifrån sig i sin profession som förskollärare eller annan 
pedagogisk yrkesbenämning väljer att sluta inom branschen (Ibid.). Å andra sidan menar 
Heikkilä (2016) att media inte alls spelar en så stor roll. Hon påvisar att män inte nämns 
mer än kvinnor i detta sammanhang. En slutsats hon gör är att det är föräldrarna som har 
makten att skapa ”pedofilstämpeln” på män som arbetar i förskolor (Heikkilä & Hellman, 
2017). Koch och Farquhar (2015) menar att en anledning till att media rapporterar mer om 
män som förgriper sig på barn i förskolor än om framstående och framgångsrika män i 
förskolor, är att säljvärdet i de rapporteringarna är högre. 

Ett stort hinder män upplever i sin profession är misstanke om att de ska begå sexuella 
övergrepp på barn och att de alltid känner sig övervakade i förskolan av kollegor och 
föräldrar (Brody, 2015; Jones, 2016; Pruit, 2015; & Sargent, 2004). Vidare beskrivs att män 
bemötts med frågor i stil med om de tänkt skaffa sig ett ”riktigt jobb” eller om de ”bara ska 
lära ut” resten av sitt liv (Pruit, 2015; Sargent, 2004). Respondenterna i Jones (2016) 
studie hänvisade till att den låga lönen för jobbet är en av de största anledningarna till den 
låga andelen män. 

Rolfe (2006) skriver att en annan anledning till att män väljer andra yrken än förskolan 
kan vara att de inte vill riskera att inte uppfattas som maskulina. Det kan finnas en rädsla 
för att inte passa in i den heterosexuella normen. De män som söker sig till yrken inom 
barnomsorgen blir enkelt stigmatiserade i en kvinnodominerad miljö (Martin & Luth, 
2000; & Nordberg, 2002). Ofta och enkelt får de även en homosexuell stämpel, menar 
Martin och Luth (2000). Det är även något Sak (2015) påpekar. Brody (2015) hävdar att 
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män som kan vara omsorgsfulla associeras med kvinnodominerade yrken. 
Kvinnodominerade yrken ses som oattraktiva för män och därigenom upprätthålls en 
könsuppdelning i dessa yrken (Ibid.). Män kan även uppleva lätta, subtila kränkningar vid 
rekryteringstillfällen även om de har samma teoretiska utbildning som kvinnor (Koch & 
Farquhar, 2015). Norberg (2002) vidhåller vikten för männen att bibehålla sin manliga 
jargong för att inte ses som parodiska. 

Sinclair (2015) påpekar att trots de stora framstegen som gjorts för kvinnor på 
arbetsmarknaden tenderar män och kvinnor att hamna i olika yrken. Hon påpekar att barn 
utvecklar attityder om yrken som överensstämmer med könsstereotyper redan i ung ålder 
(Ibid.). Hon säger att pojkar och flickor redan i unga år själva väljer utbildningsvägar som 
är väldigt könsbestämda redan innan de kommer in på arbetsmarknaden. Resultaten av 
hennes avhandling fastställer vikten av tidiga influenser på utveckling av könsbaserade 
ambitioner utifrån könstillhörigheten, vilket innebär att behovet av tidiga ingripanden är 
nödvändiga för en förändring. Det betyder att barns uppfattningar om könsrelaterade 
förväntningar aktivt behöver motarbetas för att minimera dess påverkning. Hon skriver 
dessutom att män som arbetar i traditionella kvinnodominerade branscher också kan 
uppfattas av andra män som för feminina eller inte maskulina, och kommer sannolikt 
därför vara mål för sexism på arbetsplatsen.  

Barnomsorgsyrken ses generellt som ett traditionellt ”kvinnojobb” med typiska 
”kvinnokvalitéer” och färdigheter män normativt inte anses ha (Hedlin & Åberg, 2013; 
Martin & Luth, 2000; Rolfe, 2006; & Sargent, 2004). Genom att välja 
barnomsorgsrelaterade yrken korsar män könsrelaterade gränser och utmanar därför 
sociala normer för vad som anses accepterade yrken för män (Brody, 2015). Samtidigt kan 
de även utmana sin egen maskulinitet genom att utelämna det traditionella maskulint 
hegemoniska i sitt yrkesval (Ibid.). 

Børve (2017) diskuterar könsstereotypa förväntningar och skillnader i mäns och kvinnors 
praktiska pedagogik. Han säger att män förväntas dras mer åt fysiska och praktiska 
aktiviteter än kvinnor (Ibid.). Män är önskvärda eftersom de förväntas vara ”uppiggande” 
och förhoppningsvis bidra med naturliga förmågor och med förvärvade färdigheter 
(Wohlgemuth, 2015). Könet spelar en viktig roll i barns tidiga bedömningar av vad som är 
önskvärt för olika yrken och deras egna val av acceptabla yrken när de blir äldre (Forsman 
& Barth, 2017). 

Män och kvinnor i lärarprofessioner kan fungera som förebilder för barn. Sak (2015) 
skriver att en manlig närvaro i förskolor och barnomsorg kan hjälpa unga barn att lära sig 
om jämställdhet och balans mellan könen. Dessutom ger det extra positiva effekter för 
framtiden (Hedin & Åberg, 2013; Martin & Luth, 2000; & Rolfe, 2006). Speciellt för de 
pojkar som eventuellt saknar en manlig förebild eller fadersfigur genom att skapa en 
uppfattning av vad som är accepterat manligt (Rolfe, 2006). Enligt Warin och Adriany 
(2017) finns en feministisk ideologisk tanke om att mäns och kvinnors olika sätt att vara 
skiljer sig från varandra. Denna tanke är som en utgångspunkt för att manliga pedagoger 
fungerar som ”manliga förebilder” och tillför märkbara skillnader i sin profession än vad 
kvinnor gör (Ibid.). De menar att manliga pedagoger kan jämföras med en fadersfigur för 
barnen (Ibid.). Brody (2015) påpekar att även om män i förskolan kan fungera som ett 
komplement till en fadersfigur drar sig många för att interagera med barnen ur denna 
”föräldraroll” för att slippa pedofilistämpeln. 

Män i kvinnodominerade yrken kan bemötas med beröm och ofta är männen efterlängtade 
av sina kvinnliga kollegor (Nordberg, 2002). Hon menar att män som söker sig till sådana 
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yrken förväntas höja både statusen och lönen (Ibid.). Ett annat argument som lyfts är att 
män är eftertraktade för att de anses ändra stämningen i personalrummen (Heikkilä, 
2016). 

Vad krävs i syfte att öka mängden män som arbetar i förskolan? Skolverket (2012) 
genomförde en kartläggning om vilka åtgärder som behövs för att locka fler män till 
utbildningen. Den visar på att forskningsunderlaget om män i professionella positioner i 
förskolan behöver utökas. Dessutom visar den att en medvetenhet om arbetsuppgifter och 
uppdrag behöver komma ut till allmänheten. Koch och Farquhar (2015) presenterar ett 
”glasdörrskoncept” som en lösning om hur fler män kan lockas till förskolan. Detta koncept 
ska innehålla samtal om pedagogiskt yrkesverksamma mäns situation i förskolor. De 
argumenterar för att diskussioner behöver lyftas öppet och rättframt om en verklig 
förändring i synsättet ska ske. De vidhåller att diskussionerna kan medföra skam, men 
även och främst stärka männens situation (Ibid.). Det är hindren och metoderna som 
används som behöver diskuteras för att lyfta männens position i detta yrkesområde (Ibid.). 
Wohlgemuth (2015) menar att det har en lugnande effekt och dessutom kan vara en 
förutsättning för att få fler män att utbilda sig om möjligheten att träffa andra män som 
redan arbetar med barns lärande och utveckling finns. Om en mer jämställd 
könsrepresentation i pedagogiska yrkesgrupper till yrken riktade mot yngre barns 
utveckling och lärande ska uppnås behöver etablerade könsbestämmelser utmanas 
(Rohrmann & Emilsen, 2015). Dessutom behöver den djupa övertygelsen om mäns 
respektive kvinnors roller i samhället utmanas (Ibid.). Vidare menar de att 
karriärmöjligheterna behöver bli fler för att göra yrkena mer attraktiva för män (Ibid.). 

Sahlin och Sak (2016) fastslår att det inte kan tillskrivas en enda orsak till det låga antalet 
manliga pedagoger för yngre barn. Några orsaker inkluderar kulturella övertygelser och 
fördomar; män har inte samma kompetens som kvinnor, den låga lönen och statusen på 
yrket och att manliga pedagoger är potentiella pedofiler. Heikkilä och Hellman (2017) 
diskuterar vikten av möjligheten att prova på pedagogiska yrken i förskolor innan 
utbildning. De ser detta som en möjlig lösning för att få fler män till 
förskollärarutbildningar och därefter yrkesverksamma i förskolor (Ibid.). 

2.1.1 Pilotstudiens resultat och relevans för denna studie 

Resultaten från pilotstudien visar att de män som intervjuades både förstår och upplever 
att de behandlas olikt sina kvinnliga kollegor vid vissa situationer och platser. Bland annat 
förstår de att både de kvinnliga kollegorna och föräldrarna kan ställa sig misstänksamt mot 
dem vid exempelvis blöjbyten eller vid barnens toalettbesök. 

Inga av männen i den studien ser sig själva ha ett skilt uppdrag än kvinnorna men ändå ser 
de att barn i förskolan kan förhålla sig till dem på ett visst beroende på (männens) 
könstillhörighet. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Normer beskrivs enligt Svaleryd och Hjertson (2012) som styrande för hur vi bland annat 
bemöts, bedöms, beskrivs och behandlas. Lövkrona och Rejmer (2016) samt Svaleryd och 
Hjertsson (2012) förklarar normer som grunden för diskrimineringar, trakasserier och 
kränkningar. Normer är idéer och oskrivna regler, ett sätt att uppfatta verkligheten och oss 
själva på, vad som uppfattas som normalt och onormalt för individers beteenden och 
livsstil (Lövkrona & Rejmer, 2016; Svaleryd & Hjertson, 2012; Salmson & Ivarsson, 2015). 
Normer är dessutom förväntningar på individen från samhället och kan därför också 
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förstås ur en strukturell maktbibehållande diskurs (Lövkrona & Rejmer, 2016). Genom 
normer skapas och upprätthålls hierarkier och maktstrukturer (Lövkrona & Rejmer, 2016; 
Svaleryd & Hjertson, 2012). 

Normer görs i den sociala samvaron (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017). Författarna 
menar att normer existerar som antingen oskrivna eller skrivna regler. Normer kring kön 
och genus finns i de oskrivna och dessa behöver vi synliggöra och utmana (Ibid.). 

Hellman (2013) förklarar begreppet normkritik med hjälp av begreppet queerpedagogik. 
Hon menar att normkritiken inte är till för att kritisera normer i allmänhet. Enligt henne 
fungerar normkritiken mer som en granskningsprocess av existerande normer som är till 
för att utmana de subjekt och positioner som skapas ur dem.  

