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_______________________________________________________ 

Studien syftade till att undersöka hur manliga förskollärare uppfattar 
traditionella könsmönster i sitt arbete. Studien genomfördes med en kvalitativ 
ambition och semi-strukturerade intervjuer med åtta manliga förskollärare 
utgjorde grund för studien. Resultatet analyserades utifrån ett feministiskt 
poststrukturellt perspektiv och visade att de manliga förskollärarna påverkades 
av de traditionella könsmönster som ännu existerar på förskolan och detta är 
något männen måste förhålla sig till och utveckla strategier för att möta. I 
studien framkommer att vårdnadshavarnas och personalens utbildningsnivåer 
påverkar nivån av jämställdhet i förskolan. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Vad har män i förskolan att göra? Det är väl inget yrke för en man? Eller? Mäns vara 
eller inte vara i förskolan är ett ämne som de flesta människor har en åsikt kring. Det 
spelar ingen roll om du är man, kvinna, gammal, ung, har barn på förskolan eller inte 
har någon personlig erfarenhet av män på förskolan. Män på förskolan är ett 
intressant, känsloladdat och för många ett provocerande ämne att debattera.  

När vi lägger örat mot marken och lyssnar riktigt ordentligt kan vi i det allmänna 
sorlet uppfatta några mer framträdande röster. En röst som uppmuntrar till fler män 
i förskolan gör gällande att männen behövs i förskolan för att utgöra förebilder eller 
till och med reservpappor till pojkar utan fadersgestalter i hemmet vilket rösterna 
menar att en man är mer lämpad för än en kvinna. En annan röst menar att mäns 
närvaro på förskolan är viktigt ur ett samhälleligt jämställdhetsperspektiv utan att 
närmare fokusera på en människas kvaliteter. En tredje röst oroar sig för att män 
som söker sig till förskolan är potentiella pedofiler eller att de åtminstone inte hör 
hemma där. 

Dessa tre röster utgjorde ett resultat av den pilotstudie som vi under våren 2018 
genomförde. I pilotstudien undersökte vi vårdnadshavares föreställningar kring män 
i förskolan. Det som intresserade oss mest i pilotstudien var det antal av 
vårdnadshavare vilka var direkt skeptiska mot män vilka valt förskolan som 
arbetsplats. En naturlig följdfråga blev: Hur ser egentligen männen som arbetar på 
förskolan på sig själva och sin omgivning kopplat till de röster, det resultat, vi fann i 
vår pilotstudie? 

Trots röster som inte förordar män i förskolan uppfattar vi ändå ett samhälleligt 
uttryck för att det är för få män i förskolan och att denna ojämna könsfördelning 
måste förskjutas för att bygga ett jämställt samhälle. Løvgrens (2014) undersökning 
understryker detta då den visar på att en ojämn könsfördelning på förskolan har 
negativ påverkan både på verksamhet och arbetsmiljö. 

Hedlin, Åberg och Johansson (2018) menar att männen har en längre startsträcka för 
att kunna utöva sitt yrke. Männen i deras studie tvingas utveckla vissa strategier i sitt 
yrkesutövande på grund av traditionella könsmönster. I den här studien som bygger 
på intervjuer med åtta män vilka arbetar som förskollärare vill vi undersöka om 
traditionella könsmönster existerar på de förskolor männen arbetar på. Förutsätts 
männen spika upp hyllor och spela fotboll med pojkarna på förskolan samtidigt som 
kvinnorna på förskolorna står för tröstandet av gråtande barn och ser till att 
disciplinen på samlingarna är tillräckligt god? Är männen lekfarbröder som väljer det 
enkla spåret på arbetet eller är deras yrkesval kopplat till personligt 
samhällsengagemang och att deras närvaro på förskolan utgör ett steg mot ett mer 
jämställt samhälle?  
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att undersöka några manliga förskollärares syn på sin yrkesroll 
i relation till könsstereotyper kring män och kvinnor som arbetar i förskolan.  

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur upplever de manliga förskollärarna sin situation i relation till rådande 
könsstereotyper? 

 Vilken typ av förebild vill männen vara för barnen? 

 Vilka utmaningar upplever de i sin roll som manlig förskollärare? 

1.2 Disposition  

I avsnittet bakgrund beskriver vi den avgränsning vi använt oss av i vår 
litteratursökning, därefter definierar vi relevanta begrepp och ger en historisk 
bakgrund av jämställdhet i förskolan samt presenterar förskolans styrdokument. 
Under rubriken forskningsbakgrund behandlas tidigare forskning. Därefter beskrivs 
det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet som vi använder oss av i vår analys 
av resultatet.  

Därefter följer ett metodavsnitt där vi beskriver och motiverar studiens 
datainsamlingsmetod, hur respondenter valts ut, studiens procedur och analysmetod 
samt studiens tillförlitlighet och dess etiska ställningstaganden.  

I nästkommande avsnitt presenteras studiens resultat vilket sedan analyseras utifrån 
litteraturen och tidigare forskning.  

Avslutningsvis diskuterar vi vår metod under rubriken metoddiskussion och 
resultatet diskuteras och problematiseras under rubriken resultatdiskussion. I våra 
slutsatser belyser vi det relevanta från resultatet. Därefter diskuterar vi studiens 
relevans för förskolläraryrket och ger förslag på fortsatt forskning.   
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för hur vi sökt information och hur vi 
definierat begrepp vilka är viktiga för att förstå studien. Därefter redogör vi för det 
historiska perspektivet, vilka styrdokument vi nyttjat och forskningsbakgrund. 
Slutligen beskriver vi det feministiska poststrukturalistiska perspektivet.   

2.1 Avgränsningar i litteratursökningar  

I litteratursökningen har vi nyttjat databaserna SwePub, ERIC, Google Scholar och 
DiVA. Avhandlingarna och de vetenskapliga artiklarna är endast av formatet “referee-
granskade” och/eller “peer-reviewed”. Sökorden vilka nyttjas har varit “män och 
förskola”, “genus”, “gender”, “preschool”, “preeschool teacher” och “masculinity”. Vid 
några tillfällen har artiklar hänvisat till annan litteratur och då har vi på så sätt utökat 
sökningen något. Vidare hade vi redan viss insikt i litteratur gällande området “män i 
förskolan” då vi i vår pilotstudie undersökte vårdnadshavares föreställningar om män 
i förskolan. Vi har även sökt efter vad som är relevant för ämnet i styrdokument för 
förskolan.  

2.2 Begreppsdefinitioner  

Nedanstående begrepp är sådana som är återkommande i studien och vi väljer att 
definiera dessa enligt följande.  

2.2.1 Könsmönster  

Vi använder i studien begreppet könsmönster för att beskriva hur män och kvinnor 
förväntas agera. Skolinspektionen (2017) definierar könsmönster som skillnader 
mellan män och kvinnor utifrån deras kön. I den här studien används begreppet för 
att beskriva män och kvinnors agerande i deras yrkesroll i förskolan.  

2.2.2 Jämställdhet  

Begreppet jämställdhet används i studien för att beskriva att män och kvinnor har 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i sitt liv (Nationalencyklopedin, 
2019). I studien fokuserar vi främst på män och kvinnors yrkesliv men oundvikligen 
berörs även samhället. 

2.2.3 Manlighet och maskulinitet  

Vi använder i vår studie begreppen maskulinitet och manlighet i syfte att beskriva en 
traditionell mans egenskaper och beteenden. Maskulinitet och manlighet är något 
subjektivt och synen på vad manlighet är skiljer sig i olika kulturer och sammanhang. 
Vidare är vi medvetna om att begreppet femininitet i studien används som en motpol 
till maskulinitet och manlighet vilket när det används på ett sådant sätt kan bekräfta 
traditionella könsmönster.  
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2.3 Historisk bakgrund  

Tallberg Broman (2002) beskriver hur uppdelningen i kön, i traditionella 
könsmönster, har påverkat och fortfarande påverkar personal i förskola och skola. 
Det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga har ofta ställts i kontrast till varandra 
och detta könsstereotypiska sätt att kategorisera pojkar och flickor, bland annat i 
förskolan, har historiskt haft en större acceptans än en mer könsneutral inställning 
till barn och utbildning. Ur ett jämställdhetsperspektiv har det enligt Tallberg 
Broman (2002) varit mindre problematiskt för flickor i skolan att utmana de 
traditionella könsmönstren än det varit för pojkar. Författaren menar att vi i stor 
utsträckning är beroende av våra egna och andras föreställningar om kön i formandet 
av vår könsidentitet. Många pedagoger säger sig behandla barn könsneutralt men de 
observationer som författaren genomfört säger något annat. På ett medvetet plan 
tenderar vi att behandla barn könsneutralt men våra föreställningar kring kön gör att 
vi omedvetet i många stycken verkar för att de traditionella könsmönstren inte 
överskrids (Tallberg Broman, 2002).  

Arbetet med jämställdhet inom skolan har bedrivits i över fyrtio år och det stora 
syftet är och har varit att skapa likvärdiga möjligheter för både pojkar och flickor att 
kunna följa sina intressen och inte behöva reduceras i sina valmöjligheter på grund av 
sitt kön. I och med förskolans första läroplan blir det också för första gången tydligt 
för personalen i förskolan att arbetet med jämställdhet är viktigt i de små barnens 
första kontakt med skolans värld. Förskolan får härmed också en tydlig anvisning av 
Skolverket att på ett aktivt sätt motverka de stereotypa könsmönstren vilka barnen 
har föreställningar kring (Tallberg Broman, 2002).  

Enligt Tallberg Broman (2002) bär även verksamma inom utbildningssystemet med 
sig föreställningar och traditioner kring genus i förskolan. Män förväntades inneha de 
högre ämbetena och ett högre ansvar för de äldre eleverna samtidigt som kvinnor 
förväntades inrikta sig mot de yngsta barnen, barn med funktionsutmaningar och 
gentemot flickor. Normativt tycks det historiskt förhålla sig på det viset att kvinnor i 
skolan förväntades ägna sig åt omsorg och vård av barn medan män i skolan skall 
ägna sig åt aktiviteter av mer utbildande karaktär. Eidevald (2011) har också forskat 
kring jämställdhetsarbetets utfall på förskolan och menar även han att samtidigt som 
det samhälleliga arbetet med jämställdhet fokuserat på att skapa lika förutsättningar 
för män och kvinnor tilldelas fortfarande män och kvinnor yrkesroller kopplat till sitt 
kön. Detta avspeglas även i förskolan menar författaren och poängterar att detta 
försvårar kontinuiteten i förskolans jämställdhetsarbete. Han framhåller även att en 
del av den rådande jämställdhetsdebatten inom skolan gäller rekrytering av just män 
till skolan och förskolan. Dock är förklaringsmodellerna till varför det är viktigt med 
män i förskolan ett flertal och genom att dessa inte alltid är överensstämmande tycks 
strategierna för att rekrytera män till förskolan kontraproduktiva (Eidevald, 2011).  

