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Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers perspektiv gällande 
inkludering av män i förskolan. Studien har även som syfte att undersöka 
förskolechefers resonemang och strategier av rekrytering av män till förskolan.
Metoden som använts är av kvalitativ form där åtta semistrukturerade intervjuer 
konstruerades och genomfördes med åtta förskolechefer inom samma kommun. 
Resultatet visar att samtliga förskolechefer har en samsyn när det kommer till vad 
inkludering betyder för förskolan och varför rekrytering av män till förskolan väger 
tungt. Det visar sig även att två av förskolecheferna har liknande upplevelser och 
strategier kring rekrytering av män till förskolan. Förskolechefernas 
inkluderingsstrategier var av mer generell karaktär gällande kön, därmed finns det 
inga speciella strategier riktade mot männen i förskolan. I denna studie framgår det 
tydligt att förskolecheferna inte anser att vara man eller kvinna innefattar specifika 
kompetenser som är användbara i förskolan.
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1 Inledning

Enligt SOU (2006):75 representerar män 3 procent av yrkesgrupperna i förskolan, vilket 
innebär att 97 procent består av kvinnor. Med tanke på det stora antalet verksamma inom 
förskolan som inom en snar framtid kommer gå i pension kommer det krävas ett stort 
engagemang kring rekrytering till förskolans verksamhet. Enligt rapporten från Sveriges 
kommuner och landsting Så löser vi rekryteringsutmaningarna krävs det cirka 150 000 
nyanställda förskollärare och barnskötare innan 2023 för att kunna upprätthålla samt 
utveckla verksamhetens kvalitet (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Förskollärare 
och barnskötare är två yrkesgrupper där kvinnor är överrepresenterade i antal i jämförelse 
med män. I antologin Fler män i förskolan (Sveriges kommuner och landsting, 2015) 
problematiseras det att förskolan som verksamhet är, traditionellt sätt, en 
kvinnodominerad arbetsplats. Vidare beskrivs män som grupp som har förbisetts i 
rekryteringen till personalförsörjningen i förskolan, här finns en stor rekryteringspotential.

Fler individer i förskolan med rätt kompetens och med varierad bakgrund kan generera en 
jämställd förskola med hög kvalitet. I antologin Fler män i förskolan beskriver en 
förskolechef enligt följande citat ”Att vara man är ju ingen kompetens” (Klepke, 2015, s. 
114), något som kan beskriva vad männen i förskolan har för plats eller bör ha för funktion 
i förskolans verksamhet. Citatet kan betänkas förankrad i en diskurs gällande förskolans 
jämställdhetsarbete och att detta arbete inte kan ha som primärt syfte att uppnå 
könsjämlika arbetslag. 

Svenska förskolors jämställdhetsarbete beskrivs skilja sig från många av andra länders 
jämställdhetsarbete, då det övervägande anses i andra länder att en jämlik förskola uppnås 
genom jämt könsfördelade arbetsgrupper. Sveriges förskolor har intagit ett annat 
perspektiv gällande jämställdhetsarbete, det är individernas kompetenser som ska berika 
verksamheten och inte individens kön (Klepke, 2015; SOU 2006:75). Fler män i förskolan 
är något som även Skolverket (2005) beskriver som eftersträvansvärt då 
rekryteringsbehovet är stor, det poängteras dock att männens plats i förskolans inte kan 
motiveras utifrån ett perspektiv där männen fyller funktion i verksamheten i egenskap som 
man. Vidare beskrivs det att all rekrytering och arbetsgruppsamansättning bör ha i åtanke 
och utgå från individens pedagogiska förhållningssätt (Skolverket, 2005). Där 
sammansättningen av en arbetsgrupp utgår från att finna olika individer som tillsammans 
kan berika och komplettera varandra utifrån deras syn på barn, lärande och utveckling. 
Däremot lyfter Klepke (2015) att arbetsgruppens mångfald av individer och deras 
pedagogiska förhållningssätt tillsammans kan ha goda förutsättningar för att bedriva ett 
arbete som leder till en förskola med hög kvalitet. 

Med detta perspektiv motiverar Klepke (2015) att det är viktigt att rekrytera män till 
förskolan, för att denna grupp till skillnad mot kvinnorna ska få en jämnare spridning. Det 
handlar därmed om att rekrytera fler män till förskolan som besitter den eller de 
kunskaper och kompetenser som önskas till förskolan. Kommunerna och därmed 
förskolecheferna beskrivs vara några av de som kan ha en stor inverkan gällande 
rekrytering av män till förskolan, där de kan genomföra åtgärder som exempelvis försöka 
locka och hitta nya grupper till förskolan, finna nya utvecklingsmöjligheter för verksamma 
inom förskolan samt att hitta rätt personer till rätt arbetsgrupp (SKL, 2014). 
Förskolecheferna kan därmed hitta individer med rätt kompetenser och hur dessa kan 
komma att användas inom förskolans verksamhet (Ibid.).
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers perspektiv gällande inkludering 
av män i förskolan. För att kunna uppfylla studiens syfte har vi arbetat utifrån fyra
frågeställningar.

 Hur beskriver förskolechefer inkludering av män som medarbetare i förskolan?

 Hur resonerar förskolechefer kring betydelsen av rekryteringen av män till 
förskolan?

 Hur beskriver förskolechefer sina strategier gällande rekryteringsarbetet av män till 
förskolan?

 Hur beskriver förskolechefer sina strategier för att behålla männen inom förskolan?

1.2 Uppsatsens disposition

I studiens följande del, bakgrund, beskriver vi hur vi gått tillväga gällande databassökning, 
stycket beskriver var och hur vi funnit relevant litteratur för studiens syfte och 
frågeställning. Därefter ges förklaringar till viktiga begrepp som är betydelsefulla för 
studien samt en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt i ett angränsande stycke. 
Vidare ges en beskrivning av vad läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) kräver gällande 
förskolans uppdrag kring normkritik och genus, därefter följer en genomgång i tidigare 
forskning och litteratur som berör vår frågeställning. 

I studiens tredje del som benämns som metod ger vi en beskrivning av våra metoder 
gällande studiens ansats, urval, genomförande, analys, reliabilitet, validitet samt 
forskningsetik.

Studiens fjärde del, resultat och analys, behandlar undersökningens resultat samt analys 
som sedan följs av undersökningens diskussion som är studiens femte och avslutande 
avsnitt. Avsnittet kommer föra en diskussion kring undersökningens resultat, metod, 
slutsatser, fortsatt forskning samt relevans för förskolepedagogiken.

2 Bakgrund

I detta avsnitt behandlas teorier som är av stor vikt för studien samt viktiga begrepp 
kommer förklaras. Tidigare forskning inom det valda ämnet behandlas och lyfts fram som 
en grund för studien.

2.1 Feministisk poststrukturalism

Vi kommer att beskriva feministiskt poststrukturalism utifrån hur Lenz Taguchi (2004) 
och Eidevald (2009, 2011) beskriver vår valda teori. Begrepp som för studien kommer ha 
en stor betydelse är exempelvis positionering, diskurs och subjektskapande. Begreppen 
kommer att tas upp i texten och förklaras. 

Eidevald (2009) beskriver att den feministiska poststrukturalismens främsta syfte är att 
utmana tidigare skapade föreställningar gällande kön och de kategorier som skapas utifrån 
det biologiska könet. Teorin vill utmana dessa kategoriseringar och på så sätt utmana den 
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dominerande maktordningen, där det maskulina underordnar det feminina och 
reproducerar handlingar som normaliserar och bibehåller maktordningen. Inom 
feministisk poststrukturalism utesluts en faktiskt och statisk bild av sig själv i position till 
andra, omvärlden och skapandet av jaget. Lenz Taguchi (2004) belyser den feministisk 
poststrukturella diskursen utifrån att diskursen vill ifrågasätta och överskrida och i vissa 
fall helt lösa upp kategoriseringar gällande manligt och kvinnligt. Att förhålla sig till 
världen utifrån diskursen feministisk poststrukturalism innebär en beständig och 
oavbruten pågående praktik av en nedbrytning gällande värderingar och kategoriseringar. 
Att ständigt befinna sig och förhålla sig förhandlande och omförvandlande i samtliga 
situationer som uppstår mellan två eller fler individer är en essentiell del i att kunna bryta 
ner tidigare kategoriseringar och värderingar. Genom att beskriva, utmana och 
konkretisera hur värderingar och kategoriseringar konstrueras kan samtliga individer leva 
demokratiskt, jämställt och jämlikt, vilket är idealsamhället utifrån feministiska 
poststrukturalismen (Lenz Taguchi, 2004). 

Eidevald (2011) framställer diskurser som en föränderlig vara som definieras och förändras 
över tid. Då olika sociala handlingar reproduceras diskursen och på så sätt förblir 
desamma, dock är diskurserna föränderliga då nya handlingar och sättet att se på ett 
specifikt fenomen blir accepterade. Eidevald (2011) menar att olika diskurser begränsar oss 
i tanken men även i våra handlingar. Diskursbegreppet innebär alltså en maktdimension 
där olika diskurser, som är överordnade, skapar ramar och en generell bild av hur något 
ska vara. Exempelvis när en kategorisering av vad som anses vara typiskt för pojkar 
respektive flickor vilar kategoriseringen på en eller fler dominanta diskurser som begränsar 
handling och tanke. Lenz Taguchi (2004) beskriver vidare att diskurser formas utifrån de 
dominerande beskrivningar och tolkningar av hur vi uppfattar olika fenomen i vår 
omgivning. Dock kan en diskurs kring samma fenomen framstå olika beroende på vart man 
befinner sig och hur den rådande diskursen ser ut (Lenz Taguchi, 2004, Eidevald, 
2011). Vad som är typiskt manligt i Sverige kan skilja sig från det som anses typiskt 
manligt i Kina. Inom feministiska poststrukturalismen kan diskurser ses som ett sätt att 
förhålla sig socialt, hur vi anpassar och organiserar oss (Eidevald, 2011).