Förskolans läroplan har influenser av ett normkritiskt perspektiv och det står skrivet att 
verksamheten ska verka för att motverka könsstereotypa uppfattningar och fördomar mot 
etniciteter och kulturella tillhörigheter (Skolverket, 2016b). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) samt Svaleryd och Hjertson (2012) förklarar att normkritik problematiserar både 
synliga och dolda normer i maktpositioner. Författarna säger att normer oftast är 
förutsatta och inte uppmärksammas förrän någon eller något bryter mot den. Genom att 
ställa sig i motståndsposition mot de förgivettagna normer som begränsar individers 
förväntningar och sociala handlingar, kan de normer som anses diskriminerande förändras 
och synliggöras (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Lövkrona och Rejmer (2016) förklarar att normkritik synliggör och ställer sig i motsats till 
normer och utmanar rådande förväntningar, värderingar, maktstrukturer och hierarkier i 
samhället. Normkritiken gör allas lika rättigheter i samhället till en relevant och aktuell 
samhällsfråga, att få vara och ta del av samhällsfunktioner och resurser; exempelvis yrken 
och utbildningar (Ibid.). Normkritiken tar bort fokus från individen, beteenden och riktar 
istället fokus på strukturer i etablerade system. Det är alltså ur ett normkritiskt perspektiv 
som samhälls- och verksamhetsstrukturer ska anpassas efter individerna, istället för 
individer som ska förhålla sig till rådande system. 

Målet med ett normkritiskt förhållningssätt i förskolan är inte att eliminera normerna 
(Svaleryd & Hjertson, 2012). Istället menar de att ett normkritiskt förhållningssätt innebär 
att medvetandegöra och synliggöra normerna (Ibid.). Då ifrågasätts maktpositioner i 
situationer annars styrda av normer och personer blir inte diskriminerade och kränkta för 
att de inte passar in i modellen för normen (Ibid.). Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) 
påpekar att ett normkritiskt förhållningssätt i förskolan ger barn möjligheter att utvecklas 
som individer utan att behöva välja bort något för att det inte passar inom normen för vad 
som anses vara pojkigt eller flickigt. Det handlar om att normer om hur vi bör uppföra oss 
och vara utifrån vår könstillhörighet behöver synliggöras och utmanas (Ibid.) Ett exempel 
på hur ett normkritiskt förhållningssätt fungerar i praktiken är att verksamheten väljer att 
undersöka hur normerna både påverkar och påverkas av värderingar samt hur de uttrycks 
och används i verksamheten. 

En normkritisk läsning 

För att förstå och tolka empirin valde vi samma perspektiv som användes till pilotstudien, 
ett normkritiskt perspektiv. Vi ser forskningsområdet och syftet med studien starkt kopplat 
till en normkritisk diskurs. Vi såg även många kopplingar till makt, maktpositioner och 
hierarki i normkritiken. 
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2.2.1 Begrepp 

Kön 

Vi använder oss av begreppet kön hellre än begreppet genus i denna studie. Termen kön 
hänvisar till det biologiska könet medan termen genus hänvisar till det sociala (NE, 2017). 
Nationalencyklopedin förklarar termen kön som det ord som används för att skilja på 
individer beroende av vilka biologiska könsceller de har (NE, 2017) 

Könstillhörighet 

Förklarar vi utifrån det biologiska könet. 

Könsidentitet 

Handlar om hur individer väljer att identifiera sig (Salmon & Ivarsson, 2015). 
Könsidentiteten delas in i fyra olika kategoriseringar; det biologiska, det juridiska, det 
sociala och det själsliga (Ibid.). Enligt NE är en individs könsidentitet grundat i individens 
egen uppfattning om vilket kön den har (NE, 2017). Könsidentiteten är oberoende av det 
biologiska könet och det sociala könet andra anser individen har (ibid.). 

Fördom 

Fördomar förklaras av NE (2017) som negativa inställningar gentemot individer utifrån 
vissa identifierbara egenskaper hos individen utan att annan information beaktas. 

Stereotyp 

Nationalencyklopedins förklaring av begreppet stereotyper är ”… ofta allmänt omfattad 
föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, 
ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.” (NE, 2017). 

Maskulin 

Någon som har egenskaper som för många betraktas typiskt manliga (NE, 2017). Vi 
använder oss även av termen manlig i texten. 

2.2.2 Hur vi använder teorin och begreppen i texten 

Teorin användes i texten som ett tolkningsverktyg för studiens resultat. Begreppen 
ser vi som centrala och nödvändiga för att kunna tyda och nyansera resultatet. I 
analyskapitlet används teorin som ett stöd och diskussionsmedel som ser till att 
resultatet från studien blir relevant och får mening. Analysen av resultatet utgår från 
teorins grundtankar och perspektiv vilket vi gör tydligt genom att antingen stärka 
eller motsätta resultatet med hjälp av teoretiska utgångspunkter. 
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3 Metod 

Vi valde att utgå från samma forskningsområde som i pilotstudien, formulerade om våra 
forskningsfrågor och ett syfte till denna studie. Eftersom denna studie undersöker samma 
forskningsområde samt att denna studie kan ses som en uppföljning till pilotstudien och 
det resultat den genererade, anser vi det valet vara passande. 

3.1 Kvalitativ studie 

I denna studie användes en kvalitativ forskningmodell. Vi följde figuren som presenteras av 
Bryman (2011, sid. 346, Figur 15.1) och tog inslag från Tivenius (2015) om riktlinjer för vad 
varje kapitel kan och bör innehålla. Anledningen till varför vi valde en kvalitativ metod för 
studien är för att vi ville undersöka det induktiva, som Bryman förklarar ”… förhållandet 
mellan teori och praktik… ” (Bryman, 2011, sid. 340).  

Kvalitativa studier innehåller och följer vissa bestämda steg (Bryman, 2011). En kvalitativ 
studie behöver ha forskningsfrågor som är kopplade till det forskningsområde som ska 
undersökas. Utifrån dessa frågor behöver ett urval göras, menar Bryman (2011), där 
informantsgrupper och passande platser för studien behöver väljas ut. Därefter skriver 
Bryman att datainsamlingsperioden för studien följer, där informanternas deltagande 
fokuseras. När data är insamlade redovisas och tolkas resultaten. Bryman menar att detta 
kan behöva göras flera gånger om för att göra studien så rik som möjligt med förklaringar 
och tolkningar av begrepp samt kopplas till studiens forskningsfrågor. Slutligen 
presenteras de resultat studien genererat och slutsatser om studien formuleras och 
diskuteras. 

3.1.1 Semistrukturerade/ostrukturerade intervjuer 

När vi genomförde vår pilotstudie användes semistrukturerade intervjuer som metod. Då 
argumenterades valet av den intervjuformen med möjligheten att kunna ställa följdfrågor 
till informanterna; ett argument vi använder i denna studie också. En utveckling vi gjort i 
denna studie är att vi har tagit med influenser från ostrukturerade intervjuformer. Med 
semistrukturerad intervju menas att intervjun utgår från ett frågeformulär där 
ordningsföljden på frågorna kan variera från intervju till intervju och att intervjuaren 
ställer uppföljningsfrågor till informanten (Bryman, 2011). En ostrukturerad intervju 
genomförs på liknande sätt som en semistrukturerad intervju. En skillnad är att 
frågeställningarna i ostrukturerade intervjuer ofta skiljer sig åt från varandra men att 
samma tema fortfarande berörs (ibid.). 

I kvalitativa studier 

Semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ studie utgår ofta från en intervjuguide med 
flertalet teman eller frågor som behöver beröras (Bryman, 2011). Guiden behöver inte 
följas slaviskt, utan kan behandlas flexibelt av forskaren. Resultaten från intervjuerna 
fokuserar på vad och hur intervjupersonen berättar utifrån teman och frågor (Ibid.). 
Ostrukturerade intervjuer utgår, till skillnad från semistrukturerade intervjuer, från 
exempelvis ett PM eller endast ett tema som intervjupersonerna får svara på och berätta 
fritt om (Ibid.). Forskaren uppgift i denna form av intervju är att knyta an till de punkter 
och svar som denne anser är av vikt för studien (Ibid.). 

Intervjuerna utgick från intervjuguiderna (Bilagor) med uppföljningsfrågor när det 
behövdes eller när mer djupgående svarsmöjligheter fanns eller om informanten hade mer 
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att delge utöver frågeformuleringen. En fördel med semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer är att stämningen i intervjuerna kan kännas mer inbjudande, trygg och personlig 
för informanterna. Motiveringen till valet av dessa intervjumodeller är att informanterna 
skulle känna sig trygga och säkra i intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med en informant i varje intervju. En av oss ställde 
frågor till informanterna och den andre antecknade under intervjuernas gång. Om 
gruppintervjuer genomförts anser vi att risken finns för att informanternas svar inte blir 
lika personliga som i individuella intervjuer. Informanterna hade i sådant fall kunnat 
känna en press från de andra informanterna att svara på ett sätt de inte hade gjort i en 
individuell intervju. 

Ämnet i intervjuerna handlar mycket om stereotyper och egna åsikter och uppfattningar.  
Ett ämne som vissa kan känna obehag att samtala om och därför dra sig ifrån att diskutera 
om dem. Eftersom studiens forskningsfrågor syftar ta reda på informanternas egna tankar 
och åsikter, inte diskussioner eller erfarenhetsutbyte informanter sinsemellan, anser vi att 
denna intervjuform passar studien. Svaren skulle enligt oss bli mer personliga om 
informanterna själva fick berätta utan andra informanter som lägger till, utvecklar eller 
avbryter varandras svar. I dessa avseenden ser vi därför individuella intervjuer som mer 
passande än gruppintervjuer. 

Intervjuerna med förskolepersonalen genomfördes på deras arbetsplats, den förskola de 
arbetar på. Intervjuerna med föräldrarna genomfördes antingen hemma hos dem eller på 
deras arbetsplats. 

3.2 Urval 

I pilotstudien fokuserades manlig förskolepersonals tankar om sin yrkesroll och 
upplevelser i förskolan och hur de bemötts av föräldrar och sina kvinnliga kollegor. Därför 
intervjuades enbart manliga förskolepedagoger i den studien. Till denna studie skiftades 
fokus och informanterna i denna är därför kvinnlig förskolepersonal och föräldrar, både 
kvinnliga och manliga. Eftersom vi gjorde denna skiftning kan vi argumentera för att vi nu 
berört aspekter från berörda intervjugrupper, informanter, i både pilotstudien och denna 
studie, förutom barnen. Vi valde att i denna studie intervjua både kvinnliga 
förskolepedagoger och föräldrar för att på något vis knyta ihop säcken för oss med denna 
studie. 

Innan intervjuerna fick samtliga informanter ta del av intervjufrågorna i och med att 
intervjuguiderna skickades ut tillsammans med missivbrevet via mejl. Vi skickade ett mejl 
till en pedagog var på de förskolor vi sökte oss till. De fick i sin tur skicka vidare 
missivbrevet och intervjuguiden till de pedagoger vi ville intervjua. Föräldrarna frågade vi 
via Facebook om någon kunde tänkas ställa upp på en intervju. När vi fick ett godkännande 
om deltagande från dem skickade vi både missivbrev och intervjuguide via mejl (Bilagor). 
Anledningen till varför vi skickade ut allt detta innan intervjuerna var för att vi ville göra 
informanterna förberedda på frågorna och att deras svar då kunde bli mer kvalitativa och 
utvecklade. All kommunikation mellan oss och informanterna skedde antingen via mejl 
eller telefonkontakt. 