Eidevald (2011) menar att jämställdhets- och genusarbete i förskolan troligtvis inte 
handlar om att det ska råda rättvisa mellan könen utan snarare att ingen människa 
ska begränsas i sina val och att förskolan bör fokusera på vilka maktstrukturer och 
diskurser som råder i syfte att oavsett vilket kön du tillhör ska kunna hjälpa barn i 
behov av omsorg. I Eidevalds (2011) forskning framkommer även att personalen ofta 
säger sig arbeta för jämställdhet men lika ofta inte kan definiera begreppen gällande 
genuspedagogik eller konkretisera hur jämställdhetsarbetet rent praktiskt genomförs.  
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2.4 Styrdokument  

Nedan redogör vi för de styrdokument som förskolan ska följa och implementera i 
arbetet med jämställdhet. Vi utgår från förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt 
skollagen (SFS 2010:800).  

2.4.1 Läroplan för förskolan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) förmedlas att förskolan har i uppdrag att föra 
ett jämställdhetsarbete genom att motverka traditionella könsmönster då dessa kan 
ha effekten att de begränsar barns möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen. Förskolan ska istället ge barnen möjligheten att utveckla sin egen identitet.  

2.4.2 Skollagen  

Skollagen gör gällande att all verksamhet inom skolan skall bedrivas på ett sätt som 
inte diskriminerar någon på grund av könstillhörighet. Vidare skall verksamheten 
bedrivas så att denna främjar en positiv individuell utveckling vilken inte heller skall 
begränsas på grund av kön (SFS 2010:800).  

2.5 Forskningsbakgrund  

Nedan redogör vi för forskningsbakgrunden som vi valt att dela in under rubrikerna 
jämställdhet och maskulinitet, manlig förebild samt samhällsdiskursen.  

2.5.1 Jämställdhet och maskulinitet  

Enligt Connell (2008) är den perfekta manligheten, den hegemoniska manligheten, 
en utopi då uppfattningen av vad som är att vara man eller vad som är typiskt manligt 
alltid kommer ifrågasättas i en kultur och i ett samhälle.  

Connell (2008) delar i sin teori kring maskulinitet in männen i fyra kategorier där 
den första kategorin är just idealmannen. Kategori nummer två, den under 
idealmannen, består av delaktiga män vilka strävar efter mansidealet och på så sätt 
kan åtnjuta vissa fördelar av att stödja det patriarkala, stereotypa synsättet i 
samhället. Fördelarna kan komma i form av status och makt. Den tredje kategorin av 
män är de underordnade männen. Dessa män är underordnade de delaktiga männen 
och män ur denna kategori ses inte som riktiga män.  Genom att de delaktiga männen 
förringar dessa män växer de delaktiga männens makt och status. Exempel på män i 
denna kategori är homosexuella män vilka ofta tilldelas kvinnliga egenskaper i 
negativ mening. Den fjärde och sista kategorin är män som enligt det hegemoniskt 
maskulina synsättet befinner sig utanför definitionen man exempelvis gamla män och 
män med annan etnicitet, de marginaliserade männen. Dessa män är inte en del av 
den hegemoniska hierarkin och är inga riktiga män, utan män som saknar värde 
(Connell, 2008).  

Nordberg (2004) ställer sig kritisk till Connell och menar att han med den 
hegemoniska maskuliniteten fokuserar för mycket på mannen. Problematiken, menar 
Nordberg (2004), ligger i att den hegemoniska maskuliniteten även påverkar kvinnor 
och därmed hur hela samhället ordnas efter den. Hon poängterar att om vi tillskriver 
maskulinitetsbegreppet som något endast kopplat till män skapar vi oss en för 
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stereotyp bild. På samma sätt anser hon att vi inte kan tillskriva femininitet som 
något endast kopplat till kvinnor. 

Hedlins m.fl. (2018) studie beskriver också hur definitionen av maskulinitet och 
förväntningar kring maskulinitet kan komplicera männens tillvaro på förskolan. Det 
uppstår en konflikt mellan den traditionella maskuliniteten vilken, enligt författarna, 
riskerar begränsa både män och kvinnor i förskolan och förväntningen på att fungera 
som en jämställd förebild i förskolan. När vi förväntar oss att män ska tillföra en 
traditionell manlighet till förskolan uppstår ofta en konflikt som enligt författarna 
nästan alltid grundas i tolkningar av mannens sätt att sköta sitt arbete med barnen 
vilka inte alltid ger en sanningsenlig bild. Heikkilä och Hellman (2017) har undersökt 
vilka män som sökt sig till förskolan och av vilken anledning. Undersökningen visade 
att de allra flesta männen hade arbetat med eller studerat något helt annat innan de 
påbörjade utbildningen till förskollärare. Några har angivit oförmåga att kvarstanna i 
den tidigare professionen som anledning till bytet av karriär men de allra flesta 
upplevde att den tidigare professionen inte upplevdes som meningsfull.  

Nordberg (2004) beskriver maskulinitet och femininitet ur olika perspektiv och 
vikten av representation av båda könen i förskolan. Författaren menar att den 
maskulinitet som skapas i relationer mellan män ses som överordnad femininiteten 
vilket förstärker traditionella könsmönster. Vidare menar hon att män som bejakar 
sina traditionellt feminina egenskaper värderas högre än kvinnor vilka bejakar sina 
traditionellt maskulina egenskaper. Författaren menar att om det hade varit lika 
accepterat för en kvinna att vara maskulin som för en man att vara feminin på 
förskolan hade debatten om kvinnor och/eller män på förskolan inte blivit en fråga 
om kön utan istället en fråga om kompetens och professionalism. Nordbergs (2004) 
undersökning visar dessutom att män i kvinnoyrken ser traditionellt feministiska 
egenskaper som eftersträvansvärda. Männen i undersökningen har upplevt att de 
genom att arbeta i ett kvinnodominerat yrke bland annat blivit mer empatiska, 
mindre prestationsinriktade, mindre specialiserade och mer ödmjuka. Författaren 
menar att männen är viktiga i förskolan som representanter för samhällets mångfald 
snarare än ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Heikkilä (2017) vill även hon se fler män i förskolan men utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv. Hon vill att forskningen skiftar fokus från vad män med sina traditionellt 
manliga egenskaper skulle kunna tillföra förskolan till att analysera hur 
kommunerna, den blivande arbetsgivaren, rent organisatoriskt vidtar åtgärder för att 
öka antalet män i förskolan. Hon kommer fram till slutsatsen att en befintlig och 
fungerande organisation är viktigast för att kunna arbeta med rekryteringen av män. 
Organisationen definieras som en form av ledningsgrupp på förvaltningsnivå där 
denna ledningsgrupps engagemang för rekrytering av män är avgörande för en ökad 
rekrytering. Vidare är det viktigt att målsättningar kring rekryteringen är tydligt 
formulerade och prioriterade då det i kommuner med en svag målsättning inte bidrog 
till ökad rekrytering. Slutligen nämns oklara mandat och bristande intern 
kommunikation som anledningar till att rekryteringen av män till förskolan är 
fortsatt besvärlig (Heikkilä, 2017). 

Heikkilä (2017) menar att argument som använts för att öka andelen män i förskolan 
inte har stöd i forskningen. Hon nämner att ingen forskning stödjer argumentet att 
män på ett bättre sätt än kvinnor skulle nå fram till små pojkar vilka saknar så 
kallade manliga förebilder. Hedlin m.fl. (2018) menar även de att sådana argument 
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tyder på en föråldrad syn på manligt och kvinnligt och ett annat synsätt kan enligt 
författarna istället vara att se hur maskulinitet och femininitet förhandlas fram i 
sociala processer.  

2.5.2 Manlig förebild  

Løvgren (2014) visar i sin avhandling att traditionella könsmönster i den norska 
förskolan är någonting som hämmar verksamheten och arbetsmiljön på förskolan. 
Hennes undersökning tar avstamp i tidigare forskning som menar att personalen på 
förskolan lever i uppfattningen att det är skillnad på män och kvinnors förmågor till 
att lösa de olika uppgifterna på förskolan. Løvgrens (2014) undersökning visar dock 
att varken den manliga eller den kvinnliga personalen på de förskolor vilka deltog i 
undersökningen delar dessa uppfattningar. Personalen i undersökningen tycker 
snarare att män och kvinnor är precis lika lämpade för arbetet i förskolan. När 
författaren genomförde sin undersökning fann hon dock indikationer på att vissa 
arbetsuppgifter kopplades till kön. Männen ägnade sig i större utsträckning mer åt 
fysisk aktivitet med barnen samtidigt som kvinnorna tenderade att ägna sig mer åt de 
praktiska och nödvändiga aktiviteterna såsom blöjbyten, lära sig bokstäver samt 
planering och genomförande av föräldramöten (Løvgren, 2014).  

Løvgrens (2014) undersökning visar således att personalen attitydmässigt inte ger 
uttryck för att påverkas av traditionella könsmönster i sitt arbete. Undersökningen 
pekar snarare på att det skett stora förändringar i arbetet med attityder kring män 
och kvinnor i förskolan och att förskolan är en mer jämställd arbetsplats än tidigare 
forskning visat även om det fortsatt finns mycket kvar att arbeta med.  

2.5.3 Samhällsdiskursen  

Eidevald, Bergström och Westberg Broström (2018) beskriver den pedofildiskurs 
som män arbetandes i förskolan måste förhålla sig till och deras studie visar att män 
arbetandes i förskolan känner sig särskilt granskade i sin kontakt med barnen jämfört 
med sina kvinnliga kollegor. Författarna klargör att känslan av att vara särskilt 
granskad påverkar och utmanar männen i deras professionella roll som förskollärare 
eftersom omsorgen för barnen ingår i yrket och kräver nära kontakt med barnen. En 
del av männen i Eidevald m.fl. (2018) studie väljer att avstå eller tvingas avstå från 
att utföra arbetsuppgifter som kräver fysisk kontakt med barnen och som kan 
misstolkas av omgivningen, till exempel att byta blöjor, medan andra utför dessa 
arbetsuppgifter men på ett sådant sätt att det inte kan misstolkas av omgivningen. 
Samtidigt visar studien att om männen övervinner rädslan för pedofildiskursen 
skapar dessa män nya diskurser där män kan ses som omhändertagande på samma 
villkor som kvinnor. Författarna diskuterar huruvida ett manligt nätverk för män 
arbetandes i förskolan är nödvändigt för att kunna möjliggöra detta eller om det 
kanske snarare handlar om att förskolan vinner mer på att, tillsammans med 
föräldrar och personal, skapa en gemensam bild av vad som ingår i förskollärarens 
profession, allt ifrån blöjbyten till undervisning. Därmed, menar författarna, finns 
möjlighet att skapa en människovänlig atmosfär i förskolan där fokus inte ligger på 
om du är en man eller kvinna utan hur alla som arbetar i förskolan förhåller sig till 
professionen. Författarnas studie visar att de flesta av männen som tyckte sig ha 
övervunnit rädslan för pedofildiskursen hade arbetat länge inom förskolan och 
hunnit skapa sig en trygghet i sin roll som manlig förskollärare. Det framkom även att 
medias rapportering kring barnövergrepp på förskolan har en stor och ständigt 
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närvarande påverkan på hur vi ser på män i förskolan. När media rapporterar om 
barnövergrepp på förskolan ansåg männen i studien att bra relationer med föräldrar 
och kollegor var avgörande för att övervinna rädslan för pedofildiskursen (Eidevald 
m.fl. 2018).  