Enligt Eidevald (2009) utgår det feministiska poststrukturalistiska perspektivet utifrån att 
individen positionerar sig och förhåller sig olika i olika situationer, individen intar därmed 
inte en eller flera “roller”. Hur individen positionerar sig grundas i de möjlighetsvillkor och 
normer som de olika situationerna och miljöerna besitter. Det är inte personligheten som 
styr individens handlingar, utan snarare vad som förväntas av individen (Eidevald, 2011, 
s.104). Eidevald förklarar vidare gällande diskursernas påverkar på hur individen agerar 
och tänker utifrån olika situationer. Därmed blir individerna subjekt utifrån de 
sammanhang och miljöer som individen befinner sig i och vilka andra individer som är 
inkluderade i sammanhanget. Lenz Taguchi (2004) menar, då det kommer till barns 
subjektskapande, att den vuxne har en betydande roll i hur barnets subjektskapande ter sig 
då barnet blir definierad vid första mötet. Först blir barnet kategoriserat som flicka eller 
pojke som redan vid första kategoriseringen ger en känsla av vad som förväntas av barnet. 
Beroende på den aktuella dominanta diskurs som råder vävs barn in i dess förväntade 
subjektskapande. Vidare beskriver Lenz Taguchi (2004) hur olika påverkansfaktorer har en 
betydande roll för hur barnet tar till sig sitt subjektskapande. En flicka som är uppvuxen i 
Sverige, men kommer från en annan kultur, kan skapa sitt eget jag utifrån de 
förutsättningar som ges. Flickan anpassar sig till den kontext hon befinner sig i och är 
därför sitt sanna jag på olika sätt. Detta benämns som multipla subjektiviteter (Ibid).
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2.2 Könsroller och könsmönster i förskolans styrdokument

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ger förskolor i Sverige ett uppdrag att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller, ett uppdrag som ska resultera i ett 
arbete som genomsyra samtliga delar av verksamheten. Uppdraget kan tolkas som att barn 
ska få möjlighet att se att kvinnor och män kan göra samma saker.

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att 
bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 
forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. (Skolverket, 2010, s. 5).

Följande utdrag ur förskolans läroplan är något som har bidragit till vårt intresse kring att 
undersöka förskolechefer perspektiv gällande inkludering av män i förskolan. Havung 
(2000) beskriver förskolan som en arbetsplats där kvinnor är i en övervägande majoritet i 
jämförelse med gruppen män. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att 
förskollärarnas handlingar och förhållningssätt är betydande för hur barn kommer förhålla 
samt förstå andra och sin egen roll i världen. Vidare beskriver Heikkilä (2015) att 
förskolans styrdokument ger verksamheten ett tydligt jämställdhetsuppdrag, och ansvaret 
förskolor har med att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete finns hos varje enskild lärare. 
Förskolans läroplan beskriver att förskolan har en viktig uppgift kring att problematisera 
olikskapandet mellan flickor och pojkar och därigenom aktivt påvisa för barnen att manligt 
och kvinnligt skapas i sociala överenskommelser och inte är två skilda saker (Ibid.). Dock 
framhäver inte läroplanen för förskolan hur detta arbete konkret ska bedrivas, vilket gör att 
varje enskild personal i förskolan tolkar dessa avsnitt utifrån olika perspektiv, vilket 
möjligtvis kan resultera i att arbetet kring jämställdhet, inkludering samt att motverka 
stereotypa könsroller kan se olika ut i respektive förkola. SOU 2006:75 beskriver att 
jämställdhetsarbetet från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) utgår från den 
pedagogiska verksamhetens innehåll samt hur förskolans båda yrkeskategorier förhåller 
sig till barnen.

I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2005) beskrivs 
begreppet jämställdhet som en förklaring på män och kvinnors lika ställning i samhället, 
med samma skyldigheter och rättigheter. Jämställdhetsbegreppet innefattar också de båda 
könens lika rätt och lika värde i maktfördelning likväl på arbetsmarknaden som i hemmet 
(Skolverket, 2005). I förskolan bör de vuxna fungera som förebilder för barnen gällande 
många plan och därmed måste arbetet kring jämställdhet börja med de vuxna (Skolverket, 
2005). Vidare skriver Skolverket (2005) om att barn ska erbjudas en jämställd miljö där 
barnen fritt kan skapa sin identitet utan olika påverkansfaktorer som exempelvis den 
vuxnes egna föreställningar om till exempel hur flickor respektive pojkar förväntas vara. 
Det är därför viktigt att fungera som förebild som reflekterar och analyserar sitt egna 
förhållningssätt tillsammans med barnen (Skolverket, 2005). 

2.3 Inkludera män som medarbetare

Nordberg (2005) beskriver att inkluderingen av män försvåras på grund av de 
återkommande anspelningar gällande könets olikhet, som enligt beskrivning är något som 
sker vardagligt och kontinuerligt. Detta kan vidare tolkas som en ständigt pågående 
skillnadskapande mellan de kvinnor och män i förskolan. Något som kan leda till att 
männen och kvinnorna därmed inte kommer kunna ses som jämlike utifrån ett 
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individperspektiv.  Männen i förskolan får enligt Nordberg (2005) allt oftare mer 
uppskattning än sina kvinnliga kollegier, med bakgrund att de ofta kan ses som mer unika 
än sina kvinnliga kollegier, då gruppen män är i minoritet. Vidare beskrivs det att en 
verksamhet som systematiskt reproducerar skillnader mellan det kvinnliga och manliga 
könet bidrar till att stärka olikskapandet mellan könen. 

Sargent (2005) beskriver att männen som träder in eller befinner sig inom verksamheten 
ofta kan uppleva att de är tvingade till att agera på olika sätt beroende på situation 
förankrat i att de ingår i en av verksamhetens minoritetsgrupper och därmed aktivt ingår i 
en olikskapande process. Vidare beskrivs det att männen ibland kan uppleva att de måste 
underordna sig de kvinnliga kollegierna och själva inte låta sig inkluderas i arbetslaget. Då 
detta sker med bakgrund att dessa arbetsbrytare ingår i en grupp av män som i ett 
samhälleligt perspektiv beskrivs som överordnade gentemot kvinnorna. Detta är något som 
utifrån Nordberg (2005) kan beskrivas som en faktor som påverkar både vuxna och barn i 
förskolan, en faktor som beskrivs vara begränsade gällande vilka positioner som förskolan 
erbjuder individerna inom denna. Vilket i sin tur kan försvårar arbetet med att inkludera 
män som medarbetare.

Nordberg (2005) beskriver i sin avhandling att hon kunde se att män och kvinnor i 
förskolan utförde liknande arbetsuppgifter i sådana situationer som karaktäriserades som 
rutinuppgifter eller omsorgsinriktning. Där utförde förskollärarna uppgifterna och 
förskollärarnas könstillhörhet spelade därmed ingen större roll. Det var främst när barnen 
och barngruppen exempelvis befann sig i pedagogiska eller spontana aktiviteter som 
skillnadskapet mellan könen skapades. Det finns en övergripande tanke inom 
barnomsorgen, gällande personalens kunskaper och hur dessa tas tillvara och på så sätt 
kompletterar varandra. Diskursen vilar på visionen om att samtliga individer ska göra det 
som individen är bäst på, en rationell och fritt väljande individ. Därmed finns det en risk 
där verksamheten kan styras i en riktning som cementerar könsnormaliteten utifrån att 
pedagogerna väljer intresseområden samt uppgifter efter deras egna intressen.

Utifrån Nordbergs (2005) beskrivning av förskolorna som ingick och var en del av hennes 
forskning, är det vårdnadshavare och förskolepersonal som är ansvariga för att ett 
olikskapande uppstår och reproduceras, där skillnader mellan manliga och kvinnliga 
förskollärare lyfts upp. Nordberg (2005) benämner detta under begreppet 
skillnadskapande, ur ett generellt samhällsperspektiv benämns detta skillnadskapande 
vara av en positiv särart. Där skillnadskapet mellan män och kvinnor i förskolans 
yrkesgrupper sällan problematiseras. Det finns en allmän samhällsbild att det behövs både 
kvinnor och män i förskolan, för att förskolan ska bli berikad med en jämställd 
personalstyrka där männen och kvinnorna sedan kan och ska utföra specifika ”manliga 
respektive ”kvinnliga” uppgifter.

Nordberg (2005) redogör för att män i förskolan ofta placeras som en motpol till den 
kvinnliga personalen, skillnadskapandet som denna aktivitet leder till samt att män i 
förskolan ingår i en minoritetsgrupp gör att männen ofta framhävs som förebilder och 
något unikt. När män utför exempelvis hushållsuppgifter i förskolan kan dessa män ofta få 
en roll som jämställdhetsförebild. Därmed är männen även inom de normativt traditionella 
”kvinnliga” uppgifterna värderade högre än kvinnorna och mannens närvaro i förskolan 
motiveras därmed. Kvinnorna i förskolan kan med detta underordnas de manliga 
kollegorna, kvinnorna framställs som mindre kompetent inom ett flertal områden och 
uppgifter som enligt normer är ”manliga” till exempel; slöjd och fotboll. Nordberg (2005) 
problematiserar samhällsdiskursen om män som förebilder i förskolan, där männen ofta 
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sammankopplas med tankar kring, jämställdhet som likhet och jämställdhet som positiv 
särart.

Kvinnorna beskrivs ofta som de givna vårdarna av barnen, vilket har sin koppling till 
historien, där kvinnor övervägande har haft omsorgsansvaret både i den privata och 
offentliga sfären. Männen i förskolan beskrivs ofta som en grupp som är där i egenskap att 
utmanar rådande jämställdhetsdiskurser. Männen beskrivs genomföra samma uppgifter 
som deras kvinnliga kollegier, dock finns det enligt Nordberg (2005) underliggande 
samhällsnorm att kvinnor ska besitta god omsorgskompetens, vilket männen inte förväntas 
ha på samma sätt. Förskolan presenteras enligt SOU 2006:75 vara en verksamhet som 
uteslutande ses som ett kvinnligt kodat område, där männen inte har en lika självklar plats. 
Vidare beskrivs förskolan rent historiskt som en otänkbar plats för männen, förskolan har 
vid flera tillfällen genomfört olika satsningar och därigenom försökt att kunna revidera 
förskolan och dess kvinnliga kodning. Exempel på genomförda insatser som förskolan har 
genomfört är exempelvis att den könsneutrala arbetstiteln förskollärare antagits samt att 
förskollärarutbildningen även öppnats för män (SOU 2006:75).

2.4 Män som arbetsbrytare

Jämställdhetspolitiken har under årens gång gjort olika brytförsök, alltså 
gränsöverskridande yrkesval, och då riktat fokus på kvinnorna. Det har vistats att män är 
mer exkluderande när det handlar om att släppa in kvinnor i ”deras” bransch än kvinnor 
som istället är måna om att välkomma in männen i en kvinnodominerad bransch. Dock har 
det upplevts en viss frustration när manliga kommit in då det är mer än sällan de höjs i 
form av lön, förmåner osv. (Havung, 2000).