Målstyrning i urval 

Vi gjorde ett målstyrt urval till denna studie. Med målstyrt urval menas att 
intervjugrupper, informanter, väljs ut som på något sätt har direkt koppling till studiens 
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syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vi anser att vi genom detta urval förhåller oss 
till vad studien syftar ta reda på eftersom syftet är att belysa tankar om manliga pedagoger 
från kvinnlig förskolepersonal och föräldrar. Eftersom manliga förskolepedagogers 
uppfattning redan tagits upp i pilotstudien ansåg vi inte att det var relevant att lyfta dem 
igen. och valde därför att inte intervjua manliga förskolepedagoger. 

3.2.1 Förskollärarna och förskolechefen 

Till studien intervjuades tre förskollärare från två förskolor och en förskolechef; samtliga 
kvinnor. Förskolechefen har en barnskötarutbildning, en fritidspedagogsutbildning och en 
förskolechefsutbildning. Hon har arbetat som förskolechef sedan 2012 som både 
förskolechef och biträdande förskolechef. Förskollärarna har arbetat i förskolor sedan 
2006, 2008 respektive 2001. Till utbildningarna räknas den äldre lärarutbildningen som 
ger behörighet från förskola upp till klass sex, barnskötarutbildning samt kompletterande 
pedagogisk och specialpedagogiska kurser. 

3.2.2 Föräldrar 

Utöver förskolepersonalen intervjuades fyra föräldrar som har ett eller flera barn på 
förskola. Föräldrarna som intervjuades har på något sätt haft kontakt med en eller flera 
manliga förskolepedagoger i förskolan. Den begränsningen gjordes i urvalet av föräldrar 
eftersom intervjufrågorna bland annat fokuserar på informanternas erfarenheter och hur 
de bemöter manliga förskolepedagoger. Till den här informantsgruppen såg vi det inte 
nödvändigt att begränsa deltagarna till endast kvinnor; vi intervjuade två kvinnor och två 
män. 

Datainsamlingen 

Vi hade en datainsamlingsperiod som sträckte sig över en veckas tid där vi dessutom 
transkriberade all data successivt. I takt med att intervjuerna genomförts har vi lyssnat på 
inspelningarna och transkriberat dem. Anledningen till att vi hade en så pass kort 
insamlingsperiod beror på att vi ville ha tid till kompletteringar om så skulle behövas, eller 
om informanterna skulle välja att avbryta sitt deltagande så skulle vi ha tid till att hitta 
ersättare. 

När vi gick igenom empirin och sammanställde den, såg vi en vinkel alla informanter 
diskuterade utöver våra forskningsfrågor; vilka slags förändringar de vill se i förskola för 
att fler män ska se förskolan som en möjlig arbetsplats. Det var en av de frågor vi ställde i 
intervjuerna och som engagerade informanterna mycket. Utifrån svaren vi fick från den 
frågan kunde vi se många kopplingar till vårt valda perspektiv. Därför ansåg vi att den kan 
användas som en forskningsfråga och valde därför att skriva med den som ytterligare en 
forskningsfråga till studien. 

3.2.3 Sökning av tidigare forskning 

Vi har letat i kurslitteratur från utbildningen och använt oss av högskolans 
biblioteksdatabas för att hitta artiklar och avhandling av relevans för studien. Den 
sökmotor som användes för att hitta artiklar och forskningar är Mälardalens högskolas 
databas Primo för artiklar och böcker. För att hitta artiklar i Primo skrev vi in fraserna men 
in preschool, male preschool teachers, masculinity in women's worlds, men in early 
childhood education, where are the men in preschool, stereotypes in preschool, männen i 
förskolan, manlig förskolepersonal, stereotyper i förskolan. En del av artiklarna i denna 
studie användes som tidigare forskning i pilotstudien. Till denna studie utökades 
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forskningsunderlaget med ytterligare vetenskapliga artiklar. Vi var noga med att endast 
använda artiklar som är ”Peer reviewed” för att den forskning vi använder oss av ska vara 
granskad. 

Sökningen i kurslitteraturer gav inte den önskade mängden innehåll. Därför utökades 
forskningsunderlaget med en större mängd vetenskapliga artiklar för att göra studien rik 
på tidigare forskning. Vi märkte att mycket forskning refererar till varandra och att 
forskarna tar stöd i varandras tidigare studier. I och med att forskning refererar till 
varandra ser vi den forskning som användes i denna studie som tillförlitlig och pålitlig. 
Därmed har vi varit källkritiska i vårt urval av forskning. 

3.3 Hur empiri analyseras 

För denna studie användes grounded theory som metod för analys av data. Grounded 
theory är, som Bryman (2011) skriver, ett tillvägagångssätt att förstå data; tolkning. 
Det finns olika sätt data kan tolkas enlig grounded theory; kodning, som innebär att 
data sammanställs, organiseras, åtskiljs och får etiketter. Ett tillvägagångssätt av 
kodning i grounded theory är öppen kodning av data där man bland annat studerar, 
jämför, kategoriserar och kontextualiserar data utifrån teori. Ett annat 
kodningstillvägagångssätt i kvalitativa studier är selektiv kodning där kategorier eller 
teman i empirin väljs ut och relateras till andra teman för att stärka och se relationer 
mellan dem. Ett annat sätt att förklara selektiv kodning är genom fokuserad kodning. 
Fokuserad kodning går ut på att behandla de vanligast förekommande kategorierna i 
empirin och göra empirin förståelig utifrån teori (Ibid.). Det betyder att forskaren 
aktivt behöver avgränsa och göra urval i empirin utifrån huvudsyftet med studien. 

3.3.1 Framställning av resultat och analys 

När data samlats in transkriberades den ordagrant, varje intervju för sig. Vi delade in 
intervjuerna i två informantgrupper vi valde att benämna som förskollärarna och 
förskolechefen samt föräldrarna. I bearbetningsprocessen av empirin kunde vi identifiera 
tre teman som intervjuerna resulterade i. Dessa tre teman utgör innehållet i studiens 
resultat och analysdel. 

I resultatet sammanställdes endast resultatet utan kopplingar till tidigare forskning eller 
teoretiska tolkningar. I analysdelen tolkades resultatet utifrån teori och relevanta begrepp. 
Empirin jämfördes med teori. Empirin i studien analyserades utifrån den valda teorin och 
jämfördes och gavs mening för studien med hjälp av teoretiska tankar och utgångspunkter 
som sedan kategoriserades. Antingen stärktes eller lyftes motsägelser från resultatet med 
teori. 

Vi utgick från de teman vi kunde avläsa ur resultatet och kategoriserade dem därefter. Som 
utgångspunkt hade vi den valda teorin och filosofin för att kunna koda och tolka resultatet. 
Slutligen diskuterar vi våra resultat i relation till tidigare forskning och redovisar för våra 
slutsatser i diskussionsdelen. 

3.4 Forskningsetiska riktlinjer 

När en studie genomförs i forskningssyfte behöver forskaren förhålla sig etiskt till studien 
och till de personer som medverkar i den (Vetenskapsrådet, 2017). Etiken i forskning 
omfattar inte bara forskningen i sig, utan även hur den som forskar behöver förhålla sig i 
linje med de krav som ställs på denne (Ibid.). Dessa två delar av etiken delas in i 
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forskningsetik; etiska överväganden forskaren behöver ta om hur medverkande i 
forskningen behandlas, och forskaretik; riktlinjer om hur forskaren får behandla 
forskningen etiskt på vetenskapligt vis (Ibid.). 

Hur informations- och samtyckeskravet uppfylls 

Innan intervjuerna ägde rum informerade vi informanterna om studiens syfte och 
forskningsfrågor i det missivbrev (bilaga) vi skickade ut till dem via mejl. I missivbrevet 
skrev vi med information om att informanternas deltagande är helt frivilligt och på deras 
egna premisser; om de väljer att avbryta sin medverkan görs det på deras egna villkor utan 
påtryckningar eller några som helst negativa konsekvenser för dem. Dessutom står de olika 
moment med studien och syftet med empirin med. Ovanstående information har 
informanter rätt att få reda på innan deras medverkan (Bryman, 2011). 

Hur konfidentialitet hanterades och hur nyttjandekravet uppfylls 

I missivbrevet (Bilaga) redovisade vi även för informanterna hur vi ämnar skydda deras 
identitet i denna studie. Detta gör vi genom att informanternas namn och annan känslig 
information om dem eller något som nämns i intervjuerna och som skulle kunna användas 
för att identifiera dem helt utelämnas eller fingeras. Information som detta ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa 
uppgifter (Bryman, 2011). Dessutom informerade vi informanterna om att studien kommer 
laddas upp på DIVA i sin helhet när den är granskad och godkänd av examinator. Inga 
uppgifter om informanterna får användas i annat syfte än till den aktuella studien (Ibid.). 
Vi försäkrade informanterna om att vi kommer radera inspelningarna från intervjuerna 
och att de uppgifter som samlas in i empirin inte sparas eller används i annat syfte än till 
denna studie. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

En kvalitativ studies tillförlitlighet bedöms av dess trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och dess möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten i en kvalitativ 
forskning bestäms av trovärdigheten i de fynd som görs i den sociala verkligheten som 
undersöks (Ibid.). Studien ska genomförs regelrätt och forskaren säkerställer att resultaten 
tolkas rätt (Ibid.). Överförbarhet i en kvalitativ forskning handlar om hur pass överförbar 
kontexten i en forskning är till en annan kontext (Ibid.). Med hjälp av ”täta beskrivningar” 
kan resultaten föras över till andra miljöer, situationer eller tidpunkt (Ibid.). 

En kvalitativ forsknings pålitlighet kan bedömas genom tydliga och fullständiga 
redogörelser av forskningens alla olika faser (Ibid.). Detta kan göras genom att forskaren 
ställer sig granskande i synsättet, eller låta utomstående personer till studien granska den 
för att säkerställa pålitligheten (ibid.). För att kunna styrka och konfirmera forskningen 
behöver forskaren säkerställa att agerandet skett i god tro utan att personliga värderingar 
påverkar forskningens utförande och slutsatser (ibid.). 

Utöver tillförlitligheten behöver en kvalitativ forskning en äkthet. Denna äkthet, eller 
autenticitet, styrs av ett antal kriterier (Bryman, 2011). Dessa kriterier är en rättvis bild, 
ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 
autenticitet (Ibid.). Forskningens äkthet bedöms alltså efter hur pass en rättvis bild av 
studien forskaren ger, om studien kan hjälpa de medverkande fram till en bättre förståelse 
av fenomenet som undersökts och till vilken grad studien hjälpt dem (Ibid.). Dessutom 
behöver studien bidra till att medverkarna får möjligheter till att förändra sitt synsätt och 
ge dem bättre möjligheter till förändring (Ibid.). 
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Hur äkta och tillförlitlig? 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp att forskare inte kan lova att forskning inte sprids vidare 
till obehöriga efter publicering. Av den anledningen kan det inte lovas att obehöriga tar del 
av denna studie efter att den publiceras på DIVA. Däremot kan vi lova att empiri behandlas 
på ett sätt som ämnar ta hänsyn till konfidentialitet och försiktighet med respekt för 
deltagarnas anonymitet (Ibid.). Därav kan det lovas att deltagarnas identitet och andra 
personliga uppgifter hanteras med största försiktighet. Även de resultat som studien 
genererar behandlas med hjälp av tidigare forskning och teori för att ges mening. 

Fynden i empirin tolkades i relation till det valda perspektivet och diskuterades 
tillsammans med tidigare forskning från det relevanta forskningsområdet. Resultat från 
intervjuerna med förskollärarna och förskolechefen och intervjuerna med föräldrarna 
presenteras separerat från varandra. Tolkningar av resultaten från de olika 
informantsgrupperna analyserades i förhållande till varandra för att få en sammanställd 
helhetsbild av informantsgruppernas gemensamma tankar. 