Även Hedlins m.fl. (2018) studie har den fysiska kontakten mellan förskollärare och 
barn i fokus. Den visar hur manliga förskollärare utifrån en traditionell syn på män 
och kvinnor placeras i en roll som antingen den roliga killen eller den möjliga 
förövaren. Hur de hanterar dessa roller varierar men alla har de en strategi för hur 
de väljer att antingen möta eller avvisa de förväntningar och uppfattningar som följer 
med dessa roller. Männen uttrycker bland annat att de försöker skapa en god relation 
med föräldrar och kollegor där de är särskilt tydliga med att de inte har onda avsikter 
med barnen. I likhet med Eidevalds m.fl. (2018) studie framkommer det även här att 
männen går igenom en process där de upplever mer motstånd och misstankar när de 
börjar arbeta som förskollärare och ju längre tiden går desto tryggare känner de sig. 
Hedlin m.fl. anser att diskussioner om jämställdhet som utmanar förväntningar och 
misstankar kring manliga förskollärare ger både föräldrar och personal viktiga 
erfarenheter som kan möjliggöra att även manliga förskollärare ses som 
professionella.  

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Vi har valt att genomföra undersökningen ur ett feministiskt poststrukturalistiskt 
perspektiv. Butler (2007) vill genom detta perspektiv ifrågasätta begreppen 
femininitet och maskulinitet då hon menar att dessa begrepp springer ur att det 
skulle vara en biologisk skillnad mellan mäns och kvinnors förutsättningar. Butler 
menar att denna skillnad inte existerar utan är en produkt av ett sedan länge rådande 
maktpolitiskt system, vilket hon är starkt kritisk gentemot. Vi har enligt Butler 
präglats till att tro att det finns en sorts kvinnlig och manlig natur i syfte att kunna 
legitimera rådande könsidentiteter. I egenskap av talande och agerande subjekt 
deltar vi frivilligt och ofrivilligt i dessa samhälleliga mönster. 

Det feministiskt poststrukturella perspektivet gör det möjligt att synliggöra de 
normer som definierar manlighet respektive kvinnlighet. Detta är viktigt eftersom det 
synsätt vi har på män och kvinnor är avgörande för hur vi sedan förhåller oss till dem. 
Manligt och kvinnligt är inget som bara är, det blir manligt respektive kvinnligt 
beroende på den kontext som påverkar och detta synliggörande av normer är 
nödvändigt för att kunna ifrågasätta och förändra dem (Lenz Taguchi, 2014).   

Butler (2007) menar att vi tilldelas vårt kön vid födseln när vi bekräftas som pojke 
eller flicka. Alltså ser författaren inte på kön och genus som något biologiskt eller 
genetiskt, det är en social och kulturell konstruktion som bestämmer vilka som till 
exempel ska kläs i blått och vilka som ska kläs i rosa. Vi tvingas in i normen som 
säger hur du ska se ut och föra dig beroende på det kön du blivit tilldelad. Vidare 
beskriver hon begreppet heterosexuell matris som förklarar hur främst kvinnor 
begränsas genom att ställas i motsats till männen som historiskt värderats högre. 
Med begreppet performativitet förklarar hon hur vi upprätthåller föreställningar 
kring kön och genus genom att inte utmana rådande normer genom bland annat vårt 
uppträdande, genom hur vi talar och hur vi klär oss. Butler (2007) beskriver hur 
språket inte ger en bild av verkligheten i sin helhet utan snarare återger 
föreställningar av verkligheten. Detta menar Butler ger effekten att vi också, för att 
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beskriva något, värderar det annorlunda beroende på vilka ord vi använder oss av.  
Butler (2007) poängterar dock att det är så mycket mer än bara vårt tilldelade kön 
som påverkar hur vi bemöts och därför måste vi ständigt ifrågasätta relationerna 
mellan män och kvinnor.  

Vi motiverar valet av det feministiskt poststrukturella perspektivet med hänsyn till 
att detta synsätt gör det möjligt för oss att ifrågasätta traditionella tankar och idéer 
kring könsmönster. Genom att forska utifrån denna teori tvingas vi ifrågasätta de 
traditionella könsmönstren som vi uppfattar fortfarande existerar i såväl samhälle 
som förskola.   
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3 Metod  

I metodavsnittet redogör vi för bakgrunden till våra metodval gällande insamling av 
information och urval kring respondenter. Därefter beskriver vi arbetets procedur 
och slutligen våra etiska ställningstaganden.  

3.1 Datainsamlingsmetod  

Då syftet med studien är att undersöka några manliga förskollärares syn på sin 
yrkesroll i relation till könsstereotyper kring män och kvinnor som arbetar i förskolan 
såg vi en kvalitativ metod som mest lämpad eftersom det ger oss möjlighet att förstå 
manliga förskollärares verklighet utifrån deras egna tolkningar. Datainsamlingen 
utgörs av semistrukturerade intervjuer med åtta manliga förskollärare. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att det ger oss som intervjuar större utrymme att få 
svar på vad respondenterna anser är viktigt kring ämnet. Vidare användes en 
intervjuguide (Bilaga 2) vilken gjorde att vi kunde anpassa oss efter respondenternas 
svar genom att ställa följdfrågor och därmed inhämta ytterligare resultat som svarar 
på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuformens flexibilitet gav oss även 
möjlighet att ändra ordningsföljden på våra frågor utifrån hur intervjuerna 
utvecklades (Bryman, 2018). Bryman nämner det betydelsefulla med direkta 
intervjuer då han beskriver möjligheten av att kunna se respondentens kroppsspråk 
under intervjuns gång och vi valde därför att inte genomföra telefonintervjuer även 
om sådana hade kunnat utöka resultatet.  

3.2 Urval  

Med anledning av studiens syfte har vi valt att endast intervjua manliga förskollärare. 
Eftersom vårt urval skett utifrån en önskan om respondenter vilka är relevanta för 
studien och därmed kan besvara forskningsfrågorna beskrivs detta som ett målstyrt 
urval (Bryman, 2018). Åtta förskollärare från fem olika kommunala förskolor deltog i 
studien. Dessa förskolor har valts utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) 
genom att vi, med hjälp av kontakter på förskolorna, kontaktat de manliga 
förskollärarna via telefon eller elektronisk post. Dessa kontakter är i huvudsak 
studiekamrater vilka rekommenderat oss att ta kontakt med tidigare kollegor. Det har 
även skett ett, vad Bryman (2018) kallar för snöbollsurval då vi fått kontakt med en 
manlig förskollärare vilken förde oss samman med ytterligare två respondenter.  

Urvalet i vår studie kom att bestå av åtta män i åldrarna 27-62 år. Respondenternas 
yrkesverksamma år inom förskolan varierade mellan 1½ och 39 år. Tre av 
respondenterna arbetade i barngrupper med barn i åldern 1-5 år, resterande 
respondenter arbetade i barngrupper där barnen var i åldern 3-5 år.  

3.3 Procedur  

Initialt formulerade vi ett missivbrev (Bilaga 1) vilket kortfattat beskriver studiens 
syfte, intervjuernas genomförande samt etiska ställningstaganden. Detta missivbrev 
skickades till respondenterna i samband med att intervjutillfällena bokades. En 
intervjuguide (Bilaga 2) formulerades tematiskt utifrån syfte och forskningsfrågor 
och utgjorde grund för de semistrukturerade intervjuerna. Vi valde att i huvudsak 
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formulera öppna frågor i intervjuguiden för att respondenterna skulle få möjlighet att 
svara utifrån sitt eget perspektiv. 

Åtta intervjuer genomfördes på fem olika förskolor och respektive intervju varade i 
cirka fyrtio minuter. Vår intention var att vi båda skulle genomföra intervjuerna 
tillsammans för att få en gemensam bild av resultatet. Omständigheter bidrog dock 
med att dessa planer fick ändras samma dag som två av intervjuerna skulle 
genomföras. Dessa intervjuer genomfördes därför bara av en av oss. Alla intervjuer 
spelades in med anledning av att vi ville lägga mer fokus på respondentens 
kroppsspråk och att kunna bibehålla ögonkontakt under intervjun. Detta hade 
försvårats om vi endast valt att anteckna allt respondenterna uttryckte. Dessa 
ljudupptagningar var även nödvändiga för att kunna delge resultatet med korrekta 
citat. Genom dessa ljudupptagningar, som alltså även skedde under de två intervjuer 
där bara en av oss närvarade, fick vi även båda ta del av resultatet då vi lyssnade 
igenom dessa tillsammans. Korta minnesanteckningar fördes under intervjuerna i 
syfte att underlätta transkriberingen (Bryman, 2018).  

Vidare genomfördes transkribering av det inspelade materialet. På grund av den 
tidsåtgång som transkribering kräver valde vi att endast transkribera data relevant 
för studiens syfte och frågeställningar. Vi fördelade även de inspelade intervjuerna 
mellan oss så vi transkriberade fyra intervjuer vardera (Bryman, 2018).  

3.4 Analysmetod  

Transkriberingen genomfördes för att få en tydlig bild av respondenternas svar vilket 
underlättade analysen av det insamlade datamaterialet. Genom tematisk analys där vi 
genom att granska det transkriberade materialet kunde vi urskilja mönster i 
respondenternas svar. Dessa mönster utgjorde grunden för hur vi valde att 
presentera resultatet uppdelat i rubriker kopplade till syfte och forskningsfrågor 
(Bryman, 2018).  