Havung (2000) beskriver att förskolan är formad av kvinnorna och utifrån en diskurs där 
kvinnor har en självklar plats i förskolans verksamhet. Därmed kan den kvinnliga normen 
inom förskolan värderas högre än männens normer, vilket kan innebära att kvinnorna 
dominerar verksamheten och kan därmed bestämma vad männen får för roll och när de 
tillåts in i verksamheten. Författaren frågar sig hur männen som träder in i verksamheten 
förhåller sig till kulturen och de normer som finns. Det visar sig att männen som ingår i 
Havungs (2000) studie beskrivs finna sig i den rådande kulturen och ställer in sig som den 
underordnande individen. Denna ordning skapar en maskulinitet som byggs upp på 
kvinnliga normer och dess överordnad. Historien bakom förskolan måste dock räknas in, 
alltså hänger det inte enbart på kvinnors och mäns könstillhörighet. I och med att 
förskolans verksamhet är förknippad med det kvinnliga könet resulterar det i att 
förskolekultur ses likvärdigt som kvinnokultur och dessutom som majoritetskultur. Om 
man ser förskolan ur detta perspektiv är det kvinnornas norm som gäller vilket också 
innebär att kvinnor har makten. Dock beskrivs det att i allmänhet tar kvinnor emot män 
som söker sig till förskolans värld med öppna armar och de välkomnas in i verksamheten 
som en positiv särart.

Under 1960-talet tog debatten om manlig personal inom förskolan fart, fastän i liten 
utsträckning beskrivs i Havungs (2000) avhandling. Tidigare diskuterades mannens roll i 
förskolan och huruvida det manliga könet var lämpat för att arbeta med barn i de tidigare 
åldrarna. Bilden av män med små barn kunde uppfattas som misstänksamt. Debatten 
fortskred men ändrade riktning. Det handlade nu om männens rätt att arbeta i förskolan 
och liknande institutioner men även om barnens rätt till fostran av båda könen. Sveriges 
Förskollärares Riksförbund uttryckte under jubileumsskiftet att Sverige under många år 
önskat sig fler män till förskolans verksamhet då man ansåg att barn kunde gynnas av 
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möjligheten till möte med manliga identifieringsobjekt. I slutet på 1960-talet kunde man se 
barns önskan på manliga förebilder i förskolan då många barn levde med ensamstående 
föräldrar. Det lyftes också att barn från de tidigare åldrarna behöver uppleva att både män 
och kvinnor deltog i omsorg, vård och uppfostran, att båda könen utförde samma 
uppgifter. Detta för att attityden kring manliga och kvinnliga yrken skulle förändras. 
Svårigheter med att rekrytera män, möttes redan vid rekryteringen då låga löner samt att 
yrket fortfarande ansågs som kvinnligt (Havung, 2000).

Havung (2000) beskriver att under 1960-talet diskuterades män och kvinnors livsmönster 
och jämställdhet aktivt i samhällsdebatter vilket senare under 1970-talet hade en påverkan 
på bland annat förskolan och andra kvinnodominerade arbetsplatser. Under 1970-talet 
utförde en stor del män könsmässiga gränsöverskridande yrkesval och då bland annat till 
barnomsorgen. Bakgrunden till detta beskrivs ligga i åtgärder så som kvotering av män vid 
antagningen till förskollärarutbildningen. Dessa män kom då att beskrivas som modiga och 
banbrytande, så kallade arbetsbrytare. Under denna tid beskriv männen uppleva att de fick 
träda in i en då inkluderande verksamhet där de kunde känna sig välkomna, trots att 
männen som grupp var i en minoritetsgrupp. Havung (2000) beskriver att under 1990-
talet fanns det en diskurs kring män i förskolan som ifrågasatte männens 
omsorgkompetenser. Denna diskurs beskrev då leda till att olikskapandet mellan män och 
kvinnor ökade, diskursen som ifrågasatte männen som självklara vårdare reproducerades 
av både förskolan och samhället som sedan skapade allt större skillnader mellan könen. 
Män ansågs här engagera sig mest i aktiviteter och lek med barn där barnen visade stor 
uppskattning gentemot den vuxna, de sågs som en så kallad lekfarbror. Vidare ansåg man 
utifrån denna diskurs som beskrev män och kvinnor som motpoler, att kvinnor hade 
förmågan att lugnade barnen efter den manliga kontakten.

2.5 Förskolans rekrytering av män

Martino (2008) beskriver att män i förskolan och männens position i en minoritetsgrupp 
inom skola och barnomsorg är något som ingår i ett historiskt perspektiv. Vidare beskrivs 
att detta kan grundas i oron kring att männens närvaro i vid återkommande historiska 
händelser sedan 1800-talet har ifrågasatts. Där man enligt Martino (2008) huvudsakligen 
har fokuserat på oron kring att manligheten och att männens inträde i en ”kvinnogöra” kan 
leda till att mannen och hans manlighet kommer att upphöra. Ytterligare en aspekt 
gällande rekrytering av män till förskolan beskriver Mills, Martino och Lingard (2004) då 
de beskriver en möjlig samhällsdiskurs kring att männen behövs i förskolan för att de ska 
kunna träda in som komplement mot de kvinnliga kollegorna. Detta är en diskurs som 
Mills, Martino och Lingard (2004) dock beskriver i ett problematiserande resonemang, där 
de är kritiska till diskursen gällande män som komplement till de kvinnliga kollegorna. 
Männen beskrivs ur denna diskurs träda in i förskolan och ibland ges eller förväntas ha 
rollen som förebild, och då i synnerlighet för pojkarna i förskolan, medan flickorna får 
finna deras förebilder hos kvinnorna. Vidare beskriv det att det är av stor vikt att motverka 
sådana diskurser i rekryteringen av män i förskolan, för att förskolan ska kunna bli en 
jämställd verksamhet. En verksamhet som ska kunna ge både pojkar och flickor en 
meningsfull och högkvalitativ förskola att vistas i med både manliga och kvinnliga 
förebilder (Ibid.) Vidare hade ett sådant perspektiv gällande de manliga förskollärarna och 
barnskötarna anses motstridiga gentemot målen och riktlinjerna i läroplanen för förskolan 
och dess jämställdhetsuppdrag (SOU 2006:75).

Hösten 1971 påbörjades en försöksverksamhet med kvotering vid antagning för att 
åstadkomma jämnare fördelning mellan könen i utbildningen till förskolläraryrket. Det 
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fanns fler motiv som grundade detta beslut till könskvotering. Dels ansåg man att fler män 
i förskolan behövdes för barns bästa, främst för pojkars individuella utveckling samt 
könsrollsattitydsutvecklingen. Dock fanns ett medvetet förhållningssätt om fler män i 
verksamheten kunde likväl stärka de typiska könsrollerna som de kunde försvaga synen på 
det. Ett annat motiv som fanns var hur fler män i förskolan kunde bidra till ökad 
jämställdhet som också gynnade samhället som stort. Detta i sin tur hoppades man kunde 
bryta och förändra synen på arbetsmarknaden. Ökat antal män i förskolan kunde också ses 
som en positiv utveckling då arbetsmiljöns beskrivs gynnas positiva i verksamheten som 
hade representanter av båda könen. Dock fanns risken då att manliga förskollärare skulle 
uppfattas som bättre lärare än kvinnliga lärare. Denna försöksverksamhet resulterade inte 
som man ville utan 1977 var andelen män 6 procent och man ansåg då att försöket skulle 
läggas ned då de traditionella könsrollerna inte bara förblivit utan dessutom förstärkts. 
Samtidigt fanns det åsikter om att de fem år man arbetat med detta var för några år för att 
förvänta sig några revolutionerande förändringar (Havung, 2000).

Under 1977 gjordes en undersökning där man undersökte vilka som valt att utbilda sig till 
förskollärare och varför, detta gällde båda könen. Det framgick att 30 procent av de män 
som valt utbildningen hade en annan arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning som är helt 
distanserad till förskolans yrkeskategorier innan påbörjad förskollärarutbildning. Det 
framgick att dessa män inte hade haft någon tidigare kontakt med förskolans olika 
yrkeskategorier innan utbildningen, däremot fanns andra kontaktkällor, så som partners 
och vänner, som haft en positiv inverkan på valet av utbildning (Havung, 2000). Detta är 
något som kan relateras till resultatet i Heikkiläs (2014) intervjustudie där det beskrivs att 
männen som söker sig till förskollärarutbildningen och därmed vågar vara brytare oftast 
har någon form av praktiskt bakgrund av arbetet i förskolan. Praktikplatser eller tidigare 
arbete i förskolan beskrivs vara de erfarenheter som har påverkat dessa manliga brytare 
starkast till att söka sig till förskollärarutbildningen. Havung (2000) beskriver att 
utbildningen till förskollärare reviderades i slutet av 1970-talet, då man bland annat tog 
bort förpraktiken som tidigare var ett inträdeskrav till utbildningen. Vilket beskrivs vara en 
handling som möjliggjort att fler kunna söka sig till utbildningen, i samband med denna 
förändring höjdes poängen från 80 till 180 vilket beskrivs ha gjort utbildningen mer 
attraktiv. Antalet sökande män höjdes i samband med denna förändring, det var en höjning 
som fortskred fram till mitten av 1980-talet för att sedan sjunka igen. Det sjunkande 
antalet manliga sökande till förskollärarutbildningen är något som fortsatte in till 1990-
talet (Havung, 2000). 

Nordberg (2005) beskriver att hon har sett två framträdande kategorier av män som söker 
sig till förskolan. Det är män som utgår från ett normkritiskt förhållningssätt och det är 
män som utgår från en tanke att männen i förskolan har en ”roll att fylla” i förskolan. Där 
männens roll enligt denna diskurs kan tolkas som att männens uppgift i förskolan är att 
komplettera de kvinnliga kollegorna och därmed bidra med ”manliga perspektiv” gällande 
barn, lärande och omsorg. Utifrån en diskurs som utgår från att männen i förskolan lyfts 
som förebilder är något som möjligtvis kan motivera männens närvaro i förskolan, 
diskursen utgår och placerar män och kvinnor i två skilda kategorier som i sin tur inom sin 
grupp har helt skilda och unika kompetenser. Unika kompetenser som i sin tur går att 
definieras i egenskap att vara man eller kvinna (Nordberg, 2005). De män som träder in i 
förskolan verksamhet med ett normkritiskt förhållningssätt kan utifrån Martino (2008) 
och Sargent (2005) förstås som att dessa män vill träda in i verksamheten på samma 
villkor som sina kvinnliga kollegor. Och därmed vill dessa män bidra med deras kunskaper 
och kompetenser som professionell medarbetare och därmed frångå att förknippas eller 
låta utgå ifrån att deras närvaro kan motiveras utifrån sitt kön. 
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Havung (2005) tar upp de nätverk som startas bland och av män på förskolor är 
anmärkningsvärt, i den bemärkelsen att männen som har startat eller sökt sig till dessa 
nätverk är män som oftast är en eller flera män på en och samma förskola. De män som 
enbart har kvinnliga kollegor har inte alls sökt sig till sådana nätverk i lika stor 
utsträckning, Havung (2005) resonerar kring detta fenomen där en möjlig slutsats beskrivs 
som att det kanske finns fördelar att vara ensam man i en verksamhet. Dock kan det vara 
problematiskt i den bemärkelsen att som ensam man i en verksamhet, kan mannen 
uppfattas som en symbol för samtliga män och inte som individ. Dock är detta något som 
inte kan ses som universellt för samtliga förskolor då det beror på vilket förhållande 
verksamheten som sådan har gällande män i förskolan och dess funktion eller icke 
funktion. 