Vi bedömer studien som trovärdig då de resultat som presenteras kommer direkt från 
informanterna. Kontexten i studien ser vi som god då vi har hittat forskning som syftar på 
liknande svar vi fick från informanterna. De internationella studierna visar även på att 
problemet som berörs i studien kan ses ur ett internationellt perspektiv. Vi argumenterar 
för studiens pålitlighet genom att vi var noga med våra beskrivningar för att tydliggöra 
sammanhanget i studien. Detta för att styrka studiens överförbarhet till andra kontexter 
och pålitligheten i de fynd som görs. 

I och med att vi inte har opartiska argument och det faktum att vi är män och identifierar 
oss som män är det svårt att hålla våra egna värderingar och tycken utanför studien. 
Däremot har vi förhållit oss forskningsetiskt och opartiskt i utformningen av studiens syfte, 
forskningsfrågor och framställningen av resultat. Analysen har enbart ställts emot tidigare 
forskning och diskussionen berör det som presenterats i studiens tidigare delar. 
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4 Resultat 

Vi valde att presentera resultaten utifrån informantsgrupperna förskollärarna och 
förskolechefen och föräldrarna separerade från varandra. Vi anser att det då blir lättare att 
presentera resultaten samt att vi enkelt kan separera och redovisa professionella 
pedagogers och föräldrars resonemang från varandra. 

Resultaten kommer delas in under olika rubriker och kopplas till studiens 
forskningsfrågor. I resultatsammanställningen från intervjuerna med föräldrarna kommer 
forskningsfråga 1 och 2 skrivas under samma rubrik. 

4.1 Förskollärarna och förskolechefen 

Informanterna benämns med namnen Louise, Sabine, Maggie och Lilly. Maggie är 
förskolechefen. 

4.1.1   Bemötande; hur tänker de? 

Ingen av informanterna säger att de gör någon skillnad på sina kollegor utifrån ett 
könstillhörighetsperspektiv. Alla säger att de strävar efter att bemöta sina kollegor 
likvärdigt, med glädje, öppenhet och ödmjukhet. Maggie, som är förskolechef säger; 

Men jag värdesätter det här med mina kollegor och medarbetare på förskolan, det är ju den här 
öppenheten, transparensen, att jo men det är bra, eller idag är det skit, eller alltså att vi liksom 
känner av varandra, men att man hejar och är varandras arbetsmiljö, en god arbetsmiljö. Det 
tycker jag är jätteviktigt. ~Maggie 

Ingen av dem har reflekterat över sitt eget bemötande någon gång. De hoppas alla däremot 
att deras bemötande återspeglas av vad de värdesätter i ett bemötande; 

Precis så. Att jag är … ser alla som likvärdiga och att det märks på mig att jag tycker om mötet vi 
får. Ja precis så. ~Louise 

Ja, men alltså jag har ju liksom bestämt mig för när jag kommer hit på mitt jobb att jag är öppen 
och jag försöker vara glad och trevlig och tillmötesgående till alla. ~Lilly 

Ja, jag vill att de ska uppfatta mig som trevlig och vänligt inställd. Ja, som någon man kan lita 
på och prata med och känna den här samhörigheten, att vi jobbar tillsammans. ~Sabine 

Informanterna är delade i frågan om de någon gång har märkt av att kollegor bemött 
manliga pedagoger eller vikarier märkbart skilt från hur kvinnliga pedagoger eller vikarier 
bemöts. Däremot uttrycker de alla en förståelse för att män kan känna av signaler, 
förväntningar och förutfattade meningar när de möter någon och hälsar för första gången. 
Dessa kan vara både positiva eller negativa och sätta en onödig press på männen att 
prestera annorlunda från kvinnorna och att det lätt kan skrämma bort dem; 

Ja, alltså, jag kan ju känna lite så här att när det kommer en man, och det blir lite så här ”åh, vad 
roligt, då ska vi ut och spela fotboll”. Lite den har jag ju hört när det har kommit manliga 
vikarier … ~Lily 

Och sen kan det också gärna bli det där, lite grann som ni är inne på ”åh, men vad roligt att det 
kommer en kille”, och att det blir liksom åh, något stort, liksom både från medarbetare och 
föräldrar. ”Åh, vad roligt, och nu blir det annorlunda…” Ja, jag vet inte. att det liksom … Och att 
det finns en förväntan om att ”ja, men nu har barnen någon att brottas med” eller alltså den 
varianten. ~Maggie 
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Gud, jag måste verkligen tänka tillbaka. Det var så länge sen [skratt]. Nej, men jag ty… om jag 
ska försöka minnas tillbaka hur det var, så tycker jag att vi bemöttes ganska likvärdigt. Sen 
bemöttes jag kanske mer som ung och nyutbildad, och han mer som erfaren och bekant med alla 
på plats. ~Sabine 

Men som jag ser det så … Nu har vi inte så många manliga kollegor här, vi har en som jobbar 
och sen har vi haft en. Men jag tycker inte det … det jag ser, att vi … nej, att vi gör skillnad. Nej 
~Louise 

4.1.2 Uppmärksammade män, men till vilken grad? 

Samtliga informanter förutom Lilly, som endast har arbetat med män som varit vikarier, 
har arbetat med män någon gång, eller i fritidsverksamheter som Maggie nämnde. En av 
förskollärarna, Louise, berättade att hon har en manlig förskollärarkollega för tillfället. Alla 
vill ha fler manliga pedagoger i arbetslagen. De ser att män kan tillföra något nytt till 
förskolan, men inget stereotypt manligt, trots att de upplevt att det existerar stereotypa 
förväntningar på männen när de kommer till förskolan. Lilly berättar att hon märkt av ett 
specifikt uppmärksammande hos sina kollegor; 

Ja, alltså, jag kan ju känna lite så här att när det kommer en man, och det blir så här ”åh, vad 
roligt, då ska vi ut och spela fotboll. Lite den har jag ju hört när det har kommit manliga 
vikarier, men det är det enda vi haft /…/ att det ska bli den typen av fysiska aktiviteter, den 
kommentaren har man ju hört. ~Lilly 

Maggie, som arbetat i fritidsverksamheter, drog paralleller dit och förklarar att hon 
upplevde skillnaden i antalet män och kvinnor var mindre än hur hon upplever den i 
förskolan; 

Ja, alltså, det är lite spännande, för inom fritiden, om man tänker klubben och gården, så är det 
ju nästan, om det inte är 50, 50, så är det nästan övervägande manliga kollegor. ~Maggie 

Däremot har några av dem upplevt att föräldrarna sänt ut orossignaler och föräldrar som 
dessutom kommit till dem med frågor som ”Ska han byta blöjor på barnen?” eller ”Vad gör 
han här?”. Andra har märkt en förväntan från föräldrarna och en förhoppning om att det 
ska bli mera ”spring” och fysiska aktiviteter. 

4.1.3 Yrkesprofessionellas uppfattningar 

De förslag om förändring för att fler män ska söka sig till utbildningar och pedagogiska 
yrken informanterna hade rör bristande information om yrkesuppgifterna och en förlegad 
bild om förskolan från allmänheten. Dessutom hoppas de alla på en höjning av statusen 
och lönen.  

Orsaker som ligger bakom det låga antalet män är enligt informanterna grundade i 
personers egna upplevelser av vad barnomsorg är, vilka som tar hand om barnen hemma. 
Louise säger; ”Eller så ligger det … just där, ligger så rotat i oss. Att historien påverkar oss 
fortfarande, så mycket. Att kvinnor jobbar med vissa typer av yrken och män jobbar med 
vissa typer av yrken”. Övriga informanter säger liknande och tror att många män väljer 
bort pedagogiska yrken i förskolor för att de ses som traditionellt kvinnliga yrken. Detta 
påstående utvecklar de med att de tror att många har bilden av förskolan som ”dagis” och 
barnpassning. 

Alla informanter uttrycker förhoppningar på de yngre och nästkommande generationer, 
barnskötare och förskollärare. Enligt dem finns en tolerans hos de yngre generationerna 
för vad som är accepterade yrkesval för män och kvinnor. Sabine förklarar det som en 
indelning i tre olika grupperingar inom yrket; 
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… alltså om man tänker att det är en äldre generation som nu håller på att försvinna, men ändå 
finns kvar, att det är mycket… det är mycket kultur, dagiskultur, som fortfarande hänger kvar. 
Och i och med ny personal, oavsett om det är en manlig eller kvinnlig, så håller det på att 
förnyas. Och jag tror att den här nya… alltså, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det känns 
som att det finns tre olika, hur ska jag säga, tre… det här är de här gamla tanterna, om jag nu får 
uttrycka mig så. Och sen har vi någon slags mellangeneration som är mitt i livet, de här 40, 50. 
Och sen har vi den här nya klungan som är på väg in, och där finns det ju en del killar. ~Sabine 

Sabine lyfte även en egoistisk tanke och menar att statusen på yrket och att hennes lön kan 
påverkas positivt av fler manliga förskollärare; ”… Dels för min egen skull. För jag tror 
tyvärr att statusen för mitt jobb ökar ju fler män det kommer in i förskolan”. Detta är en 
förhoppning de andra informanterna också har och en förändring de hoppas kommer 
snart. 

Lilly kan se en möjlig kvalitetsökning om fler män kommer in i förskolan. Hon menar att 
många frågor och problem i förskolan kan få ett nytt fokus och även att kulturen på 
arbetsplatserna kommer förändras. De andra informanterna anser, även de, att män bidrar 
till en förändrad arbetsplatsmiljö. Slutligen lyftes även politiska aspekter, att det behöver 
göras en granskning och utvärdering av verksamheterna för att synliggöra vad yrket 
innebär. 

4.2 Föräldrarna 

Informanterna i denna grupp benämns Johnny, Martin, Astrid och Molly. 

4.2.1 Det kan finnas en oro riktad mot manliga pedagoger 

Informanternas ser ingen skillnad i mötena med manliga pedagoger mot hur de 
bemöter de kvinnliga pedagogerna. Föräldrarna har varit i kontakt med ett färre 
manliga pedagoger vra; en eller två stycken. Undantaget var Molly, vars barn går på 
en förskola där det är en 50, 50 uppdelning mellan kvinnorna och männen som 
arbetar i förskolan. 