3.5 Studiens tillförlitlighet  

Bryman (2018) förklarar att en studies överförbarhet är kopplad till om studien kan 
återskapas av andra forskare vid andra tillfällen och då komma fram till samma 
slutsatser. Detta blir dock problematiskt när det handlar om kvalitativ forskning 
eftersom där ingår alltid omständigheter som inte går att återskapa menar 
författaren. Bryman (2018) förklarar hur respondenters svar i vissa fall bidrar studien 
med, vad författaren kallar för, en skevhet när de svarar det de tror att intervjuaren 
vill höra. I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade, direkta intervjuer och vi 
är medvetna om att vi skulle fått andra svar om vi istället använt oss av anonyma 
enkätundersökningar. Vår uppfattning av respondenterna i vår studie är ändå att de 
varit trygga i sina svar och delgett oss sina egna åsikter och upplevelser under 
intervjuerna. Vi valde att inte skicka ut vår intervjuguide till respondenterna i förväg 
och detta beror på att vi ville höra deras spontana tankar kring de frågor vi hade för 
avsikt att ställa vid intervjutillfällena. På detta sätt har inte respondenterna kunnat 
förbereda svaren eller hunnit färgas av andras åsikter kring frågorna och det var även 
av denna anledning vi valde att intervjua en respondent i taget istället för i grupp 
(Bryman, 2018).  
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Vi såg det som en fördel att vara två som intervjuade respondenterna eftersom vi då 
kunde uppmärksamma olika saker. Vi anser att på grund av ljudupptagningarna 
uppstod ändå inga problem när vi inte kunde genomföra alla intervjuer med båda av 
oss närvarande. Genom att ha spelat in intervjuerna och i efterhand transkriberat 
dessa minskade vi risken för att data förloras (Bryman, 2018).  

3.6 Etiska ställningstaganden  

Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) fyra grundläggande etiska 
principer. Dessa etiska principer består i informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet omfattar att vi ska 
informera om studiens syfte och detaljer om hur undersökningen kommer gå till. 
Dessutom ska information ges om att respondentens svar behandlas konfidentiellt 
och att respondenten när som helst kan avbryta intervjun. Samtyckeskravet innebär 
att vi har informerat respondenterna om att deras deltagande i studien är frivilligt 
och att de kan avbryta sin medverkan när de vill under studiens gång. 
Konfidentialitetskravet innebär att allt datamaterial vi samlar in behandlar vi 
konfidentiellt då vi inte avslöjar respondenters namn eller andra detaljer som kan 
avslöja respondenternas identitet. Genom att ta hänsyn till nyttjandekravet har vi 
informerat respondenterna om att allt datamaterial vi samlar in från intervjuerna 
endast är till för denna studie och de ljudupptagningar vi gör kommer endast att 
behandlas av oss (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna har även meddelats om 
att vår studie kommer publiceras och bli en allmän handling. 

Respondenterna informerades inför respektive intervju genom missivbrevet om 
ovanstående etiska principer. Inför respektive intervju har de etiska riktlinjerna i 
missivbrevet upprepats och i vissa fall diskuterats med respondenten. De etiska 
riktlinjerna har innan intervjun påbörjats i samtliga fall godkänts av respondenten. 
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4 Resultat 

I resultatet framträdde tre tydliga mönster. Dessa mönster har vi valt att rubricera 
som stereotyper på förskolan, strategier för att motverka könsstereotyper samt 
männens sätt att fungera som barns förebilder. Samtliga respondenter är nöjda till 
mycket nöjda med sitt yrkesval. Här framträder interaktionen med barnen och 
arbetsuppgifternas variation fram som de mest positiva faktorerna. Samtliga 
respondenter anser att ett väl fungerande arbetslag med god personkemi är viktigt för 
trivseln. Vi hänvisar till respondenterna genom de, i den här studien, fiktiva namnen 
Hans, Peter, Mikael, Johan, Tommy, Adam, David och Claes.  

4.1 Stereotyper på förskolan   

Här delar vi in resultatet i underrubrikerna kollegor och vårdnadshavare. 

4.1.1 Kollegor  

Hans menar att han i sin roll som förskollärare kommer olika bra överens med olika 
människor och det gäller både män och kvinnor. Peter bortser också från kön och 
väljer att se alla kollegor som potentiella inspiratörer och personer att dra 
erfarenheter av och inspireras av.  

Mikael upplevde sig, på grund av sitt kön, särskilt omhuldad och omhändertagen av 
sina kvinnliga kollegor när han började arbeta i förskolan och Johan har vid några 
tillfällen känt sig mer bekräftad som lekfarbror än som förskollärare. Han fann sig i 
detta av bekvämlighetsskäl men kände att han nog borde protesterat i syfte att skapa 
mer jämställda förhållanden på arbetsplatsen. Ytterligare förväntningar som 
respondenterna upplevt består i att vara teknikkunnig och händig eller att kunna inta 
en ledarroll i arbetslaget. Johan är osäker på om det bara har med kön att göra. Han 
bedömer att ålder och erfarenhet påverkar förväntningarna: 

Jag vet inte, det kanske inte är för att man är man heller, det skiljer ju lite i 
ålder mellan mig och resten här så att säga… Men det är ju lite tekniska saker 
kanske som många kommer med. Men sen om det är för att jag är man eller 
för att jag är ung...det vet jag inte.  

Peter upplever att det uppstår en kulturkrock mellan det gamla och nya på förskolan. 
Han finner det svårt att bryta invanda rutiner exempelvis när barngruppen delas in i 
en pojk- och en flickgrupp av kollegorna:  

Det är svårt. Man hör mycket sånt att “om ni tar med pojkarna och spelar 
fotboll så stannar vi och gör det här”. Man vill gärna och ofta dela upp det 
från kön… Det finns undantag, det är vissa som är bättre på det men överlag 
så är det dåligt. I alla fall på min arbetsplats. Jag försöker påverka ibland och 
försöker ta upp det ibland men det rinner gärna ut i sanden och så går det 
tillbaka till det här gamla att “pojkar vill göra det här och flickorna ska göra 
det här och om vi inreder det här rummet så kan flickorna leka med 
dockorna där så kan pojkarna göra det här andra här inne”. Jag kan inte säga 
att jag är någon genusexpert heller men… jag är ganska medveten och det är 
ofta jag kanske får gå in och vara med och säga “Stopp, varför skulle det just 
vara pojkarna, kan alla få göra det här?” 
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Ett flertal respondenter vidhåller vikten av att vara professionell och inte låta ett 
könsstereotypiskt synsätt eller förutfattade meningar begränsa barnen de ansvarar 
för.  

Peter upplever de traditionellt manliga förväntningarna på honom som 
okomplicerade. Han är medveten om dessa och var inställd på att innan han lärt 
känna arbetslaget betraktas som en stereotypisk man. När arbetslaget lärt känna 
varandra luckrades de könsstereotypa förväntningarna upp. Några respondenter har 
upplevt att i och med att de tillhör en minoritet på förskolan har de förväntats 
fungera och trivas med varandra bara för att de är män.  

Mikael anser att män och kvinnor är och måste få vara olika: 

Män och kvinnor är ju olika och det måste få vara så och jag tror också att 
det är bra att det är så därför är det så oerhört viktigt att det finns både män 
och kvinnor i förskolan. Alltså, drömmen vore ju fifty-fifty. Då skulle man ju 
få den här kombinationen vilken jag tror skulle vara väldigt, väldigt bra, 
väldigt nyttig. 

Tommy uppfattar att en del av personalstyrkan personligen inte delar förskolans 
värdegrund men ändå kan förhålla sig professionellt till den i sin yrkesroll. 

4.1.2 Vårdnadshavare  

Samtliga respondenter uttrycker att de haft förväntningar på sig från både 
vårdnadshavare och kollegor när de börjat arbeta som förskollärare. Dessa 
förväntningar har främst bestått i att iträda rollen som lekfarbror. Adam säger: 

Det finns ju den här termen “lekfarbror”. Där någonstans hamnar man ju 
lite, eller den känslan har jag lite och man kanske går in i den rollen lite mer 
än kvinnliga kollegor. Jag tror att det är naturligt...eller för mig är det 
naturligt. Jag är nog så som person. Jag är så här “lekig” men då är det svårt 
att veta om det är jag som person eller är det ett mönster som man ser hos 
män.  

Nästan samtliga respondenter nämner vårdnadshavare som en bidragande faktor till 
upprätthållande av könsstereotyper. Tommy berättar hur en vårdnadshavare 
förutsatt att han på grund av sitt kön varit den av förskollärarna som ansetts bäst 
lämpad att starta vårdnadshavarens krånglande bil på parkeringen. Adam har 
kommit i kontakt med vårdnadshavare vilka inte tillåtit en man att byta blöjor på 
deras barn och några respondenter nämner att de känner till liknande händelser. 
Peter beskriver att vårdnadshavare bemött honom med skepsis då han inte varit den 
lekfarbror vårdnadshavaren förväntat sig. Han ger även exempel när 
vårdnadshavares kulturella uppfattningar kring jämställdhet inte överensstämmer 
med läroplanens strävansmål. Barnen till dessa vårdnadshavare har gett uttryck för 
denna syn på jämställdhet i barngruppen på förskolan. Peter uppfattar denna friktion 
som viktig att arbeta med men också såsom ett problematiskt och känsligt ämne. 
Flera respondenter nämner vikten av att ge vårdnadshavare insikt i läroplanen för att 
kunna visa på förskolans uppdrag att motverka de stereotypa könsmönstren. Hans 
säger:  

Föräldrar har väl lite olika uppfattningar om vad en man ska tillföra 
förskolan men då är väl det viktigaste att kunna motverka de här 
traditionella könsmönstren och ta hjälp och stöd av läroplanen. För 
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föräldrarna måste ju få insyn i förskolans uppdrag på något sätt liksom. Och 
vikarier också. 

Flera respondenter upplever dessutom att vårdnadshavarnas förväntningar i större 
utsträckning fokuseras på verksamheten än på förskollärarens kön. Adam upplever 
inte heller att han blivit bemött annorlunda av vårdnadshavarna på grund av att han 
är man utan tror att en stor del av relationen mellan vårdnadshavare och 
förskollärare beror på hur han bemöter vårdnadshavarna. Adam anser sig själv vara 
mer omsorgsfull gentemot barnen än sina kvinnliga kollegor och uppfattar att han 
bemöts könsneutralt av vårdnadshavarna efter att de lärt känna honom. Denna 
känsla av att vårdnadshavarna bemöter dem könsneutralt delas av ytterligare 
respondenter.  

Några respondenter uppfattar att de genom sin närvaro på förskolan väckt ett 
intresse för yrket hos några manliga vårdnadshavare. Adam uppfattar att han på 
grund av sitt kön har lättare att skapa ett förtroende till manliga vårdnadshavare än 
vad hans kvinnliga kollegor har till desamma.  

David känner att motsatsförhållandet mellan förskolans uppdrag att motverka 
traditionella könsmönster i förskolan samtidigt som vissa vårdnadshavare och vissa 
kollegor vill att han ska tillföra traditionellt manliga egenskaper till förskolan är 
besvärande men ser samtidigt att det är en viktig del av yrket.  

4.2 Strategier för att motverka stereotyper  

Här delar vi in resultatet i underrubrikerna det dagliga arbetet, utbildningsnivå och 
arbetsvillkor samt farhågor. 