Inom barnomsorg och skola som riktar sig till yngre barn är enligt Conney och Bitner 
(2001) beskrivna som kvinnodominerade arbetsplatser och att arbetsgrupperna därmed till 
stor del består av kvinnor vilket gör att männen inom dessa verksamheter ingår och bildar
en grupp som kan innefattas av begreppet minoritet. Vidare beskrivs det att männen som 
ingått i Cooney och Bitners (2001) studie upplever ett utanförskap på sin arbetsplats och 
de upplever att de kvinnliga kollegorna inte stöttar dem i lika stor utsträckning som de 
stöttar sina kvinnliga kollegor.

Havung (2000) beskriver vidare att personalrummet är en plats där många av männen 
inom förskola beskriver sig ha upplevt att de känner sig exkluderade från den kollegiala 
massan som verksamheten utgör. Och där kan ett möjligt utanförskap infinnas hos 
mannen eller männen som befinner sig i minoritet till kvinnorna på en förskola. Grunden 
till utanförskapet beskrivs växa fram ur att personalrummet upplevs vara en mötesplats för 
det “privata” samtalet, där individen beskrivs kunna föra samtal på varierade sätt och kan i 
större utsträckning relateras till det ”könsbundna” och privata intressen. Det beskrivs vara 
i personalrummet som de “ensamma” eller de få männen känner sig exkluderade, som inte 
alls infinner sig i rollen som förskolläraryrke utanför personalrumskulturen. Till skillnad 
från en verksamhet där männen finns representerade av två eller fler, som möjliggör för att 
arbetsgrupperna kan bli könsblandade. Havung (2000) resonerar kring att det kan finnas 
fler möjligheten att minska olikskapande mellan män och kvinnor, då eventuella olikheter 
gällande intressen och erfarenheter inte blir lika uppenbara som när en av grupperna är i 
minoritet gentemot den andra gruppen. Vidare beskriver Wahl (2015) att män som ensam 
representerar männen på sin arbetsplats tenderar att lämna sin arbetsplats och i vissa fall 
sitt även yrke, än de män som är verksamma på en förskola där männen finns 
representerade av två eller flera manliga kollegier. Enligt Whal (2015) beskrivs tanken 
kring att samla männen som en strategi gällande rekryteringen av män till förskolan. En 
inkluderingsstrategi som har som syfte att skapa könsblandade arbetsgrupper utifrån att 
skapa en arbetsplats där många olika individer kan ta plats och upplever att de kan ta plats 
utifrån individens unika bakgrund och kompetenser. Utifrån en diskurs gällande mångfald 
berikar förskolan, anser Peeters (2007) att det behövs det män fler män i förskolan, för att 
arbetslaget ska kunna sätta samman av en mängd olika individer med olika bakgrunder 
och erfarenheter. Utifrån denna diskurs finns det en skillnad i att vara man och kvinna, 
men även en rad andra kategoriseringar, dock bör sammansättningen av personalgrupper 
utgå från ett perspektiv där mångfalden beaktas samt att även individens intressen och 
kompetenser tas tillvara. Därmed kan möjligtvis männens närvaro motiveras enligt Peeters 
(2007) då männen och kvinnorna tillsammans skapar en arbetsgrupp som är varierad 
utifrån kön och erfarenheter och därmed kan tillgodose barngruppens varierade behov och 
utmaningar. 
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Sveriges kommuner och landsting (2014) betonar att arbetsgivarna, det vill säga 
kommunerna och förskolecheferna, är några som kan ha en stor påverkan gällande 
rekryteringen av män till förskolan. Där dessa några åtgärder exempelvis är att de måste 
försöka locka nya grupper till förskolan, finna nya utvecklingsmöjligheter för verksamma 
inom förskolan samt att hitta rätt personer till rätt arbetsgrupp. Förskolecheferna ska hitta 
individer med rätt kompetenser och hur dessa kan komma att användas inom förskolans 
verksamhet.

3 Metod

Här redogörs för studiens datainsamlingsmetod, urval, genomförande, analysmetod, 
tillförlitlighet samt forskningsetik.

3.1 Metodansats och design

Till denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Detta val 
var för oss självklart då syftet med studien är undersöka hur förskolechefer ser och finner 
strategier för att inkludera män som medarbetare. Då den kvantitativa forskningsstrategin 
riktar sig till statistik och siffror ansåg vi att denna inte kunde besvara vår frågeställning. 
Valet av forskningsstrategi kan motiveras med Brymans (2011) beskrivning gällande 
kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ forskningsstrategi 
öppen och fokuserar på informanternas perspektiv, vilket kändes relevant för vår studie då 
vi vill undersöka förskolechefernas perspektiv gällande inkludering av män i förskolan. 

3.2 Datainsamlingsmetod

Enligt Bryman (2011) bygger den kvalitativa forskningsstrategi på en rad olika metoder 
som exempelvis intervjuer och observationer. Till denna undersökning har observation 
som metod valts bort då denna metod är tidskrävande i dess utförande samt kräver en 
omfattande planering, observation som metod skulle dessutom inte hjälpt oss att uppnå 
syftet med studien. Syftet med denna undersökning grundas i att informanterna ska få 
beskriva hur de arbetar med att inkludera män som medarbetare i förskolans verksamhet, 
därmed valdes intervju som datainsamlingsmetod. För denna studie har vi valt 
semistrukturerade intervjuer. Det beskrivs av Bryman (2011) att den semistrukturerade 
intervjun inte har någon speciell följd utan möjligheten finns att vara flexibel som 
intervjuare där ledande följdfrågor är möjliga. Intervjuerna utgår från vår intervjumall som 
består av en rad olika frågor (se bilaga 1). Denna mall har haft numrerade frågor då vi 
konstruerat intervjun som ett samtal med öppna frågor. Frågorna i intervjumallen är 
strukturerade och numrerade på ett sätt som hjälper informanter samt den som leder 
intervjun att likna ett samtal. Bryman (2011) beskriver att en intervjuguide kan hjälpa 
författarna att hålla intervjun inom undersökningens ramar. 

3.3 Litteratursökning

De avhandlingar, rapporter och artiklar som vi som författare har funnit relevanta för 
studien har hämtas från databaser som: ERIC, SWEPUB och biblioteket på Mälardalens 
högskola - Eskilstuna. Sökord som har använts är till exempel: män*, förskol*, Male*, 
Preschool teatchers, teacher recruit. Samtliga sökningar har innefattat avgränsningen peer 
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review samt att de ska vara publicerade efter 2000. Antal träffar som uppkom i sökandet 
kommer här nedan att redovisar med några exempel:

Orden “män*, förskol*” gav 28 träffar på SWEPUB, 0 träffar på ERIC.

Orden “ Male*, Preschool teatchers, teacher recruit” gav 7 träffar på ERIC.

Vi har även funnit relevant litteratur genom att söka igenom referenslistorna i för oss 
relevanta artiklar och avhandlingar. Vi har funnit att litteratur som är relaterad till vårt 
syfte och frågeställning är begränsad i den aspekten att det inte finns så mycket forskning 
inom området. Vilket har för oss varit ett dilemma då det medfört att vi varit begränsade åt 
ett fåtal forskare.

3.4 Urval och genomförande

Vår studie bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta förskolechefer. Vi har i vårt 
urval valt förskolechefer för att de kan ge en verksamhetsövergripande bild av inkludering 
gällande män i förskolan. Förskolechefer är några av de grupper som direkt kan göra en 
stor påverkan gällande rekrytering av män till förskolan (SKL, 2014). Respondenternas 
ålder, kön samt utbildning hade ingen påverkan i urvalsprocessen. Studien är gjord utefter 
ett bekvämlighetsurval där vi valt förskolor och förskolechefer som ligger belägna i vår 
hemkommun. Däribland är två av respondenterna i författarnas kontaktnät. Vi började 
vårt urval genom att gå in på kommunens webbsida gällande kommunala förskolor. På 
webbplatsen använde vi oss av kartan som beskrev förskolornas geografiska placering. 
Därefter valde vi åtta förskolor efter geografisk spridning, dock befinner sig geografiskt 
några av förskolorna inom samma förskoleområde. När vi valt åtta förskolechefer tog vi 
första kontakten via telefon där vi presenterade oss själva, syfte med studien samt vad ett 
eventuellt deltagande i studien kunde innebära. Efter att ha kontaktat samtliga 
respondenter och fått bekräftat att de hade möjlighet och viljan att delta i undersökningen, 
lämnades ett missivbrev ut till dessa i ett e-post utskick. Där fick informanterna ta del av de 
forskningsetiska reglerna samt övergripande information gällande studien (se bilaga 2: 
Missivbrev). Fastställande av respektive intervju genomfördes via mailkontakt, verbal 
kontakt via telefonsamtal samt via sms. Det de samtliga respondenter har gemensamt är 
att de arbetar som förskolechefer inom samma kommun. Några av respondenterna arbetar 
dessutom inom samma förskoleområde. Vår frågeställning syftar till att undersöka hur 
förskolechefer arbetar med att inkludera män som medarbetare. I urvalsprocessen 
begränsade vi oss inte genom att välja bort förskolor där det inte fanns några manliga 
förskollärare. 

Vi tillfrågade sammanlagt 10 förskolechefer där två av samtliga tackade nej till deltagande i 
studien. Vi genomförde totalt åtta intervjuer, respondenterna delades sedan upp så 
författarna fick fyra intervjuer var att genomföra. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan 
oss på grund av den begränsade tidsramen som studien innefattar. Intervjuerna utfördes 
på respondenternas respektive förskola där respondenterna själva fick välja lämpad plats 
för intervju. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagningsfunktionen på våra 
mobiltelefoner. Vi valde ljudupptagning för att kunna fokusera på informanternas tankar 
och svar. Efter gjord intervju transkriberades ljudupptagningen av den författare som 
genomfört intervjun, vilket var till stor hjälp i vår analys. Intervjuerna pågick mellan 20 till 
40 minuter. Vid avslutning av intervjun frågade vi informanterna om de hade något att 
tillägga. Detta för att kunna avsluta intervjun samt ge informanterna en chans att lyfta 
funderingar som intervjufrågorna (Bilaga: 1) inte berörde tillräckligt. 
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3.5 Analysmetod

Vi valde att dela upp vår analysmetod i tre delar. Transkribering, sammanfattning av 
transkriberingarna samt en kategorisering av likheter och skillnader i våra intervjuer där vi 
även placerade resultatet i beskrivande rubriker. 