Föräldrarna förklarar att de alla kan ha blivit påverkade av alla rapporteringar om sexuella 
förbrytelser mot barn i förskolan av män. Utöver det var oron mer allmän om att behöva 
lämna barnen till personer de inte kände sen tidigare. Inte nödvändigtvis manliga 
pedagoger. Molly förklarar att hennes oro fanns innan deras barn började på förskolan 
men att den försvann ju mer bekväma de blev med att lämna sitt barn där. Astrid uttrycker 
det så här; 

Alltså med handen på hjärtat så är det klart att tankarna finns, kring lite oro så där. Det är nog 
inte för att jag har tänkt så mycket på det, det är nog kanske för att andra har påverkat mig. Och 
min man har påverkad [skratt] mer än vad jag har gjort. Så har jag nog varit mer lugn i den 
frågan, men han har varit lite så där ”mm, nja …”. Och sen berättade den här manliga 
pedagogen, kommer jag ihåg, att han hade en treårig dotter hemma. Och då tyckte min man 
liksom att ”ah, vad skönt” [skratt], sen bara ”ah”. Och det är så hemskt, det är nästan pinsamt 
att berätta och erkänna det här, men tyvärr så finns det viss del av oro, bland många säkert. Men 
jag tyckte det var en isbrytare att få träffa honom och få lite lugn och ro, och prata och höra hans 
historia, och det gjorde de andra pedagogerna med så klart. Då bygger man upp ett förtroende 
och lär känna varandra lite. Och då har man så klart inte de tankarna längre. ~Astrid 

Martin, berättade om en situation som hans kusin har upplevt i förskolan som pedagog;  

han var ute och gjorde praktik eller om han jobbade, det kommer jag inte ihåg, men och så 
kommer han in i ett rum och där sitter det en tjej och gråter. Jag tror det var ett barn. Ja, det var 
ett barn som satt och grät. Och så satte han sig, och helt plötsligt var han iskall, för han tänkte 
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”vad händer nu om det kommer en annan pedagog in genom dörren”. Här sitter jag som manlig 
med ett barn som gråter. Han var livrädd, så jag tror han nästan var på väg att hoppa av 
utbildningen och inte ens slutföra den. ~Martin 

Alla föräldrars svar stämmer överens (med varandra) om att oron de upplevt inte är 
densamma, om den ens fanns, mot kvinnliga pedagoger. Johnny förklarar det som att vissa 
har en oro men maskerar den bakom positiva uttalanden istället; 

Vissa kanske bara säger det för att det finns en rädsla lite mer. /…/ Och kanske finns en rädsla 
där folk känner att ”nej, men nu trycker jag ner den här rädslan, nu försöker jag öppna mig och 
då säger jag det här”. Det kan ju vara så. /…/ ja, och sen kanske det finns människor som är 
genuint … tycker det är skitkul att det kommer manliga pedagoger. ~Johnny 

Den uppmärksamhet män kan få utifrån deras val av utbildning och yrke kan enligt 
föräldrarna både vara positiv och negativ. Den positiva uppmärksamheten anser 
föräldrarna riktas mot modet hos mannen som vågar vara den han vill och arbeta med det 
han mest av allt vill arbeta med. Molly förklarar den negativa uppmärksamheten genom att 
jämföra med hur kvinnor i byggbranschen bemötts; ”Ja. Nej, skulle du köra byggbranschen 
och säga att det är 50 % på en byggarbetsplats, då skulle ju alla säga ”fan vad coolt”. Inte 
”gud vad konstigt”. 

4.2.2 Föräldrarna vill se fler män och veta mer om förskolan 

En förändring föräldrarna vill se är att det som förskolan står för, det barnen gör i 
förskolan, vad de lär sig och vad de pedagogiska yrkena faktiskt innebär, kommer ut till 
föräldrar och blivande föräldrar så att det bildas en mer rättvis bild av yrket. Ett förslag är 
att skapa praktikplatser för fler ungdomar och elever tidigare än gymnasiet. Martin menar 
att det kan vara svårt att lära sig om ett yrke genom att läsa om det i skolan; vi behöver få 
praktiska erfarenheter för att skapa oss en rättvis bild. Genom att mer information skickas 
ut och genom att utbilda föräldrar suddas den ”typiska kvinnliga stämpeln” bort; 

Man behöver utbilda folk och berätta för alla, dels vilken utbildning som krävs och vad den 
innefattar. Så att fler förstår … men så att man tar bort den här stämpeln, den här typiska 
stämpeln. /…/ Men alla behöver ju utbildas. Även vi föräldrar, så att man förstår att det här är 
en gedigen utbildning, som vilken annan som helst. Ni har ju studerat längre nu, i tre och ett 
halvt år, än vad jag gjorde /…/, tre år. ~Astrid 

Johnny säger att han vill se tydligare och strängare krav på de som söker yrken inom 
barnomsorgen från politikerna och arbetsgivarna. Han menar att om det blir svårare att 
börja arbeta med barn kommer många sexuella förbrytare få det svårare att skaffa yrken 
inom barnomsorgs- och utbildningsbranschen. Vidare fortsätter han och menar att det 
antagligen finns ett mörkertal på antalet kvinnor som förbryter sig på barn i förskolor. 

Dessutom vill samtliga föräldrar se att fler män söker sig till yrken i förskolor eftersom det 
kan ge deras barn fler perspektiv om ett och samma fenomen som lätt kan utebli om det 
enbart arbetar kvinnor eller om det endast är ett fåtal män på en och samma förskola. De 
argumenterar för att barn kan behöva både manliga och kvinnliga förebilder som inte är 
barnens föräldrar. Martin resonerar om hur han upplevde att det blev ett uppsving hos sina 
barn när de fick en manlig pedagog; 

Men det var, på något vis, det var ett uppsving med att trivas på förskolan när de fick se 
att ”oj, det finns manliga också”. Så det har varit väldigt positivt att få en manlig 
pedagog, och det tycker jag också, för att … /…/ För man pratar om att man försöker 
mixa barngrupperna, för att det ska vara 50% killar, 50% tjejer, för att det ska bli bra 
dynamik. ~Martin 



 18 

Denna informantgrupp tror att det finns fler män som vill arbeta med barn än 
mängden som gör det just nu. Anledningen de ser till det påståendet är för att de tror 
männen är rädda att utbilda sig och sticka ut. De ser även att detta i slutändan har 
resulterat i att många män sökt sig till andra yrken och branscher. De anser att det 
finns många fördomar kring yrket och tror att männen kan stöta på problem senare 
på grund av sina yrkesval. De har förståelse för att yrket fortfarande kan ses som ett 
stereotypiskt kvinnligt yrke utifrån den tidigare normen om att kvinnor tog hand om 
barnen. De tycker däremot att det behöver neutraliseras mer och jämställas mellan 
kvinnor och män. 

En förklaring föräldrarna har om den låga mängden män i förskolor är en äldre syn på vad 
barnomsorgen var förr och att det var mer stereotypt i samhället. De menar att det förr var 
stereotypt styrt vad du skulle arbeta med beroende på om du var man eller kvinna. Molly 
menar att den äldsta generationen som arbetar i förskolor behöver försvinna eftersom 
ovanstående ”tänk” fortfarande finns kvar; ”Vi raderar de äldre [skratt], som tycker att 
kvinnan ska stå i köket och mannen ska liksom gå ut och tjäna pengar, för vi är redan borta 
från det” (Med raderar menar Molly att det är dags för den äldsta generationen att gå i 
pension). Denna aspekt ser de som en anledning till att så få män utbildar sig och arbetar i 
förskolor; att det fortfarande finns kvar könsstereotypa förståelser av yrket. Enligt Astrid 
leder det till att män räds söka utbildningen och jobb; 

Det har alltid varit med, att kvinnorna har varit hemma och tagit hand om barnen och papporna 
har varit ute och jobbat. /…/ Så det har bara hängt med. Oh vi är för söliga för att ställa om 
hjärnorna [skratt]. ~Astrid 

Vidare menar de att det kan finnas påtryckningar från föräldrar om vilken bransch det 
förväntas att barnen väljer. 

4.3 Resultatsammanfattning 

Enligt informanterna kan fler män i förskolan leda till ett antal nya positiva inslag i 
förskolan. En bättre atmosfär, en bättre arbetsplats, en kvalitetsökning och fler jämställda 
förebilder för barn är några av de förbättringar som har blivit synliga i studien. 
Informanterna vill att informationen om vad förskolan är och vad som görs i förskolan 
behöver lyftas övergripande så att den når ut till fler. Att gå emot normen att bara kvinnor 
kan arbeta i förskolan är något som informanterna tycker är viktigt och betydelsefullt för 
deras barn. Förskolepersonalen som intervjuades vill se fler män som arbetar i förskolor 
för att de kan lyfta statusen på såväl yrket som lönen. De påpekade att den äldre 
generationen som arbetar i dagens förskola har en annan uppfattning och syn på det 
uppdrag som förskolan har. De ser alltså ett generationsskifte som nödvändigt i förskolan. 
De anser att den äldre generationen har en förlegad syn om förskolan som barnpassning 
och att det är kvinnor som bäst passar för att arbeta i förskolan för att de är av naturen mer 
vårdande och männen bör arbeta i mer manliga branscher. Informanterna vill ha fler 
manliga pedagoger i förskolorna och de vill ha jämställdhet bland personalen. De anser att 
det kan vara svårt att locka männen till förskolorna, vilket de tror beror på gamla förlegade 
normer i samhället som fortfarande kan påverka oss idag. 
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5 Analys 

I analysen redovisar vi empirin från båda informantsgrupperna tillsammans för att kunna 
presentera resultaten i relation till varandra utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

5.1 Kan historien upprepa sig själv? 

Normer om barnomsorgsyrken är så rotade i historien och hos individer att stereotypa 
förväntningar fortfarande finns kvar. Normer är en del av sociala sammanhang och skapas 
utefter rådande förutsättningar i de situationer som uppstår (Andersson Tengnér & 
Heikkilä, 2017). Normer är även hur vi uppfattar vår verklighet, de är alltså individuella 
värderingar och föreställningar om ens sociala omgivning och de sammanhang man 
befinner sig i. Så länge personer med äldre uppfattningar kommer de nyare och utvecklade 
normerna att ifrågasättas och kritiseras. 

Vad vi kan tolka från empirin kan de förlegade normerna finnas kvar hos de äldre 
generationerna där normen är att barnomsorgen bör skötas av kvinnor och att det var en 
social sanning att männen arbetar och tjänar mer pengar än kvinnorna. Majoriteten 
förskolepedagoger och förskollärarstudenter är märkbart representerad av kvinnor. Män 
utbildar sig inom andra branscher och yrken som har högre social status och högre lön 
samtidigt som kvinnorna är hemma längre i föräldraledighet än männen. Det får oss att 
ifrågasätt detta då det normkritiska perspektivet tillåter oss att ifrågasätta yrken och 
utbildningar som könsstereotypt manligt kodade. Normkritiken låter oss dessutom fråga 
vad som anses vara könsstereotypt manligt och varför de stereotyperna tillåts styra våra 
val. 

Tolerans 

Vad kan vi se för skillnad från förr till nu? Något vi kan tolka från empirin är att de yngre 
generationerna har mer tolerans än de äldre om vad som är socialt accepterade utbildnings 
och yrkesval. Normer har alltså en tydlig koppling till hur samhällets struktur såg ut under 
den givna tiden. Normkritikens grundfunktion är att kritisera och utmana rådande normer, 
vilket innebär att med mer tolerans blir det mer accepterat med normbrytande beteenden 
från individer. En förhoppning normkritiken ger är således att normer utvecklas i takt med 
samhällsutvecklingen. Däremot finns inga garantier om att nya normer accepteras av alla 
vilket leder till att det kan finnas motstånd mot utvecklingen. 

5.2 Manliga pedagoger är en självklarhet 

Eftersom majoriteten pedagoger i förskolor är kvinnor kan det ses som en självklarhet att 
en man som arbetar i förskolan uppmärksammas på grund av sin könstillhörighet. Normer 
har förmågan att få människor att distansera sig från särskilda yrken och utbildningar för 
att individen inte passar in i mallen för vad normen är i de sammanhangen (Lövkrona & 
Rejmer, 2016). Eftersom normkritiken menar att strukturer och makthierarkier behöver 
utmanas kan vi förstå resultatet som att det är efterlängtat med en utveckling kring 
könsfördelningen mellan förskolepedagogerna. Ett större antal män kan alltså ses 
nödvändig för att uppnå den fördelning och jämställdhet som behövs för att ytterligare fler 
män ska våga söka sig till branschen. 