4.2.1 Det dagliga arbetet  

Flera respondenter försöker medvetet bryta stereotypa könsmönster på förskolan 
genom medvetenhet om sina handlingar och i sin klädsel och sitt utseende. Peter 
säger: 

Jag har ibland medvetet tagit till såna här väldigt simpla grepp kan man säga 
men som att jag lånat ett hårspänne, lånat några tofsar och satt upp min 
lugg. Jag gjorde i ordning en Hello Kitty-tröja till mig själv som jag hade 
ibland. Du vet såna där grejer. För att aktivt liksom provocera de här typiska 
mönstren lite grann. 

Claes känner sig inte bekväm i att göra medvetna förändringar i exempelvis sitt 
klädval men har förståelse för de som nyttjar sådana strategier.  

Mikael menar att medvetandegörandet och ifrågasättandet av de stereotypa 
könsmönstren på förskolan är en viktig och nödvändig process vilken även 
vårdnadshavarna bör medvetandegöras om. Han upplever att det är lätt att fastna i 
traditionella föreställningar om han och arbetslaget inte kontinuerligt arbetar med 
dessa. Han anser även att förskollärarstudenter och nya kollegor är en viktig del i 
denna process för att den inte skall avstanna.  

Claes lyfter fram läroplanen som ett viktigt verktyg. Han anser att den medfört 
positiva förändringar och fungerar som ett stöd i verksamheten för att bryta 
traditionella könsmönster. Han säger: 
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Man kan ju säga att vi jobbar ju väldigt mycket så att det här med genus om 
man säger, i förskolan. Under 2000-talet, i början där gick man mycket 
utbildningar och sådant i och med den nya läroplanen. Så man jobbar ju 
väldigt mycket för att försöka få barnen att tycka att det är okej att, om du 
vill klä ut dig så får du det vare sig du är kille eller tjej, det spelar ingen roll. 
Vill du leka med bilar så gör det, vare sig du är kille eller tjej. För det är ju 
inte så att man ska vända på det och säga att nu ska alla tjejer leka med bilar. 
Liksom att det ska vara fritt och göra vad du själv känner. Jag tycker det har 
blivit mycket, i varje fall utifrån det jag ser här så tycker jag att man ser ett 
tillåtande, vad ska man säga, en tillåtande verksamhet. Man försöker ha 
tankarna med sig så att man inte faller i de där groparna som man gör ändå 
förmodligen. De där traditionella... 

Tommy framhåller vikten av att förskolans material görs tillgängligt för både pojkar 
och flickor. Han ger exempel på när förskolan köpt in manliga dockor för att göra 
materialet mer könsöverskridande och det gav ett gott resultat.  

4.2.2 Utbildningsnivå och arbetsvillkor  

Några respondenter uppfattar ett samband mellan utbildningsnivå och 
genusmedvetenhet. Personal på förskolan med lägre akademisk utbildning uppfattas 
som mindre förändringsbenägna i och reflekterar mindre kring sitt synsätt. Peter 
säger: 

Generellt så är oftast de som har låg eller ingen utbildning som brukar dela 
in barnen typ “ni tjejer kan göra det här och ni pojkar kommer med här”. 

Några respondenter svarar att arbete med stereotyper inom arbetslaget under 
exempelvis reflektionstid inte förekommer. Däremot diskuteras det hur barnen skall 
bemötas på ett könsneutralt sätt. Tommy tycker det är viktigt att observera och 
reflektera kring könsstereotyper i barns lek och finna strategier för att påverka leken i 
en mer icke könsbunden riktning.  

Claes berättar om hur han tror att fler män i förskolan skulle leda till att fler män 
stannade kvar i förskolläraryrket. Tidigare träffade Claes regelbundet andra manliga 
förskollärare under arbetstid. Detta nätverkande uppfattade han mycket positivt. 
Mats upplevde att detta var ett forum i vilket han verkligen kunde ventilera sina 
tankar. Claes nämner att detta inte var uppskattat av vissa kvinnor på hans 
arbetsplats då han uppfattade de som avundsjuka på männens möjlighet att få lämna 
verksamheten. Han anser att han och flera andra manliga förskollärare har ett behov 
av att träffas regelbundet och tillägger att: 

Det kan vara lite tufft ibland om man säger, på olika ställen och vara man. 
Själv. 

4.2.3 Farhågor 

Huvuddelen av respondenterna beskriver hur de av rädsla för att bli anklagad för 
övergrepp utvecklat strategier för att undvika vara ensamma med barnen i intima 
situationer där missförstånd skulle kunna uppstå. Dock uttrycker de respondenter 
som varit i yrket över tjugo år ingen oro för anklagelser eller att de har utvecklat 
strategier för att förhindra misstro från omgivningen. Peter säger:  

När jag tvingas vara ensam med ett barn vid toabesök eller liknande ser jag 
alltid till att lämna dörren öppen eller på glänt, typ, så att jag känner att jag 
inte isolerar mig från de andra och blir ensam med barnet. 
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Hans uppfattar samhällets syn på honom och hans kollegor som positiv men den 
mediala rapporteringen kring pedofili i förskolan gör att han måste tänka på i vilka 
situationer han kan bli misstänkt för övergrepp i större utsträckning än kvinnor på 
förskolan. Detta förtar viss arbetsglädje menar han:  

Alltså, när man läser i Aftonbladet om pedofiler i förskolan så tror jag att 
män i större utsträckning än kvinnor måste vara… ja, noggrannare med att 
inte försätta sig i situationer som kan missuppfattas... Det är ju sorgligt 
eftersom... det dödar ju glädjen lite över att jobba i förskolan liksom. 

Tommy reagerar starkt på att han som man av allmänheten per automatik skulle vara 
mer misstänkt för övergrepp än en kvinnlig kollega. Han hävdar att han inte skulle 
förändra sitt beteende på grund av dessa misstankar:   

Alltså, i en skräck för… Jag tror nästan det skulle bli tvärtom för mig då. Jag 
skulle bli så arg så...jag skulle nog göra precis tvärtom. Liksom att man vill, 
ja, att det skulle bli något försvar på det sättet i stället. Jag skulle inte avstå 
från något jobb eller för att göra någonting på grund av en sådan oro. Men 
jag tycker det är svårt för det är ett allvarligt problem och man ska aldrig 
klumpa ihop människor men det är så stor skillnad på män och kvinnor i 
statistik och så och då förstår jag hur rädd man blir liksom.  

4.3 Männens sätt att fungera som barns förebild  

Här delar vi in resultatet i underrubrikerna jämställdhet, medvetenhet samt 
samhället. 

4.3.1 Jämställdhet  

Några respondenter uttrycker att de inte känt sig intvingade i något traditionellt 
könsmönster, de upplever kunna vara sig själva.  

En stor del av respondenterna framhåller att de vill vara en mänsklig förebild för 
barnen snarare än att försöka bryta ett stereotypt manligt mönster. Några 
respondenter anser att olikheter hos oss människor berikar barngruppen snarare än 
lika antal män och kvinnor på förskolan samtidigt som de menar att det är viktigt 
med fler män i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv.  

4.3.2 Medvetenhet  

Några respondenter arbetar med att från början alltid arbeta med barngrupper 
bestående av både pojkar och flickor samt att medvetet ägna sig åt traditionellt 
typiskt kvinnliga lekar, exempelvis docklekar och pärlpyssel. Mikael anser att det är 
en självklarhet att som man i förskolan utföra traditionellt kvinnliga sysslor såsom 
diskning och städning. Detta tror han förmedlar en god bild av jämställdhet till 
barnen. Detta ansvar tycker han åligger all personal på förskolan, oavsett kön.  

Tommy understryker vikten av att vara medveten om att även han har fördomar och 
föreställningar vilka han måste göra sig själv uppmärksam på, reflektera kring och 
möjligtvis förändra.  

När det gäller förmåga till reflektion kring egna normer och värderingar anser 
Tommy att han genomför detta i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor.  
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4.3.3 Samhället  

Adam kopplar fördomar kring manliga förskollärare till en fråga om utbildningsnivå:  

Det finns bara positiva saker med att en man jobbar inom förskolan. Sen så 
tror jag att det finns inom, alltså om man tittar på lågutbildade, så kanske 
det mer finns en tanke om att “män hör inte dit, det där är ju tjejers arbete”. 
Ja, så kopplar jag det till utbildning. 

Då några respondenter upplevt att det är främst den äldre generationen som 
ifrågasatt deras yrkesval nämner Tommy att det är vid just sådana tillfällen som det 
är viktigt att bemöta detta och försvara sitt yrkesval. Genom att ta debatten även 
utanför förskolan påverkas också samhällets syn på män i förskolan anser han: 

Kanske lite äldre personer, som när jag utbildade mig så fick jag höra, då fick 
jag ofta frågan om jag skulle jobba i skolan sen, att det var det jag utbildade 
mig för. Som att man bara behövde göra en VFU på en förskola och så. Men 
nej, det är det här jag vill jobba med och det har jag tänkt på länge, det är 
inget spontant liksom. Man får komma på strategier för att dumförklara en 
sån fråga egentligen istället för att ge med sig…  

Samtliga respondenter är övertygade om att deras närvaro i förskolan bidrar till 
positiv påverkan på samhället främst på längre sikt. Johan säger: 

På längre sikt är det ju för att samhället ska bli jämställt. Så är det väl… Vi 
lägger ju grunden här, så är det ju. Hur vi helst ska bli som människor… Det 
är en resa. 

Adam säger:  

Män ska ha den här omsorgssdelen för det är viktigt för barn att se att män 
kan ta omsorgsdelen, det är inte bara någonting som tillhör kvinnor liksom. 
För det… män generellt sätt i samhället behöver ha, eller killar, behöver ha 
det här… kontakten med sina känslor och kunna kramas och vara nära 
varandra mer. Jag tror att det skulle lösa många problem om killar kunde 
hantera det lite mer, på ett bra sätt. Positiva exempel och förebilder... 

De flesta respondenterna anser att de visar barn och då främst pojkar att det är 
legitimt och trivsamt att som man arbeta inom ett traditionellt kvinnoyrke. Mikael 
understryker att ansvaret att vara förebild för unga pojkar inte är exklusivt för män i 
förskolan utan unga pojkar behöver alla typer av förebilder, även kvinnliga. 
Respondenterna nämner att mäns närvaro i förskolan är ett viktigt led i det 
samhälleliga jämställdhetsarbetet vilket för respondenterna även är en viktig 
personlig fråga. Hans menar att genom sin närvaro och sitt sätt att vara kan delge sin 
vision om det jämställda samhället och alla människors lika värde. Flera 
respondenter är av åsikten att det finns en problematik med den skeva 
könsfördelning som är på förskolan. Adam menar att få män i förskolan bidrar till en 
ond spiral: 

Kvinnor dominerar hela skolväsendet och jag tror någonstans att det är för 
att män finns inte i skolan. Män finns inte någonstans liksom. Det blir en 
ond spiral där män drar sig undan från skolväsendet för att det inte finns 
män inom skolväsendet. 