Efter varje utförd intervju transkriberades och sammanfattades intervjun av respektive 
författare. Författaren gav även varje respondent ett fiktivt namn, i studien ingår det två 
manliga förskolechefer och sex stycken kvinnliga.  Transkriberingarna möjliggjorde att vi 
som författare kunde få en fördjupad inblick i intervjuerna. Därefter överblickade vi 
gemensamt samtliga data från intervjuerna. I de sammanfattade texterna kunde vi se vad 
som utmärkte sig speciellt samt för varje intervju. Därefter skapade vi ett dokument i 
Google Drive, där färgkodade och sorterade vi samtliga data utifrån kategorier som formats 
utefter studiens frågeställningar. På så sätt upplever vi som författare till studien att 
kopplingen till undersökningens syfte blev mer konkret. Under denna process sökte vi efter 
likheter och skillnader samt olika begrepp i intervjuerna som sedan analyserades 
tillsammans med vald litteratur som grund. Kategorisering samt begreppssök skriver 
Bryman (2011) om då metoden kopplas samman med en kvalitativ dataanalys. Denna 
metod har hjälpt oss i struktureringen av studiens resultat samt att se helheten i det 
insamlande materialet.

3.6 Forskningsetik

I undersökningen har de forskningsetiska reglerna som Vetenskapsrådet (2011) framhåller 
som god forskningssed beaktas av författarna.

Informationskravet

Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att samtliga informanter har delgetts 
övergripande information gällande undersökningen genom ett missivbrev (se bilaga 2: 
Missivbrev). Missivbrevet beskriver deltagarnas rättigheter, studiens utformning samt vad 
som förväntas av dem som är deltagare av denna studie. Där fick informanterna även ta del 
av de forskningsetiska reglerna samt övergripande information gällande studien som de 
senare kommer att bli en del av. Där framgick det att ett eventuellt deltagande i 
undersökningen är frivilligt och de som har valt att delta, kan och har när som helst rätt ta 
avstå från deltagande. 

Intervjuerna spelades in (via ljudupptagning), för att underlätta och säkerhetsställa vår 
bearbetning och analys av data. Deltagarna i undersökningen kommer få göra ett muntligt 
godkännande innan ljudupptagning sker. 

Samtyckeskravet

Deltagarna har när som helst rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen, före, under 
och efter att den är genomförd. Att bekräfta samtycke att medverka i undersökningen 
möjliggjordes innan intervjun, godkännandet genomfördes verbalt.

Konfidentialitetskravet

Deltagarna i undersökningen har behandlas med största möjliga konfidentialitet, det vill 
säga att all data vi samlar in som har någon personkoppling kommer att anonymiseras. Vi 
kommer inte sprida oredigerad data (ljudupptagningar och eventuella anteckningar) från 
intervjuerna vidare. Vilka respondenterna är som individ är inte relevant för vår 
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undersökning, därmed utelämnas respondenternas namn samt arbetsplats. Det som för oss 
är relevant är individens yrkesroll och hur de agerar och förhåller sig inom denna.

Nyttjandekravet

Insamlade data som vi samlat in och behandlat i undersökningen kommer inte användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.

4 Resultat och analys

I detta avsnitt redovisas resultatet från undersökningens åtta intervjuer som framställs 
som tre olika teman. Efter varje resultattema följer en analys av det tidigare behandlade 
resultatet.

4.1 Förskolechefers tankar kring rekrytering av män till 
förskolan

Resultatet visar att samtliga förskolechefer som tagit del i denna studie anser att det 
behövs fler män i förskolan och att männen är för få. Dock vill samtliga poängtera att 
männens plats i förskolan inte kan motiveras av att de är män, det är kompetensen som är
det grundläggande. Enligt Ebba är individens kompetens som förskollärare eller 
barnskötare det väsentliga i rekryteringen av ny personal. 

... eh ja alltså för mig är det inte det viktigaste om det är en man eller en kvinna, det viktigaste 
för mig är kompetensen alltså hur individen är, vilket förhållningssätt och synen på barn och 
barns lärande det är fokus ett, det går alltid före allt annat (Ebba).

4.1.1 Mångfald berikar förskolan

I övervägande svar från förskolecheferna beskrivs könsblandade arbetsgrupper vara något 
som berika verksamheten i en positiv riktning, där exempelvis en förskolechef anser att 
könsblandade arbetsplatser är roligare att jobba på.

… det blir lite olika vinklingar men jag kan där inte riktigt säga specifikt vad det är men 
någonting händer när det inte bara är tjejer eller bara killar och blandat gör att det händer något 
det blir en bättre arbetsplats och klimat (Siri).

Förskolecheferna berättar att en arbetsplats som består av könsblandade arbetsgrupper 
kan möjliggöra att barnen kan få olika förebilder. Ebba undertrycker att det bör finnas fler 
män i förskolan, för att det kan gynna hela verksamheten. Enligt Siri och två andra 
förskolechefer kan exempelvis miljön i fikarummet bli mer behaglig, med att en 
könsblandad arbetsplats kan bidra med. Siri beskriver resonemanget i följande citat 

... det blir lite andra samtalsämnen, det blir lite olika vinklingar, det blir ett bättre klimat om det 
inte bara är tjejer eller bara killar (Siri).

Samtliga förskolecheferna menar att männen behövs i förskolan för att verksamheten ska 
kunna ge en så representativ bild av samhället som möjligt, då samhället består av både 
män och kvinnor. Dock berättar Stefan att det är viktigt att revidera den rådande generella 
samhällsbild av männen och männens roll i förskolan. Han beskriver en bild av mannen i 
förskolan som ett inslag som berikar verksamheten i egenskap av vara man samt att 
männen förväntas ibland fungera som en kompletterande fadersfigur för vissa barn och då 
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till största delen pojkar. Vilket Stefan anser är fel då det inte berör förskolans uppdrag. 
Maggan berättar att förskolan måste berikas med fler män.

Flickor behöver också män runt omkring sig. Men då tänker jag att det handlar om personliga 
egenskaper. Att det är personen som kommer till oss som är viktig (Maggan).

4.1.2 Förväntningar och fördomar som hinder

Samtliga förskolechefer berättar att en bidragande orsak till varför så få män söker sig till 
förskolan kan vara på grund av de låga lönerna som yrkesgrupperna inom förskolan har, 
vidare beskrivs arbetet i förskolan ha en samhällelig låg status. Förskolecheferna menar att 
är den låga andelen män i förskolan är en produkt av att arbetet i förskolan historiskt sett 
har tilldelats kvinnorna. Vilket enligt förskolecheferna har medfört att förskolan som 
arbetsplats har blivit en kvinnodominerad arbetsplats, vilket också beskrivs som men 
möjligt faktor till att män väljer bort förskolan som arbetsplats. 

... vi slåss ju mot ett normsamhälle, där då det här med förskollärare inte dyker upp som ett 
alternativ för många män... (Robin).

Enligt flera av förskolecheferna är normer och värderingar i samhället en stor bidragande 
faktor i det låga antalet män i förskolan där de menar att det fortfarande finns ett 
samhälleligt motstånd mot män i förskolan. Flera av förskolecheferna beskriver att de har 
upplevt att männen ibland kan bli ifrågasatta av vårdnadshavare gällande valet av sitt yrke. 
Stefan beskriver att han ofta kände sig ifrågasatt när han utbildade sig till förskollärare och 
i synnerlighet i avgränsning till sin verksamhetsförlagda utbildning. 

I deras värld fanns det nog inte ens med att jobba på förskola eller med barn överhuvudtaget. 
Det är en sån stark grej som jag tror kan påverka om man stannar eller hoppar av (Stefan).

Stefan beskriver ett exkluderade och ifrågasättande bemötande från vårdnadshavare som 
han tror att många av manliga studenter möjligtvis har mött.

4.1.3 Rädslan för övergrepp

En faktor som enligt förskolecheferna kan ha en avskräckande effekt gällande rekrytering 
av män till förskolan, kan vara debatten i media som berör män i förskolan och övergrepp. 

Stereotypa könsroller lever ju fortfarande kvar vare sig vi vill eller inte. Att jobba med barn när 
man är man ligger fortfarande inte riktigt rätt i mångas munnar... (Greta).

Detta är något som Greta lyfter när hon resonerar kring orsakerna till varför så få män 
söker sig till förskolan. Vidare beskriver Robin och Stefan med bakgrund som förskollärare 
att de ibland kunde uppleva att de kunde bli bevakade och misstänkliggjorda, blöjbyten och 
sovvila är tillfällen som anses som markant utsatta situationer. Greta berättar om konkreta 
exempel där vårdnadshavare har kommit till henne och ifrågasatt den manliga personalens 
närvaro på förskolan, Jaha, kan dem byta blöjor? Vilka situationer är dem med i? Hon 
förklarar att hon upplever att det finns en ovisshet kring män i förskolan, Greta anser att 
det sammanfattar en generell samhällssyn på män i förskolan. Ovissheten beror troligtvis 
enligt Greta på att det är så får män representerade i förskolan. 

... det är ju dom som är normbrytande och lite modiga, det är ju faktiskt dom som går in i det 
här yrket (Robin).

Robin menar att det krävs en viss typ av man, individ för att klara av att gå in som 
arbetsbrytare.
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4.1.4 Diskurser, subjektskapande och positioneringar som begränsar 
och avskräcker (Analys)

Förskolecheferna anser att männen behövs i förskolans verksamhet och att andelen män i 
förskolan är alldeles för liten. Dock framgår det att respondenterna vill poängtera att 
männen inte behövs i egenskap av man utan att könsblandade arbetsgrupper beskrivs 
berika verksamheten positivt (Peeters, 2007). Könsblandade arbetsgrupper anses berikar 
verksamheten utifrån en diskurs där förskolan ska återspegla samhällets mångfald av 
individer. Resultatet visar också att samtliga förskolechefer menar att fler män i 
verksamheten kan möjliggöra att barnen har fler vuxna i förskolan att identifiera sig med 
och hitta förebilder i. 

Vidare visar resultatet att männens närvaro i arbetslagen som något positivt, där Siri 
berättar 

… det blir lite andra samtalsämnen, det blir lite olika vinklingar, det blir ett bättre klimat om det 
inte bara är tjejer eller bara killar (Siri).

Enligt detta resonemang kan man beskriva det som att Siri positionerar kvinnor och män 
som skilda subjekt. Det kan ses som att Siri utgår från en diskurs där tjejer och killar anses 
ha skilda samtalsämnen och synsätt. 