Avsikten med normkritiken är att normer utmanas och förändras. En tolkning av empirin 
visar att det finns förhoppningar om att mängden män i utbildningar för barnomsorg, 



 20 

lärande och utveckling ska öka. Med utgångspunkt från dessa uttalanden och ur en 
normkritisk diskurs betyder det att personer behöver rannsaka negativa förutfattade 
meningar om män som arbetar i förskolor. Eftersom normkritiken tar bort fokus från 
individuella val och beteenden hamnar fokus istället på en samhälls- och verksamhetsnivå 
(Lövkrona & Rejmer, 2016). Det innebär, som informanterna uttrycker, att ansvar hamnar 
hos politiker och ledningsgrupper om att se över de rådande diskurserna och få till en 
utveckling av normerna. 

Vad leder detta till? 

Normer styrs av majoriteten. Så länge majoriteten är så pass överrepresenterad som den är 
idag kommer män som arbetar i förskolor uppmärksammas för sina yrkesval. Eftersom 
normer kan förstås som ett medel att bibehålla maktpositioner (Svaleryd & Hjertson, 
2012), behövs motstånd mot dessa om normerna ska förändras. Normer får inte försvinna 
helt då de hjälper individen att relatera sig till sin omgivning.  

5.3 Ett tabubelagt samtalsämne 

Ur en större samhällsdiskurs just nu är det kvinnor som prioriteras lyftas i sina 
yrkesprofessioner och kvinnors rättigheter som fokus ligger på. Detta görs enligt Koch och 
Farquhar (2015) för att undvika ett maktskifte i kvinnodominerade yrken. Vi kan förstå ur 
vår teoretiska läsning att ett av normkritikens huvudsakliga syften är att både synliggöra 
och utmana rådande normer (Lövkrona & Rejmer, 2016). För att uppnå mer jämställdhet 
på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män lyfts ofta de kvinnor som arbetar i 
mansdominerade yrken. Om normen nu antas rikta fokus på att lyfta kvinnor i deras yrken 
hamnar de män som arbetar i kvinnodominerade yrkesgrupper utanför diskussionen. Ur 
en tanke utifrån jämställdhet är det alltså lika viktigt att lyfta dessa män. En funktion 
normer har är att sätta upp gränser och försvåra eller exkludera exempelvis vissa yrken för 
vissa grupper. När dessa män sedan blir aktuella i diskussionerna kan vi se att det kan 
användas metoder för att nedvärdera dem utifrån deras yrkesval. Detta då det kvinnliga 
länge har setts som svagare än det manliga. Eftersom normer görs i sociala sammanhang 
skapas normer av det majoritetsmässiga. Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) menar 
att normer behöver motarbetas om de inte längre ska vara styrande. Därför behöver 
diskussionen om männen i förskolor förändras om den majoritetsmässiga uppfattningen 
om männen ska bli mer positiv och tillitsfylld.  

Mod 

Vi kan tolka våra resultat att om rådande normer ska utvecklas behövs mod att våga lyfta 
diskussioner och utmana inte bara sin egen uppfattning, utan även andras uppfattningar 
om vad som är accepterat. 

Att som man sticka ut i förskolan i sin yrkesroll som pedagog är ett betydelsefullt 
meddelande som sänder ut signaler till samhället att det är möjligt att alla kan arbeta med 
vad de vill. Normkritiken sätter sig emot att personer ses passa specifika yrken beroende på 
könstillhörighet (Lövkrona & Rejmer, 2016). Enligt ett normkritiskt förhållningssätt 
innebär det att män ska ha samma givna plats i kvinnodominerade yrken som kvinnor har i 
mansdominerade yrken. 
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5.4 Genetik, biologi och uppväxt styr 

Kan det vara så att det finns biologiska orsaker till varför det är ett så pass 
kvinnodominerat yrke? Styr våra gener våra utbildnings- och yrkesval? Resultatet visar att 
det finns en uppfattning om biologiska skillnader i det manliga och det kvinnliga som kan 
ligga till grund för vilka val av utbildning och yrken vi gör beroende på könstillhörighet. Vi 
kan även tyda att en inre mognad baserad på ålder hos de som väljer utbildningar och 
yrken riktade mot barnomsorgen kan styra deras val. Den tolkning vi gör utifrån det 
påtåendet är att förskollärarstudenter är äldre än studenter i andra program. 

Även om informanterna uttrycker vid flertalet gånger under intervjuerna att de inte gör 
någon skillnad på män och kvinnor i förskolorna kan vi tolka ur resultatet att de ändå 
skiljer på manligt och kvinnligt. De säger att det endast finns vinning i att fler män börjar 
arbeta i förskolor men ändå återkommer det kvinnliga och det manliga. Förskollärarna och 
förskolechefen säger att de har förhoppningar om att männen bidrar med en annan slags 
atmosfär i arbetslaget och på arbetsplatsen, medan föräldrarna ser att männen kan förhålla 
sig olikt kvinnorna. Det går att tydligt se att informanterna, trots att de menar att de inte 
styrs av normer, lämnar uttryck som grundar sig i uttalanden om normer om manliga och 
kvinnliga skillnader i beteenden. 

Till vilken grad kan uppväxtmiljön påverka? 

Som informanterna ger uttryck för, om att påtryckningar kan komma hemifrån från 
äldre generationer i familjen och släkten, och att normer framställs i relation till 
samhället, kan vi tolka ett resultat ur empirin om att normer grundar sig i de 
förutsättningar samhället erbjuder. Normer är ett verktyg vi använder oss av för att 
förstå vår omgivning (Lövkrona & Rejmer, 2016; Svaleryd & Hjertson, 2012; Salmson 
& Ivarsson, 2015). Om en norm får styra under en tid kan vi förstå om personer blir 
påverkade av den eftersom normer blir och är i det sociala (Andersson Tengnér & 
Heikkilä, 2017). Om en person vistas i en typ av social arena under en längre tid kan 
vi se en möjlighet att de normer som är styrande där kan påverka individen.  
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6 Diskussion 

6.1 Metodutvärdering 

Vi anser att valet av metod passade studien. Valet att ha semistrukturerade intervjuer med 
inslag av ostrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att ställa andra frågor till 
informanterna än de som finns med i intervjuguiderna men som ändå berörde samma 
ämne. Vi ser detta som betydande för våra resultat då vi upplevde informanterna som 
ibland lite osäkra och ”rädda för att säga fel”. Informanterna upplevdes trygga med att de 
fick berätta fritt om sina egna uppfattningar och erfarenheter istället för att svara på en 
färdigformulerad fråga. Vi diskuterade om ostrukturerade intervjuer var att föredra för 
studiens syfte eftersom stereotyper, normer och värderingar är personliga och därför 
kanske jobbiga att svara på direkta frågor. Vi ansåg däremot att om vi inte ställer samma 
slags frågor och teman till informanterna att resultatet hade blivit otydligt och svårt att 
tolka. Däremot upplevde vi att strukturen i vissa intervjuer lutade åt det ostrukturerade 
hållet, vilket gjorde att vi blandade de olika strukturerna som metod för datainsamling. 

Vi är medvetna om att en del av forskningen är internationell och genomförd i andra 
länder vilket fått oss att ställa oss frågande till dess överförbarhet till en svensk studie. Med 
tanke på att vi såg tydliga kopplingar till ett nutida svenskt samhälle och hur situationen 
ser ut med antalet manliga förskolepedagoger i Sverige såg vi de forskningarna som 
relevanta och stärkande för studien. 

Att majoriteten av informanterna är bekanta för oss innan studiens genomförande anses 
inte ha någon betydelse för resultatet. En informant hade vi ingen tidigare privat eller 
professionell koppling till innan studien. I sammanställningen av resultaten från studien 
uppfattar vi alla intervjuer lika värdefulla och meningsfulla för studiens syfte. Däremot kan 
det ha betydelse för oss hur och vilket slags resultat vi valt att presentera i studien. För att 
minimera effekten av denna påverkan gjorde vi valet att enbart tolka innehållet och 
utelämna våra personliga uppfattningar om informanterna. 

En diskussion vi lyft är huruvida resultatet blivit annorlunda eller kvalitetsmässigt mer 
djupgående om vi förhållit oss till antingen den ena informantsgruppen eller den andra och 
vid ett senare tillfälle undersökt den som i sådana fall blivit utelämnad ur denna studie. 
Eftersom denna studie är ett examensarbete och det är osäkert om vi i framtiden kommer 
forska såg vi det nödvändigt att lyfta båda informantsgrupperna i samma studie. En annan 
fördel vi såg med det valet är att den ena gruppen fungerat som ett stöd och komplement 
när vi sammanställde och analyserade empirin. 

Innan och under studiens genomförande såg vi vårt val av ett normkritiskt perspektiv som 
givet eftersom ämnet i sig handlar om normbrytande mönster. Efter att empirin 
analyserats och studien diskuterats har vi sett att ett maktperspektiv hade kunnat passa 
som analysverktyg för studiens syfte. Många informanter lyfte intressanta tankar om att 
detta forskningsområde kan handla om hur makt utövas av vissa mot andra. Det 
normkritiska perspektivet gav oss däremot möjligheten att tolka empirin mer 
majoritetsmässigt. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förutfattade tankar existerar fortfarande 

Inga informanter hade reflekterat förut över hur deras sätt att bemöta manliga pedagoger 
och kvinnliga pedagoger är olika. De argumenterar för att de inte ser någon skillnad i sättet 
de bemöts. Trots det kan vi tolka en medvetenhet ur resultatet om det problemområde 
studien syftar till. Exempelvis visar resultatet från föräldrarna att det fortfarande kan 
finnas förutfattade meningar om de män som arbetar i förskolor, om varför de gjort valet 
att, som Brody (2015) menar, utmana den hegemoniska maskuliniteten och utsätta sig för 
risken att ses som mindre maskulin genom sina yrkesval. Ett exempel är Astrids man som 
enligt henne hade stereotypa fördomar om den manlige pedagogen men att hans 
misstankar försvann när han fick reda på att den pedagogen har en dotter själv. Det tolkar 
vi som att det fortfarande kan uppfattas mer naturligt för kvinnor att arbeta inom 
barnomsorg och pedagogiska yrken riktade mot yngre barn då barnomsorg kan förknippas 
med föräldraskap, mer specifikt moderskap; något som Hedlin och Åberg (2013), Martin 
och Luth (2000), Rolfe (2006) och Sargent (2004) påpekar. Därför kan vi diskutera om 
deras uttalanden stämmer överens med verkligheten. Det existerar fortfarande en oro hos 
föräldrar om att lämna sina barn i förskolan till manliga pedagoger. En oro som enligt 
informanterna kan grunda sig i medierapporteringar och av påverkan från andra. Denna 
oro är något som försvinner desto mer säkra föräldrarna blir med att lämna sina barn och 
hur väl de känner personalen. 

Resultaten från intervjuerna syftar mycket till medierapporteringar, vilket även Olsson 
(2017) ser som en bidragande orsak till den låga andelen manliga pedagoger. 
Utvecklingsvis visar resultaten att informanterna inte ser någon skillnad i hur väl 
personalen passar i sina yrkesroller beroende av personens biologiska kön.  