Tommy är av åsikten att förskolan måste ges bättre förutsättningar för att locka 
engagerad personal till förskolan och då tror han även att könsfördelningen kommer 
utjämnas. David tror att en blandning mellan män och kvinnor bidrar till ett bättre 
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arbetsklimat i förskolan och att barnen behöver se bägge könen trivas i sitt arbete. 
Han tror att detta kan i sin tur ge män fler karriärmöjligheter än endast de 
traditionella.   
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5 Metoddiskussion 

Vi uppfattar valet av semistrukturerade intervjuer med manliga förskollärare som en 
väl fungerande metod för att inhämta information då tiden varit begränsad. Då syftet 
med studien var att undersöka några manliga förskollärares syn på sin yrkesroll i 
relation till könsstereotyper kring män och kvinnor som arbetar i förskolan fick vi ett 
rikt resultat med hjälp av denna metod. Bryman (2018) beskriver hur en kvantitativ 
studie kan ge en bredare bild av forskningsämnet men han poängterar samtidigt att 
man i en sådan studie inte kan ställa följdfrågor för att vidareutveckla 
respondenternas svar vilket vi anser varit betydande för vår studie.  

Vi finner antalet respondenter som tillräckligt för att besvara vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Respondenternas svar har vi kunnat analysera och ett antal 
slutsatser har dragits. Möjligtvis kan respondenternas svar ha påverkats av att de inte 
erhållit intervjufrågorna innan intervjutillfället då en del av frågeställningarna kunde 
getts mer uttömmande svar om respondenterna fått mer tid till eftertanke. Vi 
uppfattade dock respondenterna som trygga i sin yrkesroll och vi kunde inte uppfatta 
att respondenterna av någon anledning inte skulle ge oss tillförlitliga svar. Möjligtvis 
kan svaren, då respondenterna är en minoritet på förskolan, påverkats av att de vill 
uttrycka sig överdrivet positivt om yrket då de vill öka andelen män. 
Respondenternas ärlighet kring sin oro för att bli falskt anklagad för övergrepp 
motsäger dock detta. 

Vi finner att likheterna i de intervjuade respondenternas svar överensstämmer i så 
stor utsträckning att resultatet har kunnat bearbetats och ett antal slutsatser kunnat 
utrönas. Därmed anser vi även här att antalet respondenter är tillräckligt. Troligtvis 
hade vissa skillnader i resultatet uppstått om vi intervjuat fler och andra män då 
kvalitativa studier enligt Bryman (2018) baseras på respondenternas egna tankar och 
värderingar och därmed varierar dessa beroende på den sociala miljön som de 
utvalda respondenterna befinner sig i. Resultatet kunde därför även blivit annorlunda 
om kommunen i exempelvis sin verksamhetsplan prioriterat genus eller jämställdhet 
i arbetslaget men vi uppfattar inte att något sådant varit i fokus i kommunen där vår 
studie genomförts. Vi uppfattar även respondenterna som engagerade i genusfrågan 
och de tycker den är viktig. Detta kan ha påverkan på deras svar då de troligtvis är 
mer pålästa och har reflekterat kring ämnet i större utsträckning än genomsnittet. 
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6 Analys och diskussion 

Vi använder i analysen vårt teoretiska perspektiv, det feministiskt poststrukturella 
perspektivet, som en utgångspunkt vilken vi använder för att strukturera och tolka 
vårt resultat. Våra forskningsfrågor utgör underrubriker och varje forskningsfråga 
inleds med en del vi finner överensstämma med ett feministiskt poststrukturellt 
perspektiv och avslutas med en del där vi diskuterar förskolans utvecklingsområden. 
I diskussionen diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning som presenterats i 
bakgrundsavsnittet. I diskussionen framkom tre tydliga områden vilka vi rubricerat 
som stereotyper, förebilder samt samhälle. Diskussionen avslutas med våra 
slutsatser. Efter diskussionen presenteras de delar vi finner relevanta för 
förskolläraryrket och några förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Hur upplever de manliga förskollärarna sin situation i 
relation till rådande könsstereotyper? 

I studien framkommer bland annat respondenternas positiva inställning till 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och dess riktlinjer kring att motverka 
traditionella könsmönster. Arbetet med att motverka stereotypa könsmönster både 
styrs och stöds av läroplanen och är samtidigt ett skyddsnät då exempelvis 
vårdnadshavare hyser skepsis eller ifrågasätter något på förskolan som i deras mer 
stereotypa synsätt inte passar sig. Studien visar dock att de stereotypa könsmönstren 
som i vissa fall förekommer på förskolan påverkar respondenterna i mindre 
utsträckning då de lärt känna vårdnadshavare och kollegor. Detta överensstämmer 
med Eidevald m.fl. (2108) som i sin undersökning funnit att goda relationer med 
vårdnadshavare och kollegor är avgörande för att övervinna sina rädslor för falska 
anklagelser. Respondenterna i vår studie lägger stor vikt vid att vara tydliga med sina 
värderingar och sin personlighet. Genom att inte ge efter för stereotypa förväntningar 
blir vårdnadshavares och kollegors föreställningar om manligt och kvinnligt 
utmanade och respondenternas personligheter vinner över deras könstillhörighet. 
Respondenterna upplever att de till stor del kan vara sig själva gentemot 
vårdnadshavare, barn och kollegor. Det framkommer även att respondenterna ser sig 
mer som mänskliga förebilder för barnen snarare än manliga normbrytande sådana 
vilket sett ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv (Butler, 2007) bekräftas då 
det enligt ett sådant synsätt inte existerar någon genetisk eller biologisk skillnad 
mellan könen. Respondenternas könsneutrala inställning på förskolan möjliggör 
således fokus på mänskliga insatser, inte manliga eller kvinnliga. 

I studien framkom att respondenterna stärktes av andra manliga förskollärare i sin 
närhet och i och med att de är en minoritet på förskolan kunde se fördelar med att 
regelbundet ses i syfte att stärka varandra. Detta är i nuläget inte prioriterat och när 
dessa nätverksträffar anordnades uppskattades detta inte av alla kvinnliga kollegor 
och utgör ett exempel på när kvinnor i förskolan inte fullt ut stöttar respondenternas 
arbete för en jämställd arbetsplats. Eidevald m.fl. (2018) är inte heller av åsikten att 
det är nödvändigt med nätverk avsett endast för män för att stödja dem i deras 
yrkesroll. Författarna föreslår istället att det inom arbetslag och tillsammans med 
föräldrar snarare ska kommuniceras en gemensam bild av vilka uppgifter som ingår i 
förskolläraryrket och att dessa ingår i förskollärarens vardag, oavsett 
könstillhörighet. Då läggs enligt författarna mer fokus på att skapa ett tillåtande 
klimat för all personal i förskolan. Detta kan vi se att några av respondenterna i vår 
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studie till viss del redan gör när de genom att visa engagemang för både omsorg och 
lärande i sitt arbete väckt intresse för förskolläraryrket hos manliga vårdnadshavare. 
Respondenterna understryker att ur ett samhällsperspektiv är deras närvaro på 
förskolan viktig för jämställdheten. Respondenterna upplever att de genom att 
inspirera såväl barn som vuxna på förskolan normaliserar bilden av män i förskolan. 
Sett ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv (Butler, 2007) är det viktigt att inte 
dela in jämställdhetsarbetet i manligt och kvinnligt. En sådan traditionell indelning i 
kön hämmar snarare verksamheten än utvecklar den (Butler 2007).  

Utvecklingsområden ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 

Studien visar att respondenterna i sitt arbete på förskolan kommer i kontakt med 
personal och vårdnadshavare som inte delar eller förstår vikten av jämställdhet i 
verksamheten. Genom att leva i uppfattningen att det är en biologisk skillnad mellan 
flickor och pojkars inställning till exempelvis lek och leksaker kommer ett 
traditionellt könsmönster normaliseras snarare än brytas och det är inte att se på 
verksamheten ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv (Lenz Taguchi, 2014). 
Vidare visar studien att barnen och deras föräldrar kan föra med sig traditionella 
könsmönster till förskolan vilket också kan försvåra arbetet med att motverka dessa 
och att se på pojkar och flickor med biologiskt olika förutsättningar är inte att ha ett 
feministiskt poststrukturellt synsätt (Lenz Taguchi, 2014). Studien visar dessutom att 
del av verksamhet inom förskolan praktiseras oreflekterat och att vissa rutiner och 
beteenden bland personalen är historiskt nedärvda. Detta fenomen tror vi ytterligare 
försvårar tillämpningen av läroplanens riktlinjer där brytandet av traditionella 
könsmönster ingår (Skolverket, 2016).  

Respondenterna är medvetna om att även de själva bär på fördomar och 
föreställningar vilka de behöver synliggöra och arbeta med. Respondenterna ger dock 
uttryck för att reflektion kring stereotyper inom arbetslaget sällan förekommer. Viss 
reflektion riktas däremot mot hur verksamheten skall bedrivas på ett könsneutralt 
sätt gentemot barnen. Respondenterna understryker att jämställdhetsarbetet på 
förskolan åligger män såväl som kvinnor men studien ger exempel på att män 
reflekterar mer kring detta än kvinnor. Eidevald m.fl. (2018) beskriver att män som 
arbetar i förskolan har en besvärligare startsträcka i etablerandet av relationer 
gentemot vårdnadshavare och behöver lägga mer kraft på detta än sina kvinnliga 
kollegor. Detta kan vara en förklaring till respondenternas fokus på att visa 
vårdnadshavarna att de är pålitliga människor. Ur ett feministiskt poststrukturellt 
perspektiv (Lenz Taguchi, 2014) är respondenterna medvetna om de samhälleliga 
strukturer som existerar på förskolan både hos kollegor och vårdnadshavare. 