Resultatet visar att förskolecheferna anser att den låga andelen män i förskolan beror på att 
förskolan i ett historiskt perspektiv har varit en självklar plats för kvinnorna. Svårigheter i 
att rekrytera män till förskolan beskrivs av samtliga förskolechefer vara låga löner, låg 
yrkesstatus, oro kring män i förskolan och övergrepp mot barn, samt att det finns för män i 
förskolan att identifiera sig med för de män som kommer till verksamheten som nya i 
branschen (Havung, 2000).

… vi slåss ju mot ett normsamhälle, där då det här med förskollärare inte dyker upp som ett 
alternativ för många män (Robin).

4.2 Förskolechefers beskrivning av begreppet inkludering

4.2.1 Alla har samma uppdrag

Resultatet visar att samtliga förskolechefer definierar begreppet inkludering på liknande 
sätt, att samtliga individer ska uppleva att de är en del av ett sammanhang. Ebba förklarar 
att begreppet inkludering innebär att all personal upplever att de är med och bidrar med 
något till verksamheten. Och att samtliga individer är en del i det stora hela. Alla bidrar 
med olika saker, vissa med stora idéer och visioner och en del bidrar med lite mindre 
visioner som då kanske berikar exempelvis de större med detaljer gällande genomförande. 
Rätten att få vara olik och få bidra med det som individen själv är bra på är något som 
samtliga förskolechefer beskriver vara av vikt när man vill skapa en inkluderande miljö.

Vidare visar resultatet att förskolecheferna ser till individen och dess kompetenser och 
därmed förbiser om individen är man eller kvinna. Förskolecheferna beskriver att 
förskollärare och barnskötare är på förskolan och arbetar utifrån samma yrkesmässiga 
förutsättningar och därmed måste förhålla sig till samma uppdrag och mål. Männen 
beskrivs enligt resultatet ha samma roll som de kvinnliga kollegorna, där männen också 
måste förhålla sig till läroplanen, skollagen och den lokala verksamhetsplanen. 
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Alla har samma uppdrag… ... Jag tänker att dem är en del i arbetslaget och verksamheten som 
alla andra. Som sagt är jag ute efter kompetent personal oavsett om dem är man eller kvinna
(Ebba).

4.2.2 Inkluderingsstrategier

Resultatet visar även att samtliga förskolechefer inte har någon uttalad strategi gällande 
inkludering av just gruppen män i förskolan, inkludering beskrivs vara av mer generell 
karaktär och inte könsbunden. Stefan berättar hur han resonerar kring arbetet gällande 
inkludering, där poängterar han att det är viktigt att inte se på männen i förskolan och 
kategorisera dem utifrån dess kön utan det är viktigt att inkludera samtliga medarbetare 
som individer.

... genom att inte se dem som “män” och inte tänka att “oj här kommer männen då måste vi 
tänka till hur vi ska bete oss för att dem ska känna sig delaktiga!” utan att man jobbar med 
inkludering för att det ingår och för att man förväntar sig vissa saker av varandra. Och det finns 
ingen gräddfil bara för att man är man eller kvinna eller homosexuell eller mörkhyad eller 
saknar en arm. Det är samma regelverk för alla (Stefan).

Denise förklarar med ett liknande resonemang att hon inte behandlar gruppen män olika 
gentemot gruppen kvinnor gällande inkludering. Däremot berättar Denise att inom hennes 
förskoleområde finns det manlig mentorer som kan finnas som stöd för nyrekryterade 
manliga förskollärare och barnskötare. Grundidén med detta mentorskap mellan männen 
är att de ska kunna bolla idéer och prata om specifika områden eller fenomen som berör 
dem i deras yrkesvardag. Hon beskriver att det har varit en uppskattade strategi hos de 
nyrekryterade männen. Greta som är förskolechef på en förskola i samma förskoleområde 
berättar och bekräftar denna strategi, annars lyfter hon att de inte har någon specifik 
strategi gällande inkludering av män i förskolan.

Annars kan jag inte säga att vi har ett utarbetat arbetssätt för att inkludera just män men jag 
tänker att det är samma arbete som görs för att inkludera vem som helst. Att man skapar ett 
klimat där man känner att man hör hemma, där man känner sig bekväm, trivs och känner sig 
välkommen (Greta).

4.2.3 Inkludering utifrån ett individperspektiv (Analys)

Resultatet visar att samtliga förskolechefer definierar begreppet inkludering snarlikt, då de 
beskriver att det innebär att skapa en inkluderande miljö där samtliga individer ska 
kunna uppleva att de är en del av ett sammanhang. Enligt resultatet är det uppdragen från 
förskolans styrdokument, exempelvis läroplanen (Skolverket, 2010) som styr 
verksamheten samt vägleder hur förskollärare och barnskötare måste förhålla sig till dess 
mål, könet är inom denna diskurs oväsentligt. 

Detta kan relateras till en diskurs där individens kompetenser är det viktiga för att skapa 
en inkluderande miljö, vilket beskrivs genom att förskolecheferna återkommande använder 
sig av formuleringar som exempelvis ”… jag ute efter kompetent personal oavsett om dem 
är man eller kvinna”. Vi som författare till studien anser oss utgå från en liknande diskurs 
som förskolecheferna beskriver. En diskurs som betonar individens betydelse, där 
individens olikheter berikar miljön. Utifrån denna diskurs tänker vi att det kan underlätta 
inkludering av män i förskolan. Förskolecheferna beskriver att det är individernas 
kompetenser i sin yrkesroll som förskollärare eller barnskötare är det väsentliga, vidare 
beskrivs individens kön vara något som inte är väsentligt eller något som kan berika 
verksamheten utifrån förskolans uppdrag. ”… det är samma regelverk för alla.”
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I övervägande svar från förskolecheferna beskrivs det att det inte finns någon specifik 
strategi kring att inkludera en avgränsad grupp, inkludering beskrivs mer vara mer av 
generell karaktär än kön. Respondenterna beskriver enligt liknande resonemang, att det är 
av stor vikt att se männen som individer och utifrån dess yrkesroll därmed vill 
respondenterna bortse från att individen är man eller kvinna och inte kategorisera dessa i 
två skilda grupper. 

Två av förskolecheferna beskriver en tydlig strategi som är specifikt riktad mot män som är 
nyrekryterade till förskolan. Denise lyfter denna strategi som framgångsrik och något 
positivt, en strategi som innebär ett slags mentorskap där nyrekryterade kan få stöttning 
kring frågor som berör yrkesrollen och innebörden av att vara man inom denna (Havung, 
2000). 

4.3 Strategier och svårigheter i att behålla och locka män till 
förskolan

4.3.1 Rekryteringsutmaningen

Robin har sedan 1990-talet varit engagerad i frågor som berör män i förskolan, då var han 
själv förskollärare som var med och startade grupper av män i förskolan. Gruppen som 
enligt Robin hade en grundtanke i att stötta varandra i yrkesrollen. När Robin blev 
förskolechef förändrades hans perspektiv gällande män i förskolan, då började han mer 
fundera utifrån ”... hur ska vi rekrytera? Hur ska vi jobba med att få män att bli 
intresserade av vårt yrke?”.

Samtliga förskolechefer som tagit del i denna studie beskriver att svårigheterna i 
rekryteringen av män till förskolan till stor del bottnar i att verksamheten måste hitta 
strategier för att marknadsföra förskolan som en attraktiv, utvecklande och utmanade 
arbetsplats. Förskolecheferna beskriver enligt ett likande resonemang att 
marknadsförandet har underlättats i och med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och 
att denna har hjälpt att utveckla verksamheten mot en arbetsplats som kombinerar lärande 
och omsorg. Vidare beskriver förskolecheferna att lärandet måste förskolan bli bättre på 
att visa att de utövar, så att det får en spridning i samhället som i sin tur kan förändra 
synen på hela verksamheten och en förändrad bild på vad yrket handlar om. 

... där har vi ett jätteviktigt arbete att visa på att det inte bara handlar om omsorg att det är ett 
jätteviktigt och att det handlar väldigt mycket om lärande också (Ebba).

Lärande om omsorg som beskriv av förskolecheferna måste få ta lika stor del av det 
vardagliga arbetet i förskolan.

… Men sen tänker jag också att man också måste visa på att det här yrket handlar inte bara om 
omsorg (Maggan).

Ebba beskriver att förskolans har varit dåliga på att marknadsföra sig som en professionell 
arbetsplats som kräver kompetent och utbildad personal, samt att verksamheten därmed 
inte har visat på verksamhetens uppdrag och vad de verkligen gör utöver att ägna sig åt 
omsorg. Stefan förklarar att stolthet för yrket, tillit och gemenskapen som arbetslaget 
skapar är viktig att uppmärksamma och visa utåt. 

Det handlar om att promota och visa vilken fantastisk verksamhet vi jobbar i. Visa att man 
faktiskt inte bara sitter och klipper och klistrar eller pärlar, för vem som helst kan inte jobba på 
en förskola (Stefan).
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4.3.2 Revidera förskola som organisation

Två förskolechefer menar att förskolan som organisation måste förändras, vidare beskriver 
dessa att förskolan kan beskrivas som en platt organisation. 

Vi pratar ju väldigt ofta om förskolan som en platt organisation, att det inte finns jättemånga 
karriärvägar att gå i förskolan, det är förskollärare, barnskötare (Siri). 

Ebba beskriver att en omorganisation av förskolan är nödvändigt utifrån det ökade 
rekryteringsbehovet, där ser hon att denna strategi inte endast riktar sig mot att få in fler 
män i förskolan, det behövs fler barnskötare och förskollärare. Något som Ebba lyfter som 
ett exempel på en gynnsam utveckling av verksamheten kan vara att utveckla olika nya 
former av uppdrag eller vidareutbildningarna inom förskolans yrkeskategorier. Ebba lyfter 
en titel förstelärare som finns inom grundskolan, som ett exempel på något som skulle 
kunna vara en titel som kan appliceras och anpassas till förskolan. 

Att hitta utvecklingsmöjligheter inom yrket tror jag kan vara något, för att kunna locka kvar 
männen som vill vidare men även kvinnorna som även dom ibland söker sig vidare precis som 
männen (Ebba).

Robin beskriver vidare att han tycker att förskolan måste förändras som organisation, han 
tror att det kan vara gynnsamt för förskolan att utvidga yrkeskategorierna i förskolan. 
Robin ser även att en utveckling av förskolan som organisation som en nödvändighet då 
förskolan på något sätt måste försöka rekrytera mer personal. 

... vi måste få in fler yrken i förskolan för att på så sätt öppna upp för fler vägar in samt fler vägar 
att utvecklas (Robin).