Trots ovanstående ser vi ändå en skiftning i hur män som arbetar i förskolor och 
barnomsorgsbranschen uppfattas av sina kvinnliga kollegor och föräldrar än den 
beskrivning forskning (Hedlin & Åberg, 2013; Martin & Luth, 2000; Rolfe, 2006; Sargent, 
2004) förklarar. 

6.2.2 Uppmärksamhetens effekter 

Studiens resultat visar att män nödvändigtvis inte uppmärksammas mer än 
kvinnorna. Den uppmärksamhet som ändå blir märkbar kan komma från annan 
personal, från föräldrar och även av barnen i form av enkla uttalanden. Dessa 
uttalanden har däremot inga bakomliggande negativa motiveringar. Som 
informanterna ger uttryck för är manliga pedagoger önskvärda för (till exempel) 
jämställdhetsarbetet i förskolan. Dessutom lyfter både föräldrarna och 
förskolepersonalen att det blir synligt för barnen att yrken inte är könskodade. Børves 
(2017) resultat om förväntningar män kan möta i förskolor lyfter att det kan finnas en 
skillnad i mäns praktiska pedagogik i jämförelse med kvinnors pedagogik. Männen 
förväntas vara mer fysiska och praktiska (Ibid.) Resultaten visar oss att dessa 
påståenden kan stämma till viss del enligt både förskolepersonalen och föräldrarna. I 
slutändan är det dock enligt informanterna personens intressen och personlighet som 
styr hur pedagogen i fråga praktiserar sin pedagogik. Samtidigt ser vi förhoppningar 
från förskolepersonalens håll om att som Norberg (2002) påpekar att männen 
förväntas höja både yrkesstatusen och lönen. 
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Uppmärksamheten som har kunnat identifieras i studien går inte riktigt i linje med 
den uppmärksamhet forskning har visat på tidigare. Den uppmärksamhet forskning 
lyfter grundar sig i att män verkar nedvärderas i sin maskulinitet i och med att de 
medvetet väljer ett kvinnodominerat yrke (Rolfe, 2006). Detta kan i sin tur leda till 
att andra skapar förutfattade meningar och uppfattar att männen inte passar in i den 
heterosexuella manliga normen (Martin & Luth, 2000; & Sak, 2015), och vilken 
könsidentitet personen väljer att identifiera sig som. Däremot såg vi i resultatet att 
vissa spår av att förutfattade negativa tankar kan finnas kvar. Generellt kan vi trots 
allt se att det skett en positiv förändring om hur manliga pedagoger 
uppmärksammas. 

6.2.3 Uppdaterad information 

Ett problem som har identifierats i resultatet kommer från att allmänheten inte vet 
vad en förskola är för något. Det finns en förlegad föreställning om vad en förskola är. 
För många föräldrar idag, ses förskolan fortfarande som ett dagis där 
föreställningarna grundar sig i hur barnomsorgen var för dem när de var barn. Ett 
efterföljande problem till detta är att det fortfarande finns en stor representerad 
grupp äldre pedagoger som har en pedagogisk utbildning som inte är lika utvecklad 
som den nya. Det uppstår en generationskrock i förskolan i och med att nya och yngre 
generationer kommer in med en uppdaterad utbildning och ett skilt tänk än de 
äldres. 

Som Skolverket (2012) visar och vad informanterna menar behöver mer information 
om de arbetsuppgifterna en förskollärare har och vad en förskola är uppdateras och 
göras medvetna av allmänheten. Förskolan har vuxit till att bli något mycket mer än 
barnpassning. För att kunna titulera sig som förskollärare behövs en tre och ett halvt 
års högskoleutbildning innehållande bland annat ämnesdidaktiskt innehåll och 
teorier om lärande och utveckling. 

Kan vi ha fått vissa slags svar för att vi är män? 

Vi har diskuterat möjligheten att vi kan ha fått vissa svar av informanterna för att vi 
är män och att informanterna då svarat på en fråga utifrån vad denne tror vi vill ha 
för svar. Samtidigt kan vi diskutera ifall vi fick vissa slags svar på grund av 
bekantskapen vi har med majoriteten av informanterna, vilket vi tidigare har 
redogjort för inte sågs någon påverkan. Vissa informanter hade vi inte träffat förut 
och de informanterna upplevde vi lika ärliga i sina svar som de vi känner sedan 
tidigare. Vi förstår att vilken könstillhörighet vi har kan påverka resultatet. Å andra 
sidan upplever vi graden av ärlighet i svaren som god i och med relationen vi har med 
vissa av informanterna. Det faktum att vi ser de svar vi fick från de informanter vi 
inte hade någon tidigare relation till gör att vi ser likvärdigt och lika pålitligt på alla 
svar och resultat studien gav. 

6.3 Slutsats 

Studien visar att både förskolepersonal och föräldrar vill ha fler yrkesverksamma män i 
förskolan. Förskolepersonalen ser behovet av fler män för att barnen ska lära sig om 
jämställdhet. Föräldrarna menar att barnen behöver se fler män i förskolan då det sänder 
ut signaler om att yrken inte är könskodade. Även arbetsmiljön kan ses bli av en annan 
karaktär om det arbetar fler män i förskolan. Anledningen är för att kvinnor och män enligt 
resultatet ses vara olika. Detta tror vi beror på att de erfarenheter som ligger i grund för 
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våra uppfattningar är en följd av ett ojämnställt samhälle. Män uppmärksammas inte lika 
märkbart vilket vi tror på en växande acceptans hos personer om andra människors lika 
värden och olikheter. 

Media kan påverka och har ett inflytande över mäns val att välja andra yrken och 
branscher. Media påverkar genom att skicka ut en ”felaktig” bild av yrket och 
rapporteringar om pedofili i förskolan, vilket kan vara en bidragande faktor till varför män 
räds att arbeta i förskolor och söka sig till utbildningar som ger behörighet att arbeta med 
barn i yngre åldrar. Däremot visar studiens resultat även att medierapporteringen bidrar 
med oro och ångest hos föräldrarna, vilket gör att vissa föräldrar kan känna rädsla för att 
lämna sina barn till en manlig pedagog i förskolan. Föräldrarna pratade om sina 
olustkänslor gällande manliga pedagoger samtidigt som de förstår att behovet finns för 
jämställdhet i yrkesgruppen. Samtidigt som de skämdes över sina tankar kunde de inte 
riktigt släppa känslan av oro om “tänk om han är en pedofil?” 

Studiens resultat visar på ett antal dubbelmoraliska tankar. Den första handlar om att vissa 
män kan känna sig rädda för att sticka ut på sin arbetsplats och därför gör många män ett 
annat yrkesval än förskollärare. En orsak enligt informanterna är att männen anser att det 
arbetar för många kvinnor i förskolor för att män ska se det yrkesalternativet. Den andra 
handlar om att fler män behövs eftersom männen anses kunna höja status på yrken och 
därigenom även höja lönerna. Samtidigt visar resultatet att förskolepersonalen som 
intervjuades i studien ser lönehöjningen som nödvändig för att fler män ska söka sig till 
branschen. Den ena är beroende av den andra och vice versa. 

Ett problem studien lyfter fram är bristen på mängden karriärmöjligheter yrket har i 
förhållande till andra, mer mansdominerade yrken. Om fler män ska se pedagogiska yrken 
som lika attraktiva på arbetsmarknaden menar informanterna att det behöver skapas fler 
karriärmöjligheter i yrket. Enligt studiens resultat ses män generellt mer karriärlystna och 
mer benägna att sträva efter exempelvis chefstjänster. 

6.3.1 Vilka konsekvenser ser vi? 

Varför är det viktigt att skriva, läsa upp, ”manlig förskolepedagog” när någon begår ett 
sexuellt utnyttjandebrott på barn i förskolan? Är det verkligen viktigt att skriva ut 
pronomen på personen som begår brottet? Vi kan se från forskning (Brody, 2015; Jones, 
2016; Olsson, 2017; Pruit, 2015; & Sargent, 2004) och resultat att det kan öka 
misstankarna mot de män som arbetar i förskolor och genom det skapa förutfattade 
meningar och antaganden som inte är kritiskt grundade. Det finns en oro om att de män 
som arbetar i förskolor ska förgripa sig på barnen och att det är anledningen till att de 
söker sig till barnomsorgsbranschen. Om den oron kommer från mediala rapporteringar 
eller om den grundar sig ur andra orsaker spelar ingen roll. Så länge oron finns kommer 
män bemötas med misstankar. 

Uppmärksamhet är något manliga pedagoger kan märka av dagligen i förskolor. Vi har 
mest blivit bemötta med positiva utlåtanden som "åh vad roligt att en man är här", men 
efter intervjun med en förälder som uttryckte att det kan finnas en oro som maskeras av 
positiva uttalanden, fick det oss att undra om det egentligen är positivitet vi möts av. 

6.3.2 Vår kritiska reflektion av studien 

Det är svårt att inte förhålla sig dubbelmoraliskt om det här forskningsområdet. Vi har en 
förståelse för att män är viktiga för barnen i förskolan som (manliga) pedagoger men att 
det samtidigt inte får vara det huvudsakliga syftet. Om manliga pedagoger lyfts till skyarna 
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av enbart deras närvaro i förskolan riskeras de kvinnliga pedagogerna att nedvärderas 
eftersom de inte ges den makt män tilldelas av detta förhållningssätt. Det behöver uppstå 
en välbalanserad fördelning för att det ska bli jämställt på allas villkor. 

Normer är ett samtalsämne som intresserar men som många drar sig från att uttrycka sig 
om. Speciellt när det handlar om ens egna uppfattningar om normerna och ens 
värderingar. Eftersom studien är motiverad från våra egna erfarenheter av hur vi bemötts 
ser vi en egen vinning i studien; vi kan lyfta ett problem som vi personligen berörts av. 
Däremot har vi sett att forskningsområdet är relativt nytt och outforskat, vilket ger oss 
förhoppningar om att det kan komma fler studier om ämnet. 

Även om vi använder vissa polariserande begrepp som sätter motsatser i tydliga 
motsättningar mot varandra, och som är beroende av att den andra parten nedvärderas, är 
det inte våra slutsatser. Vi har sett att jämställdhetsarbetets alla aspekter, involverade 
personer och folkgrupper som tillhör en minoritet i det aktuella sammanhanget för 
diskussion, behöver få sin röst hörd och respekteras om jämställdhet ska kunna uppnås. I 
studien diskuteras männens minoritetsposition i relation till hur kvinnors rättigheter på 
arbetsmarknaden har diskuterats och debatterats. Vi menar inte att den enas framgång 
betyder den andres nedfall.  Vissa polariserande begrepp har vi dock sett som nödvändiga 
för att ge tyngd åt studien då de kan skapa en reaktion och reflektion hos läsaren. 

Det går inte, vi får inte blunda för behovet 

Männen behövs i förskolan. Precis som Sabine och Lilly menar kan det vara svårt att visa 
för barnen att det inte bara är kvinnor som kan arbeta i förskolor om det endast arbetar 
kvinnor där. Det pågår just nu en större samhällsdiskussion om att arbetsmarknaden ska 
vara jämställd mellan könen och att alla ska ha lika tillgång till samma yrken. Fokuset 
ligger i den diskussionen om att lyfta kvinnors status i arbetslivet. Män behöver känna att 
det är lika accepterat för dem att arbeta i förskolor som det är för kvinnor. Inte bara för sig 
själva utan även för barnen. Barn behöver ha förebilder som representerar det manliga och 
det kvinnliga. 