6.2 Vilken typ av förebild vill männen vara för barnen? 

Några respondenter utmanar stereotypa könsmönster genom att förändra klädsel och 
utseende, genom aktiva val kring aktiviteter och i sitt eget handlande. En förskola 
hade bland annat inhandlat manliga och kvinnliga dockor i syfte att göra förskolans 
material tillgängligt för både pojkar och flickor och inte låta dockan som flicka bli en 
begränsning för barnens lek. Respondenterna tycker det är viktigt att förmedla fler 
typer av män än den stereotypa till barnen. Respondenterna understryker vikten av 
att kunna, inför barnen, visa omsorg och känslor även som man. Respondenterna är 
medvetna om att deras insatser i förskolan på sikt kan göra skillnad i samhället. I 
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studien framkommer att män i förskolan generellt tycks ha ett större 
samhällsengagemang än kvinnor i förskolan. Vår uppfattning är att det beror på att 
män på förskolan befinner sig i en utsatt position samtidigt som det finns en 
samhällelig diskurs vilken menar att det är märkligt och annorlunda med män som 
arbetar i förskolan. Respondenterna anser att kvinnor inte på samma sätt som män 
hängs ut i media och behöver därmed inte i samma utsträckning som män reflektera 
över sitt yrkesval. I och med att förskolläraryrket är traditionellt kvinnligt torde det 
också göra det enklare för kvinnor att söka sig till förskolan. Detta är ur ett 
feministiskt poststrukturellt perspektiv (Lenz Taguchi, 2014) viktigt då traditionella 
könsmönster måste utmanas och luckras upp. De föreställningar vi av tradition 
förknippar med kön måste åskådliggöras och förändras. Nästan samtliga 
respondenter i vår studie nämner att de någon gång tilldelats en roll som lekfarbror, 
något de ser som problematiskt eftersom de som förskollärare borde ses och bemötas 
som en förskollärare i första hand. En av respondenterna beskrev att han vid tidigare 
tillfällen funnit sig i att placeras i rollen som lekfarbror av kvinnliga kollegor. 
Respondenten anser numera att han borde ha protesterat mot detta direkt för att i 
linje med det feministiskt poststrukturella perspektivet (Lenz Taguchi, 2014) utmana 
föreställningar kring könsmönster. Dessutom är det viktigt att göra sin röst hörd för 
ett mer jämställt samhälle på längre sikt. 

De anser att tillförsel av nya perspektiv och reflektion kring dessa är av yttersta vikt 
så att arbetet med jämställdhet och motverkandet av stereotypa könsmönster inte 
avstannar. Vi upplever att männen i vår studie försöker agera i linje med ett 
feministiskt poststrukturellt synsätt genom att utmana existerande normer, men att 
de upplever det som problematiskt då de bitvis motarbetas av sina kollegor (Butler, 
2007). 

Utvecklingsområden ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 

Respondenterna ser ett mönster mellan utbildning och genusmedvetenhet i sin roll 
som förebild på förskolan. Möjligtvis skulle intern utbildning i ämnet för personal 
arbetandes på förskolan kunna vara ett led i ökad förståelse och Hedlin m.fl. (2018) 
poängterar att ett synliggörande av stereotypa mönster och att försöka förstå varför 
dessa uppstår är nödvändigt för att kunna avveckla dem. Respondenterna i vår studie 
uppfattar att den äldre generationen ställer sig frågande till deras yrkesval i deras roll 
som förebild till barn. Respondenterna anser det som viktigt att föra en konstruktiv 
diskussion gentemot ett sådant bemötande vilket tyder på att respondenterna själva 
anser att kunskap kring ämnet ger större förståelse till varför även män ska ses som 
en naturlig del av förskolan. Detta sett ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 
gör gällande att samhället har föreställningar kring vad kvinnor ska ägna sig åt och 
vad männen ska ägna sig åt (Butler, 2007). Män som ägnar sig åt omsorg är ett 
sådant exempel där samhällets normer försvårar för män. Respondenterna i studien 
understryker vikten av att se jämställdhetsarbetet som en process och viktiga 
komponenter för att processen skall fortgå och röra sig i en riktning mot ökad 
jämställdhet är nyutbildade kollegor och förskollärarstudenter. Ur ett feministiskt 
poststrukturellt perspektiv har samhället ett upplysnings- och utbildningsbehov kring 
strukturer vilka försvårar arbetet med jämställdhet (Butler, 2007). 
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6.3 Vilka utmaningar upplever de i sin roll som manlig 
förskollärare? 

Respondenterna anser att det behövs fler män i förskolan men har inget svar på hur 
förskolan skall attrahera just män. Heikkilä (2017) menar att det inte finns tillräckligt 
med forskning om hur män skall rekryteras till förskolan. Vidare är författaren tydlig 
med att det inte är någon biologisk skillnad mellan könen utan synen på manligt och 
kvinnligt är en social konstruktion. Således är snarare samhällets syn på män i 
förskolan något som bör påverkas snarare än förskolans åtgärder. Förskolan borde 
möjligtvis i exempelvis media lanseras som en viktig och intressant arbetsplats för 
både män och kvinnor. Studien visar att respondenterna är stolta över sitt yrkesval 
och tycker det är viktigt att försvara det inför allmänheten när de blir ifrågasatta. 
Även Eidevald (2011) beskriver hur rekryteringen av män i förskolan inte är 
forskningsbaserad. Istället har ett flertal strategier lanserats vilka istället försvårat 
rekryteringen. Här behövs möjligtvis en statligt sanktionerad forskningsinsats i syfte 
att förstå hur förskolläraryrket kan göras mer attraktivt och hur lämpliga män kan 
rekryteras till förskolan. Ur det feministiskt poststrukturella perspektivet (Butler, 
2007) skulle en ökning av män till förskolan kunna visa på att män precis som 
kvinnor besitter en rad egenskaper som bryter mot traditionella könsstereotyper. 
Detta ger barnen exempel på att beteenden är mänskliga och inte kodade till män 
eller kvinnor. 

Utvecklingsområden ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 

Studien visar att respondenterna upplevt stereotypa könsmönster på förskolan och 
uppfattat dem som problematiska då mönstren begränsat respondenterna i sin 
yrkesroll. Dessa begränsningar påverkar även barnen då respondenterna anser att ett 
av de viktigaste uppdragen för män i förskolan är att utmana de traditionella 
könsmönstren och visa barnen att män inte bara är busiga och kvinnor inte är de som 
själva skall stå för omsorg och disciplin. Att mötas av förväntningar som bygger på 
könstillhörighet men som inte överensstämmer med hur man ser sig själv som person 
beror, sett med ett feministiskt poststrukturellt perspektiv, på att uppdelningen av 
män och kvinnor samhälleligt i stor utsträckning inte utmanas i tillräcklig grad 
(Butler, 2007). Detta begränsar en människa i utvecklandet av dess fulla potential. 
Vår studie visar att de stereotypa könsmönstren inte alltid är helt tydliga och uttalade 
utan lever kvar utan att ifrågasättas kvar både i verksamhet och bland kollegor. Dessa 
könsmönster upplevs av respondenterna som svåra att utmana och när de utmanas är 
det svårt att upprätthålla det förändrade. Det återgår ofta till det tidigare och djupt 
inrotade vilket ur ett feministiskt poststrukturellt synsätt (Butler, 2007) är 
signifikativt för normaliserande praktiker som inte utmanas i tillräcklig utsträckning. 
Detta perspektiv gör gällande att både män och kvinnor begränsas i sin potential 
genom att ställas mot varandra och kompetens tenderar underordnas 
könstillhörighet. 

Som tidigare nämnts upplever männen att de vid tillfällen tilldelats rollen som 
lekfarbror och även att de har utvecklat strategier för att inte kunna bli falskt 
anklagad för övergrepp. I studien framkom att vårdnadshavare i vissa fall vägrat 
respondenterna genomföra blöjbyten på deras barn. Hedlin m.fl. (2018) studie 
beskriver just dessa två områden som utmärkande för män i förskolan. Dels ska de 
vara den “roliga killen” och dels ses de som “den möjliga förövaren”. 
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Vårdnadshavarna vill inte riskera ett övergrepp på grund av respondenternas kön. I 
dessa fall har en kompromiss tvingats fram och respondenterna har varit 
tillmötesgående gentemot vårdnadshavarna. I likhet med Eidevald m.fl. (2018) studie 
visar även vår studie att respondenterna har svårigheter med att känna sig helt 
bekväma med att lämnas ensamma med barnen främst på grund av skriverier om 
pedofiler i media. Denna oro har gjort att respondenterna är särskilt noggranna när 
de vistas nära barnen och har för olika förekommande situationer utvecklat strategier 
för hur dessa skall hanteras. Detta hämmar respondenternas arbetsglädje och de 
känner sig orättvist utpekade. Studien visar samtidigt ett motstånd mot att behöva 
förändra sitt beteende på grund av sitt kön. Problematiken med att männen avstår 
från vissa arbetsuppgifter på grund av oron för att bli misstänkt för övergrepp mot 
barn ligger enligt Eidevald m.fl. (2018) i att män och kvinnor då inte ges samma 
förutsättningar att förhålla sig till yrket som förskollärare. Författarna samt 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) menar att omsorg ska ingå i yrket som 
förskollärare och kan därför inte väljas bort. Eidevald m.fl. (2018) och Hedlin m.fl. 
(2018) visar att en god kontakt med föräldrar, kollegor och chefer är viktigt för att 
män ska känna sig trygga i sin yrkesroll. Att bygga dessa goda relationer tar tid menar 
författarna och det visar även vår studie. Många respondenter känner sig tryggare i 
sin roll som förskollärare när de hunnit arbeta några år i förskolan och relationerna 
till kollegor och vårdnadshavare etablerats. Antingen är dessa tryggade av att ha varit 
under lång tid i förskolan utan att ha blivit anklagade och därför inte är lika känsliga 
för skriverier i media medan de yngre i yrket på grund av mindre erfarenhet och 
trygghet i sin förskollärarroll är känsligare för medias påverkan.  

6.4 Stereotyper 

Männen känner inte att förväntningar från kollegor och vårdnadshavare tvingar de 
att göra avkall på sin person men har vid olika tillfällen både av vårdnadshavare och 
kollegor på förskolan bemötts med en förväntan av att ikläda sig en traditionellt 
manlig roll. De har förväntats trivas med en manlig kollega på grund av kön och vara 
den av de vuxna på förskolan som haft kompetens att starta en vårdnadshavares bil 
på parkeringen vilket styrks av Hedlin m.fl. (2018) vilka i sin studie tydliggör dessa 
förväntningar på män och kvinnor. Intervjuerna visar att samtliga män är medvetna 
om de i vissa fall förekommande stereotypa könsmönster på sina arbetsplatser och 
tycker att det är viktigt att aktivt motverka dessa då de tycker det är viktigt att barnen 
får uppleva en jämställd tillvaro på förskolan men även för att förhindra att de 
tvingas in i en roll som inte stämmer överens med sin person eller profession. 
Männen upplever sina arbetsplatser som jämställda men det existerar inslag av 
traditionella könsmönster och detta är något som respondenterna anser är viktigt att 
synliggöra och förändra. Nordberg (2004) diskuterar huruvida mäns och kvinnors 
status är föränderliga och menar att vi troligtvis alltid kommer se egenskaper, 
material och arbetsuppgifter könsstereotypt så länge vi använder oss av 
maskulinitets- och femininitetsbegreppen och att vi därför måste vara medvetna om 
detta när vi arbetar med frågor om genus. 