Robin tror då att det kan öppna upp för att få in fler män i förskolan, då han menar att 
många män utbildar sig till exempelvis idrottslärare och där tror han att det finns goda 
möjligheter att dra nytta av deras kompetenser. Han anser därmed att det är lite förlegat 
med att ha endast förskollärare och barnskötare som de enda yrkeskategorierna i 
förskolan. Robin beskriver även att han tror att man kan använda läroplanen som en 
riktning i arbetet att bredda yrkesgrupperna i förskolan, igenom läroplanen kanske man 
kan ge uppdrag till andra yrkesgrupper som därigenom kan utföra ämnesinriktade uppdrag 
i förskolan. Exempel på grupper som Robin anser sig vara väl lämpade att dra nytta av är 
exempelvis musiker.

4.3.3 Män lockar fler män

En möjlig svårigheterna i rekryteringen av män till förskolan beskrivs enligt 
förskolecheferna som ingår i denna studie att män som är nya inom förskolan, kan ha för få 
eller helt sakna någon eller några att identifiera sig med. Förskolecheferna nämner att en 
möjlig framgångsfaktor mot att locka fler män till förskolan kan vara att samla de män som 
finns verksamma på en förskola till samma eller avgränsande avdelningar. 
Förskolecheferna beskriver att de tror att detta kan bidra till att fler män kan “få upp 
ögonen” för hur man hur det faktiskt är att arbeta i förskolan. Ett annat alternativ som lyfts 
av samtliga är att göra reklam för förskolans verksamhet och då använda sig av män i 
förskolan som reklampelare. Maggan beskriver att hon anser att det är viktigt att visa killar 
som befinner sig på högstadiet, att förskolan är ett möjligt alternativ att arbeta 
inom. Vidare beskriver hon att erbjudandet kan bestå av exempelvis praktikplatser, vilket 
kan möjliggöra att fler killar kan få en förändrad bild av förskolan och dess verksamhet.
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4.3.4 Genomförda satsningar

Greta beskriver hur kommunen gjort olika satsningar där man riktat sig specifikt till män 
under årens gång. Exempelvis att man fått ett provår i poolen, som man, där grundtanken 
är att provåret ska fungera som en inspirationskälla och inkörsport till 
förskollärarutbildningen. Detta har inte gett den utdelning man velat berättar Greta, då 
hon resonerar kring att det skulle kunna vara ett bra sätt att visa verksamheten för dem 
som är nyfikna. Vidare förklarar hon att en teori är att lägga mer fokus på de individer som 
är färska för yrket då Greta anser att första intryck och känsla är något som kan färga sin 
upplevelse av att arbeta i förskolans verksamhet. Vidare berättas att det finns en förskola i 
samma förskoleområde där det finns ett etablerat arbetslag som endast består av män. 

Den avdelningen skulle kunna vara en bra plats att visa för helt gröna personer, så de får se hur 
det funkar och när det funkar bra (Greta).

4.3.5 Normbrytaren

Män kan också baka, måla, pyssla, och får man visa det kan männen fungera som bra 
förebilder för barnen, att män och kvinnor gör allt berättar Maggan, något som 
representerar samtliga förskolechefers syn på männens roll i förskolan. Robin berättar att 
han anser att det inte spelar någon roll om man är man eller kvinna, så ska man få vara den 
man är och samtliga som jobba i förskolan ska därmed inte formas i en liknande mall. I 
förskolan anser han att man ska få kunna jobba med sådan som man själv drivs av, att 
individen drivs av sitt genuina intresse och får dra nytta av det i sitt arbete. Dock 
problematiserar Robin detta resonemang, då han ser en risk med detta om individen till för 
stor del får låta sitt personliga engagemang och intresse färga verksamheten och 
yrkesrollen för mycket så kan detta cementera könsroller. Som ett exempel lyfter han att 

... en schablonbild att en man får stå i snickarboden och snickra samt spela innebandy, det ska 
han få göra med då inte till hundra procent då det finns andra uppdrag i yrket (Robin). 

Siri ser att det är stora skillnader bara mellan hennes manliga pedagoger, då en av männen 
är drivande i aktiviteter som berör teknik och konstruktion och en annan ofta är drivande i 
aktiviteter gällande musik och drama. 

... men annars är ju Eric raka motsatsen, kjol och nagellack, men gör ändå samma saker (Siri).

Stefan berättar utifrån ett liknande resonemang som Robin och Siri där han kopplar rollen 
som man och förskollärare till hans tidigare yrkeslivserfarenhet. Stefan beskriver att han 
aktivt försökt motverka att han faller in i klassiska schablonbilder av män.

4.3.6 Förskolans positionering i samhället, ett utvecklingsområde 
(Analys)

Resultatet visar att samtliga förskolechefer som tagit del i denna studie beskriver att 
svårigheterna i rekryteringen av män till förskolan till stor del bottnar i att verksamheten 
måste hitta strategier för att förändra samhällets diskurser kring vad förskolan står för. 
Vidare beskriver förskolecheferna att verksamheten måste förbättra sina strategier för att 
marknadsföra förskolan som en attraktiv, utvecklande och utmanade arbetsplats. 

...Men sen tänker jag också att man också måste visa på att det här yrket handlar inte bara om 
omsorg (Robin). 

Resultatet visar att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har hjälpt verksamheten att 
hitta strategier att marknadsföra förskolan.  Läroplanen beskrivs vidare även hjälpt 
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verksamheten att utvecklas mot en arbetsplats som kombinerar lärande och 
omsorg. Läroplanen har hjälpt verksamheten och de som är verksamma inom denna att 
revidera diskurser som berör verksamhetens positionering mot och i samhället. 

Resultatet beskriver förskolan som en platt organisation, där karriärmöjligheter beskrivs 
som få och därmed kan vara ett utvecklingsområde för förskolan som verksamhet. Vidare 
visar resultaten att förskolan som organisation bör förändra sina diskurser kring förskolans 
yrkeskategorier, vilket i sin tur bör möjliggöra en utveckling där fler vägar in i förskolans 
verksamhet skapas. 

... vi måste få in fler yrken i förskolan för att på så sätt öppna upp för fler vägar in samt fler vägar 
att utvecklas (Ebba). 

En möjlig svårighet i att rekrytera fler män till förskolan, är att det finns för få män 
representerade i verksamheten idag. Män som ingår i en rekryteringsprocess till förskolans 
verksamhet kan ha för få eller saknar helt något att identifiera sig med. En möjlig beskriven 
strategi gällande denna problematik kan vara att samla fler män på samma förskola, för att 
utöka möjligheterna till att fler män finner förebilder och individer som de kan identifiera 
sig med. Resultatet visar även att en möjlig lösning till att få in fler män till yrket, är att 
göra erbjuda killar i högstadiet praktikplatser. Vidare beskriver en förskolechef en strategi 
som har genomfört av kommunen, där männen har erbjudits en praktikplats i form av ett 
provår, som grundas i ett liknande resonemang, där männen och killarna har en möjlighet 
att förändra sin diskurs kring förskolan som en potentiell arbetsplats. Enligt Heikkilä 
(2014) beskrivs praktikplatser i förskolan vara en av de bidragande faktorerna till att 
männen söker sig till förskollärarutbildningar. 

Resultatet visar att det är viktigt att individens intressen ska få ta plats och berika 
förskolan, dock problematiseras detta genom att personliga drivkrafter och intressen inte 
får ta för allt stor plats i det praktiska utövandet av sin yrkesroll. Då resultatet visar en 
övervägande oro kring att detta kan möjliggöra att stereotypa könsroller och 
könstillhörigheter cementeras och reproduceras. Havung (2000) beskriver det som att 
inträdet av fler män i förskolans verksamhet kan stärka de typiska könsrollerna om 
könsrollerna inte aktivt problematiseras och utmanas.

... en schablonbild att en man får stå i snickarboden och snickra samt spela innebandy, det ska 
han få göra med då inte till hundra procent då det finns andra uppdrag i yrket (Robin).

5 Diskussion

Syftet med denna studie har varit att undersöka förskolechefers perspektiv gällande 
inkludering av män i förskolan. För att kunna uppfylla studiens syfte har vi arbetet utifrån 
fyra frågeställningar.

 Hur beskriver förskolechefer inkludering av män som medarbetare i förskolan?

 Hur resonerar förskolechefer kring betydelsen av rekryteringen av män till 
förskolan?

 Hur beskriver förskolechefer sina strategier gällande rekryteringsarbetet av män till 
förskolan?

 Hur beskriver förskolechefer sina strategier för att behålla männen inom förskolan?
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I detta avsnitt kommer även diskussion kring hur vidare vårt metodval hjälpt oss eller 
försvårat arbetet med att besvara vårt syfte.

5.1 Resultatdiskussion

5.1.1 Hur beskriver förskolechefer inkludering av män som medarbetare 
i förskolan?

Samtliga förskolechefer beskriver sig ha en tanke kring inkludering av män i förskolan, och 
förmedlar en bild av att det är individen och dess kompetenser i rollen som förskollärare 
eller barnskötare som är i fokus. Vidare beskriver förskolecheferna att förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) har en positiv inverkan gällande inkludering av män i förskolan. Då 
detta styrdokument har hjälpt förskolorna att fokusera på uppdraget vilket medfört att 
pedagogernas kön inte har spelat någon större roll. Läroplanens uppdrag är det som styr 
och vägleder pedagogerna att välja riktning i det pedagogiska arbetet. Vi tänker att 
förskolans läroplan har hjälpt förskolan att revidera eller förbise tidigare diskurser 
gällande normer och könskategoriseringar.

Jämställdhetsuppdraget från läroplanen är något som förskolecheferna tycks tolka likartat 
samt utifrån en definition av begreppet jämställdhet likt Skolverket, (2005). 

Resultatet visar att samtliga förskolechefer som deltagit i vår studie har snarlik syn på 
inkludering, vilket vi tror sig kunna förankras i att alla förskolor är styrda och utgår ifrån 
styrdokumentet Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Utifrån resultaten tolkar vi 
det som att samtliga förskolechefer beskriver inkludering och jämställdhet tätt 
sammankopplat med ett individperspektiv, vilket även förskolans läroplan kan anses göra 
(SOU 2006:75). Därmed kan det finnas en möjlighet att denna har väglett förskolecheferna 
och påverkat deras syn på inkludering och jämställdhet.

Vårt resultat visar att större delen av förskolecheferna inte tillämpar någon specifik strategi 
kring att inkludera en avgränsad och därmed specifik grupp till respektive förskola. 
Resultatet visar att inkluderingsstrategierna i förskolan är av en mer generell karaktär och 
är till för att inkludera samtliga som finns i respektive förskola. 