Männens accepterade plats i förskolan som pedagoger är ett samtalsämne som ur ett större 
samhällsperspektiv behöver diskuteras mer och av fler. Vi ser ett behov av att 
diskrimination och kränkande behandlingar behöver tas på allvar om jämställdhet på 
arbetsmarknaden mellan könen ska kunna uppnås. 

Hur vi har svarat på våra forskningsfrågor 

Svaren på våra forskningsfrågor redovisas i både studiens resultat, analys och 
diskussionskapitel. Utgångspunkterna till svaren ges i studiens resultatkapitel utifrån 
informanternas svar på intervjufrågorna. Eftersom intervjufrågorna syftar till studiens 
forskningsfrågor får vi en grundförståelse över hur våra forskningsfrågor kan förstås och 
tolkas. När resultatet sedan analyserade utifrån teori gavs svaren kontext och mening som 
sedan kunde diskuteras och slutligen dras slutsatser ifrån. 

Det resultat som redovisas i studien är de vi ser kopplingar till mellan pilotstudien och 
denna studie. Resultatet i pilotstudien visar att få män söker sig till förskolläraryrket för att 
det är en låg status på yrket med låg lön samt att yrket är ett majoritetsmässigt dominerat 
av kvinnor. Dessutom visade resultatet också att påverkan från arv och miljö kan vara en av 
orsakerna. Studien visade slutligen att det kan finnas bristande kunskaper om vad 
förskolläraryrket och andra yrken inom barnomsorgens tidigare åldrar går ut på. 



 27 

Informanterna i pilotstudien, endast manliga förskolepedagoger, uttryckte att de inte 
upplevde diskriminerande bemötanden men de märker ändå av en viss skillnad i hur vissa 
förhåller sig till dem och vad som kan förväntas av dem. De identifierade vissa situationer 
och händelser där de upplevde att det krävs extra tydlighet och förklaringar från dem, 
exempelvis blöjbyten. I intervjuerna till denna studie återkom liknelser eller liknande 
exempel, vilket kan användas för att stärka informanternas uttalanden. 

6.4 Förslag på förändringar 

När empirin analyserades såg vi att en teoretisk läsning ur ett maktperspektiv kunde passa 
för studien eftersom många informanter och forskning kopplar tillbaka till det. Som stöd 
för det antagandet kan vi se maktaspekter som möjliga bakomliggande orsaker till den låga 
andelen manliga pedagoger i förskolor. Flera informanter diskuterar om status och att män 
överlag söker sig till yrken med högre status och fler karriärmöjligheter. 

En förändring vi har diskuterat, och som går i linje med både resultatet av studien och 
”glasdörrskonceptet”, är att genomföra gruppintervjuer. Denna förändring har vi sett 
eftersom det genom studien har blivit tydligt att ämnet behöver lyftas för diskussion. 
Fördelarna vi diskuterat om gruppintervjuer är att både vi och informanterna kunnat lyfta 
sina tankar för andra och på så sätt startat en diskussion. Vi gjorde dock valet av 
individuella intervjuer för att vi ville fokusera på enskilda tankar och åsikter. 

6.5 Fortsatt forskning 

Vi anser att vi lyckats kasta ljus på de typerna av informantgrupper av relevans för studien. 
Detta eftersom utgångspunkten skiftades i denna studie och därmed utgick från kvinnliga 
pedagogers och föräldrars perspektiv om tankar kring manliga pedagoger. I pilotstudien 
undersöktes ämnet från manliga pedagogers perspektiv om hur de upplever att de blir 
bemötta av sina kvinnliga kollegor samt föräldrar. 

Andra forskningsbara områden som diskuterats och som kan komplettera 
forskningsområdet är barnens perspektiv; hur de förhåller sig till pedagogerna i förskolan, 
om de ser några skillnader eller har egna önskningar om hur och vilka som kan vara 
förskolepedagoger. Hur normer gestaltas i förskolor och hur förskolor arbetar normkritiskt 
för att sudda ut stereotypa förväntningar och beteenden är viktigt att belysa om barnen ska 
få en så ärlig chans de kan få för att vara barn och vara sig själva, den de är, och bli 
accepterade för det. 

En ytterligare kompletterande informantsgrupp vi sett som passande för studiens syfte är 
de som arbetar med rekryteringen av förskollärare, om de på något sätt prioriterar eller 
försöker kvotera in män i anställningsfaserna för att uppnå en mer jämställd siffra 
anställda män och kvinnor. Eller om andra aspekter prioriteras främst. 

Vi vill gärna se en resultatredovisning från skolverket som bygger på deras redovisning om 
åtgärder från 2012 om åtgärder för att öka andelen yrkesverksamma män i förskolor. Vi vill 
i den ha en genomgång av hur dessa åtgärder beaktats och förslag på ytterligare möjliga 
åtgärder presenteras. 
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6.6 Implikationer för yrkesutövningen 

Vi har blivit medvetna om att manliga pedagoger i förskolan är ett problemområde 
och att manliga pedagoger har en annan slags roll i förskolan än kvinnliga pedagoger. 
Studiens resultat och slutsatser kan hjälpa andra att reflektera och tänka mer kritiskt 
över sitt och andras sätt att bemöta personal i förskolan mer jämlikt. Vi har tack vare 
studien blivit mer medvetna över vår roll som förebilder för barnen. Även om vi, och 
andra manliga pedagoger, inte vill ses som manliga pedagoger finns behovet för det. 
Åtminstone tills när det blir mer jämställt och mer accepterat för män att arbeta i 
förskolor. 
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Bilagor 

Missivbrev 

Hej! Vi vill gärna intervjua er! 

Vi är Sebastian Ekberg och Barry Gibney. Just nu läser vi sista terminen av 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi genomför en studie om hur 
manliga pedagoger bemöts i förskolan. Vi kontaktar er då vi gärna vill ha era tankar 
och uppfattningar som en del i det självständiga arbetet, examensarbetet. 

Studien vi genomför handlar om tankar och uppfattningar av manliga 
förskolepedagoger. Vi vill med hjälp av ert deltagande som intervjuperson/er, lyfta 
tankar om hur män kan uppfattas i sina professionella yrkesroller i förskolan. 
Tidigare har vi genomfört en studie där vi fokuserade på hur yrkesverksamma 
förskolepedagoger uppfattar att de bemöts i förskolan av både föräldrar, barn och 
övrig personal. 

Syftet med studien är att belysa kvinnlig förskolepersonals och föräldrars, 
vårdnadshavares, tankar om hur de bemöter och tänker om manlig förskolepersonal. 
Våra preliminära forskningsfrågor är; 1. Vilka tankar finns gällande hur 
manlig förskolepersonal bemöts av föräldrar, vårdnadshavare och kvinnlig 
förskolepersonal? 2. Varför blir män mer uppmärksammade som pedagoger i 
förskolan än vad kvinnor blir? 

Varför vill vi genomföra den här studien? Vi anser att studien kan bidra med både 
nya och kompletterande tankar och formuleringar om hur manliga förskolepedagoger 
bemöts. Bland annat kommer studien bestå av intervjuer, våra egna 
erfarenheter, tidigare forskningar, analys av resultat och en avslutande 
diskussion. 

Vad är det då vi förväntar oss av dig som informant? Jo, vi förväntar oss inget mer än 
att ni som väljer att delta i studien kommer till bestämt intervjutillfälle och delger 
dina/era tankar utifrån våra intervjufrågor. Tidsåtgången för intervjun kommer 
vara ca. 30 minuter. Intervjuerna kommer spelas in med ljudinspelning. Efter 
avslutad studie kommer ni få ta del av studien i sin helhet. Delar av det du/ni delger 
under intervjun kommer användas i vår empiri och sedan i vår efterföljande analys 
och diskussion i studien. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Studien kommer 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen Diva. 

All inspelad data från intervjuerna kommer raderas när studien är 
genomförd för att säkerställa att inspelningarna inte används i annat syfte än till 
studien. Transkriberingarna kommer däremot skrivas med som bilagor i uppsatsen. 
Du har den fulla rätten att avsäga dig ditt deltagande närhelst du så 
tycker framtill det att studien skickas in för granskning. Därefter kommer intervjun 
publiceras som en del av studien. Ditt namn och andra känsliga uppgifter som 
kan användas för att identifiera dig kommer fingeras eller helt utelämnas i uppsatsen. 
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Intervjuguider 

Intervjuguide förskolepersonal 

1. Vi vill gärna att du börjar med att berätta om dig själv; Vilken/vilka 

utbildning/ar du har, hur länge du har jobbat i förskoleverksamhet, vilken 

yrkesbefattning du har etc. 

 

2. När du hälsar på, och möter andra kollegor; Vad värdesätter ni som viktigt i 

sättet ni bemöter dem? 

 

3. Har du sett en skillnad i sättet manliga pedagoger bemöts i förskolan jämfört 

med hur kvinnliga pedagoger bemöts? Vad har du för tankar om det? 

 

4. Om du skulle reflektera över de signaler, uttryck och kroppsspråk ditt 

bemötande sänder ut; Hur vill du att de ska uppfattas? 

 

5. Vi har många gånger mötts av ”Åh vad kul att det äntligen kommer en kille hit! 

Det är verkligen behövligt!”. Anser du att killar är viktiga i förskolan bara för 

att de är killar eller har du någon bakomliggande anledning? 

 

6. Hur upplever du att barnen förhåller sig olika till manliga respektive kvinnliga 

pedagoger? 

 

7. Upplever du att barnen förhåller sig till manlig personal beroende på om de är 

flickor eller pojkar? 

 

8. Varför tror ni att manliga förskolepedagoger oftare uppmärksammas för sitt 

yrke än kvinnliga förskole pedagoger? 

 

9. Vill du se fler manliga pedagoger i förskolor? Varför? 

 

10. Avslutningsvis; vad ser du för nödvändig utvecklig för att locka mer män till 

förskolan? 
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Intervjuguide föräldrar/vårdnadshavare 

1. Vi vill gärna att du börjar med att berätta lite om dig, åldern på ditt/dina barn, 

hur länge ditt/dina barn har varit i förskola, hur många kvinnliga och manliga 

pedagoger ni mött i förskolan etc. 

 

2. När ni möter pedagogerna i förskolan; hur tänker ni då när ni hälsar och 

pratar med dem? 

 

3. Har du upplevt att manliga förskolepedagoger bemöts olikt kvinnliga 

pedagoger? 

 

4. Flera gånger har vi mötts av kommentarer som; ”Äntligen! En kille! Det har 

varit så efterlängtat!”. Vad är dina tankar om manliga förskole pedagoger? Kan 

de tillföra något annat och nytt till verksamheten eller ser du männen på 

samma sätt som på kvinnliga pedagoger? 

 

5. Varför tror ni att manliga förskole pedagoger oftare uppmärksammas för sitt 

yrke än kvinnliga förskole pedagoger? 

 

6. Vill du se fler manliga pedagoger i förskolor? Varför? 

 

7. Vilka skillnader ser ni i sättet era barn pratar om manliga pedagoger mot hur 

de pratar om kvinnliga pedagoger? Har ni märkt om de förhåller sig på olika 

sätt? 

 

8. Har du någon gång känt en oro för att lämna barnen i förskolan till en manlig 

förskole pedagog?  

 

9. Slutligen som en avslutande fråga; Vad anser du är en viktig förändring för att 

fler män ska lockas till pedagogyrken i förskolor? 

 