Intervjuerna visar att många av männen faktiskt är lekfulla till sin personlighet och 
då existerar stereotyper på förskolan med den skillnaden att männen är medvetna om 
vilken roll de tar i sitt arbete och hur viktigt det är för barnen att få uppleva män i 
olika roller på förskolan. Männen bejakar i vissa stycken rollen av lekfarbror då de 
tycker det saknas i förskolan och ofta finner att kvinnor inte tar den rollen. Samtidigt 
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tar de ansvar för att bryta de stereotypa mönstren genom olika strategier i sitt 
arbetssätt. Hedlin m.fl. (2018) belyser detta i sin studie vilken visar att män ofta 
sorteras in som “lekfarbror” av barn, vårdnadshavare och kollegor. Deras studie visar 
också att män i förskolan utvecklar strategier för att bejaka eller förkasta 
förväntningarna. 

6.5 Förebilder 

Männen är av åsikten att män verkligen behövs och saknas på förskolan. De ger 
uttryck för att både män och kvinnor inför barnen måste kunna synas i olika roller 
och att det lika väl kan vara en kvinna som visar traditionellt manliga egenskaper på 
samma sätt som en man kan vara en förebild i att visa traditionellt kvinnliga 
egenskaper. Dock tror männen att en jämn könsfördelning ändå är nödvändig dels 
för att spegla samhället och för att visa främst pojkar men även flickor på förskolan 
att män kan vara en del av och trivas i förskolan. Detta understryker Nordberg 
(2004) i sin undersökning som visar hur viktigt det är att båda könen representeras 
på förskolan och att både män och kvinnor kan inneha olika roller som förebilder för 
barnen för att motverka de stereotypiska könsmönstren. 

Männen uppfattar att vårdnadshavare vid tillfällen har förväntningar på att männen 
skall fungera som förebilder till vårdnadshavarnas barn. Dessa förväntningar 
överensstämmer inte alltid då några vårdnadshavare tenderar ha ett mer 
stereotypiskt synsätt på män och kvinnor än personalen på förskolan. Detta stöds av 
Løvgrens (2014) undersökning som påvisar att förskolan är mer könsneutral än 
författaren bedömt och att förväntningarna på en könsneutral arbetsplats tenderar 
vara för extrema. Författarens uppfattning innan undersökningen skulle då kunna 
sammanfalla med den allmänna, samhälleliga uppfattningen och på så sätt förklara 
skillnaden mellan förskolans och vårdnadshavares inställning till män som förebilder 
i förskolan.  

6.6 Samhälle  

Männen på förskolan upplever till största del samma utmaningar som kvinnorna. 
Förskolan har svårt att rekrytera personal oavsett man eller kvinna fastslår 
Skolinspektionen (2015). Så länge förskolan på en samhällsnivå inte är en attraktiv 
arbetsplats ens för de som traditionellt arbetat där, kvinnorna, är det problematiskt 
att öka andelen män i förskolan. Nu är det till största del de män som drivs av ett 
stort samhällsengagemang eller de som arbetat där sedan lång tid som påträffas i 
förskolan. Personalen på förskolan har nått långt med jämställdhetsarbetet och det är 
snarare kommunala strukturer som borde ses över och förändras. Även Heikkilä 
(2018) har uppfattat att kommuner och arbetsgivare behöver utredas i syfte att skapa 
en attraktiv arbetsplats för både män och kvinnor. Heikkilä (2018) menar att för stor 
kraft lagts på att undersöka varför män behövs i förskolan istället för att förändra 
strukturer i och kring förskolan för att öka attraktionskraften.   

Männens engagemang för samhället är stort och de hoppas bidra till en god 
samhällsutveckling genom sitt yrke. De talar om jämställdhet och barns brist på goda 
förebilder, inte minst manliga. De ser sig som goda och viktiga förebilder och som 
barnens första kontakt med världen utanför hemmet. Heikkilä och Hellman (2017) 
har undersökt varför män söker sig till förskollärarutbildningen och de allra flesta 
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männen i undersökningen angav att de ville ha ett arbete där de känner 
meningsfullhet och kan göra samhällsnytta. Detta överensstämmer med männen i vår 
studies anledningar till varför de valt yrket.  

Vidare har respondenternas utvecklat strategier för att inte kunna bli anklagade för 
övergrepp. De uttrycker en stor oro över att bli falskt anklagade och är mer 
förtänksamma och noggranna vid fysisk kontakt med barnen främst vid 
toalettsituationer men även vid lekar där barn och vuxna kommer nära varandra. De 
förskollärare vi intervjuat som varit i yrket mer än tjugo år har inte uttryckt oro för 
anklagelser eller nämnt något om att ha utvecklat strategier kopplat till detta.  

Hedlin m.fl. (2018) skriver om samhällets förväntningar på männen i förskolan och 
det återkommande förhållandet mellan att förväntas vara en stereotypisk man och att 
våga vara sig själv eller som läroplanen (2016) uttrycker motverka traditionella 
könsmönster. Respondenterna ger uttryck för delar av detta. Främst i hur de försöker 
motverka traditionella könsmönster men också hur de i vissa fall nästan känt sig 
obekväma då de bejakat sin traditionellt manliga sida exempelvis genom att vara 
lekfarbrorn. I vissa situationer upplever respondenterna svårigheter med att veta om 
det är den stereotypiske mannen, sig själva eller en motverkare av stereotyper och 
Hedlin m.fl. (2018) poängterar att arbetet med detta inte får eftersättas. 

6.7 Slutsatser 

Respondenterna upplever sin situation som mer eller mindre jämställd bland sina 
kollegor. Respondenterna uppfattar att stereotypa könsmönster existerar initialt men 
att dessa minskar då det efter hand är viktigare vem du är som person än om du är 
man eller kvinna. 

En slutsats som framkommit efter analys av resultatet är att flera av respondenterna 
inte vågar utföra sitt yrke fullt ut då manliga förskollärare i media utmålats som 
potentiella pedofiler på grund av sitt kön. 

Respondenterna vill visa barnen att förskolläraryrket inte är bundet till kön. Vidare 
vill de visa att män kan vara och accepteras som förmedlare av andra beteenden och 
egenskaper än de traditionellt manliga. Maskulinitet och manlighet är som tidigare 
forskning och studien visar något subjektivt och det är viktigt att som man i förskolan 
ha förståelse för då en man i förskolan genom sitt varande påverkar barnens bild och 
upplevelse av maskulinitet. 

Respondenterna upplever att en utmaning innebär att kontinuerligt arbeta med 
genusfrågor i sin yrkesroll både enskilt och i arbetslaget men poängterar att det är en 
viktig del i arbetet för att förändra synen på manliga förskollärare. Respondenterna 
upplever ett motsatsförhållande mellan förskolans uppdrag att motverka de 
traditionella könsmönstren samtidigt kollegor och vårdnadshavare i vissa fall 
förväntar sig en traditionell man som förskollärare. 

Stereotypa könsmönster existerar på förskolan men inte i den utsträckning vi trodde. 
Läroplanen och förskollärarutbildningen har påskyndat utvecklingen av förskolan 
som en jämställd arbetsplats. Utbildning är en väg till förståelse och aktivt 
motverkande mot traditionella könsmönster. Desto mindre utbildning desto mindre 
könsneutralt tänkande och handlande. 
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Således står manliga förskollärare inför en komplex uppgift då de både förväntas 
tillföra verksamheten både traditionell manlighet såväl som en normbrytande man 
som kan ikläda sig samtliga, för barnen, lämpliga roller. För att underlätta för 
manliga förskollärare finner vi det lämpligt att bredda kollegors och vårdnadshavares 
kunskaper kring jämställdhet och att kompetensen är kopplad till människa, inte 
kön.  

6.8 Relevans för förskolläraryrket och fortsatt forskning 

Studien har visat skillnader mellan personalen på förskolan och samhällets 
uppfattningar om män i förskolan. Respondenterna i studien ger uttryck för att 
förskolorna de arbetar på nått betydligt längre i att sudda ut de traditionella 
könsmönstren än resten av samhället, vilka i undersökningen främst representeras av 
vårdnadshavarna. Detta är en värdefull insikt då denna kunskap kan underlätta var 
kraftsamling skall ske i arbetet mot könsstereotyper, både på förskolan och i 
samhället. 

Exempel på vidare forskningsområde skulle kunna utgöras av en studie kring barns 
föreställningar kring manliga förskollärares arbete och de eventuella könsstereotypa 
mönster som uppfattas ur ett barns perspektiv. 

Forskning kan även inriktas mot huruvida Tallberg Bromans (2002) forskning, vilken 
gör gällande att män tycks arbeta med de äldre barnen och inneha högre ämbeten än 
kvinnor, fortfarande är aktuell eller har förändrats. Det vore intressant att undersöka 
i vilken grad hennes forskningsresultat står sig mot de förändringar som skett i 
samhället inom jämställdhet sedan hennes studie genomfördes. 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur arbetet med genus och 
jämställdhet genomförs i förskolan samt hur utbildning kring detta planeras, 
genomförs och utvärderas. Syftet med detta är att utveckla jämställdhetsarbetet i 
förskolan och i förlängningen bidra till ett mer jämställt samhälle och arbetsplats.  
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Bilaga 1  

Missivbrev 

  
Manliga förskollärares syn på sin yrkesroll relaterat till kön. 
  
Vi heter Mika Johansson Linered och Evelina Råström. Vi är förskollärarstudenter 
vid Mälardalens högskola och vi ska nu skriva vårt examensarbete om manliga 
förskollärares uppfattningar om sitt yrke i relation till kön. För att få kunskap om 
detta önskar vi nu få möjlighet att intervjua några manliga förskollärare.  

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer att spela in intervjun med 
ljudupptagning för att ha möjlighet att lyssna flera gånger på samtalet.  I vår studie 
följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket betyder att Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt och Du har rätt att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Vi kommer inte nämna några namn i vår studie och väljer du 
att namnge verksamheter, kommuner m.m. i dina svar kommer detta inte att finnas 
med i det färdiga arbetet. De ljudupptagningar vi samlar in under intervjuerna 
kommer, efter att vi är godkända på kursen, att raderas. De uppgifter som vi samlar 
in kommer endast att användas i studien. 
  
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen DiVA.  
  
Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss: 
  
Student Evelina Råström, -----@student.mdh.se 
Student Mika Johansson Linered, -----@student.mdh.se 
  
Handledare Karin Franzén, -----@mdh.se 
Eskilstuna, november 2018.  



 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide  

 Ålder: 
  

 Yrkesverksamma år: 
 

 Ålder på barnen i gruppen: 
 

 Arbetslagets sammansättning: 
  

 Hur trivs du med att arbeta i förskolan? 
  

 Upplever du att stereotyper kring män och kvinnor påverkar dig i ditt arbete? 
På vilket sätt? 

 
 Hur ser du på dig själv som förebild och hur arbetar du för att bryta 

traditionella könsmönster? 
  

 Hur uppfattar du dina kvinnliga kollegors förväntningar på dig som man? 
 

  Hur upplever du förväntningarna? 
 

 Varför behövs män i förskolan anser du? 
 

 Vad anser du män tillför till förskolan?  