I studiens resultat var det två förskolechefer som skiljde sig från de resterande intervjuade 
förskolecheferna, dock var inte det någon uppseendeväckande skillnad där de kunde 
presenteras som motpoler till varandra. Greta och Denise är förskolechefer inom samma 
förskoleområde, där de funnit en gemensam strategi för att inkludera män till deras 
förskolor. Strategin innebar någon form av mentorskap där de utgångspunkten var att de 
nyrekryterade männen kunde få stöttning kring frågor som berör yrkesrollen och 
innebörden att vara man i förskolan. Cooney och Bitner (2001) och Havung (2000) 
beskriver att män i förskolan ingår i en av förskolans minoritetsgrupper och därmed kan i 
vissa situationer uppleva ett utanförskap. Personalrummet beskrivs vara den plats där 
dessa minoritetsgruppen kan uppleva ett utanförskap och därmed inte känna sig 
exkluderade i verksamheten. Vårt resultat visar inte på att några av förskolecheferna 
belyser personalrummet som problematisk gällande männen i förskolan och deras 
upplevelser kring inkludering och exkludering. Dock beskrivs det i resultatet tankar kring 
att fler män i förskolan i sin tur kan generera fler män. Då männen därigenom lättare ska 
kunna finna förebilder de kan relatera till och identifiera sig med. 
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5.1.2 Hur resonerar förskolechefer kring betydelsen av rekryteringen av 
män till förskolan?

Förskolecheferna har ett snarlikt perspektiv kring betydelsen av fler män i förskolan där vi 
kan se att en könsblandad arbetsgrupp är något de ser som positivt. En annan aspekt som 
väger tungt enligt vårt resultat är att fler individer möjliggör chansen att barnen får fler att 
identifiera sig med och kan hitta olika förebilder i. En av förskolecheferna diskuterar vikten 
i att männen i förskolan finns till för alla barn och på så sätt får männen inte den självklara 
roll som anses finnas till för pojkarna i barngruppen.

...Flickor behöver också män runt omkring sig. Men då tänker jag att det handlar om personliga 
egenskaper. Att det är personen som kommer till oss som är viktig (Maggan).

Detta kan vi också läsa om i vår bakgrund där Havung (2000) och Mills, Martino och 
Lingard (2004) lyfter denna aspekt.

Det framgår också i vårt resultat att männen ibland kan ses och förväntas vara en 
kompletterande fadersfigurer för de barn som saknar dessa relationer i den privata sfären. 
Vilket inte anses vara förskolans uppdrag. Detta synsätt tänker vi oss kan härstamma från 
den tid då barn som levde med ensamstående mödrar visade en önskan av fler män i 
förskolan just för de saknade kontakten med en fadersfigur. Dock handlade debatten även 
om barnens rätt till fostran av både män och kvinnor och man ansåg att barnen gynnades 
av att möta män i förskolan då nya identifieringsobjekt möjliggjordes (Havung, 2000), 
vilket även vårt resultat visar.

Debatten om män i förskolan startade i ett ifrågasättande syfte huruvida männen var 
lämpliga att arbeta med mindre barn då det uppfattades som misstänksamt med män i 
situationer med yngre barn där omvårdnad var en del av det dagliga arbetet (Havung,
2000). Detta är något som vårt resultat visar som ett hinder i rekryteringen av män i 
förskolan. Två av respondenterna beskriver en känsla av misstänksamhet från exempelvis 
vårdnadshavare då respondenterna upplever att vara man och arbeta i förskolan 
fortfarande är något som inte är helt accepterat av samhället. Media beskrivs i resultatet 
som bärare av diskursen där männens närvaro i förskolan ifrågasätts på grund av tidigare 
fall av övergrepp mot barn vilket även vi som författare ställer oss bakom då flera 
gransknings och debattprogram behandlat de fall som visats olyckliga.

Uppdraget som läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver handlar om att 
motverka stereotypa könsroller samt könsmönster vilket kan tolkas ur varje enskild 
individs perspektiv. Havung (2000) beskriver i sin avhandling hur barn mår bra av och kan 
gynnas av att se och uppleva att kvinnor och män deltar i alla delar som hör till vardagen, 
exempelvis fostran, omsorg och vård. Studiens resultat beskriver hur förskolecheferna 
anser att förskolan behöver genomgå en förvandling som hjälper samhället att se på 
förskolans verksamhet ur ett annat perspektiv där lärande och omsorg går hand i hand. På 
så sätt menar cheferna att förskolan kan förändras till en attraktiv arbetsplats för alla 
individer med intresse för lärande och utveckling hos barn där kompetensen hos 
personalen är viktigare än könet. Vi som författare till studien tänker oss att dessa tårtbitar 
ligger väldigt nära varandra när det handlar om att förändra diskursen kring förskolan 
samt kan vi tolka resultatet utifrån Eidevalds (2011) beskrivning om hur diskurser är en 
färskvara som kan förändras tillsammans med olika sociala handlingar där man ställer sig 
mot den rådande diskurs som i sin tur blir accepterade av den större massan. Vi som 
skribenter tänker oss att detta möjligtvis är det som vårt resultat bottnar i de diskurser, 
som är överordnade, beskrivs begränsa oss i våra tankar och handlingar (Eidevald, 2011).
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Då det framhävs starkt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att man som 
förskollärare ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller och könsmönster tänker vi 
oss att vi behöver börja arbetet från första dagen barnet sätter sin fot på förskolan. 
Samtidigt funderar vi över hur detta arbetssätt är möjligt när det fortfarande, enligt vårt 
resultat, visar sig enligt våra respondenter finnas ett samhälleligt motstånd gentemot män i 
förskolan. En av våra respondenter tror att det motstånd som fortfarande finns kvar är på 
grund av antalet män i förskolan, vilket hon tror kan ändras om siffran män ökar. Hon 
beskriver att det då inte blir så ovanligt och uppmärksammat, vilket vi kan hålla med om. 
Ser vi till den feministiska poststrukturalismen handlar diskursen om att ifrågasätta och 
överskrida det som anses manligt och kvinnligt men också i vissa fall rubba de 
kategoriseringarna som råder i nuet (Lenz Taguchi, 2004).

Det framgår också i vårt resultat att förskolecheferna beskriver att den låga status, låga 
löner och som tidigare nämnt, samhällets bild på förskolan och dess yrkesgrupper och 
dessutom att förskolan är konstruerad efter kvinnan och är en kvinnodominerad 
arbetsplats, bidrar med svårigheter med att rekrytera män till förskolan, vilket Havung 
(2000) stärker med sin avhandling. En av våra respondenter menar att det krävs en viss 
typ av man för att klara av de eventuella motstånd som kan visa sig när det kommer till att 
arbeta inom förskolans verksamhet när man är av det manliga könet. Sargent (2005) 
beskriver hur man som man i en kvinnodominerad arbetsmiljö ofta kan uppleva hur denne 
behöver anpassa sig till den norm som finns i verksamheten, att man som man upplever att 
man behöver ställa sig in och agera så som förväntas av en, vilket Eidevald (2011) beskriver 
som individens positionering. Männen som träder in i förskolans verksamhet behöver 
därför förhålla sig normkritiskt och därmed kan man uppfatta en vilja bland dessa män att 
träda in i verksamheten på lika villkor som sina medarbetare, oavsett kön (Nordberg, 
2005; Sargent, 2005; Martino, 2008).

Ett resultat av studien visar också att mångfald inom arbetslaget är något som är viktigt för 
att berika förskolans verksamhet då man kopplar detta till hur vårt samhälle ser ut som vi 
lever i. Förskolecheferna menar i samstämmighet med Peeters (2007) att mångfalden 
berikar förskolan på det sätt att man genom flera olika typer av individer kan på ett enklare 
sätt sätta samman en personalgrupp med olika bakgrund och erfarenheter vilket i sin tur 
gör förskolans verksamhet och arbete rikare för barnen då det återigen möjliggör fler 
individer att identifiera och hitta förebilder i. Utifrån denna diskurs finns det skillnad i att 
vara kvinna och man men även en rad andra kategoriseringar dock menar man att 
personalsammansättningen bör utgå från de perspektiv där mångfalden av individer står i 
fokus samt individens intressen och kompentens är den övervägande faktorn. Vi som 
författare till studien tänker oss, i enighet med resultatet och tidigare nämnd författare, att 
detta är ett gott sätt att uppnå ett klimat där man på bästa vis kan tillgodose barngruppens 
varierande behov. 

5.1.3 Hur beskriver förskolechefer sina strategier gällande rekrytering 
av män till förskolan och strategier för att behålla männen inom 
förskolan?

Intervjuerna med våra respondenter visade att det finns en samsyn när det kommer till 
potentiella strategier för att behålla de män som redan finns verksamma men även för att 
rekrytera fler män till förskolan. Förskolecheferna beskriver att det handlar om att, 
återigen, förändra den samhällssyn och diskurs som råder gällande förskolans verksamhet 
samt vad förskolan faktiskt står för, vilket de menar är en kombination av lärande och 
omsorg. Resultatet skulle kunna tolkas på så sätt att diskursen kring förskolans 
positionering behöver förändras för att rekrytera fler män till förskolans värld (Eidevald, 



24

2009; Lenz Taguchi, 2004). Resultatet visar att samtliga respondenter anser att läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) bidragit till ett förändrande synsätt samt har diskursen 
kring förskolans betydelse förändrats. Vidare visar resultatet att förskolan beskrivs som en 
platt organisation som behöver utvecklas när det kommer till karriärmöjligheter och 
ingångar till verksamheten. Detta beskrivs vidare som en möjlighet till att fler söker sig till 
förskolan grundat på en yrkesroll som är mer inriktad på den individuella individens 
intressen och kompetens. Dock menar respondenterna att individens personliga intressen 
ska berika verksamheten utan att ta för stor plats i praktiken då man känner en oro för att 
det i vissa fall kan stärka de stereotypa könsrollerna istället för att motverka, vilket även 
Havung (2000) talar om och menar att det handlar om ett medvetet förhållningssätt så 
könsroller och könsmönster inte reproduceras i verksamheten.

Havung (2000) beskriver den ensamma mannen i en arbetsgrupp som en risktagare för 
automatiskt ses som en manlig symbol och representerar könet och inte individen, samt 
om de nätverk som är skapade av män för män i förskolan. Den bakomliggande tanken är 
att män får en plats där man kan ventilera tankar och idéer, vilket vi också kan se i vårt
resultat. Det finns en uttalad svårighet hos våra respondenter kring rekrytering av män, 
dock beskrivs en möjlig strategi för denna problematik då respondenterna menar att en 
fördel kan vara att samla fler män på samma avdelning eller förskola. Wahl (2015) menar, 
precis som våra respondenter, att män som ensam representerar männen på sin 
verksamma förskola visar en större tendens till att lämna sin arbetsplats eller sitt yrke än 
om man ser till de förskolor där fler män finns verksamma (Wahl, 2015). Den större delen 
av respondenterna poängterar vikten av möjligheten att finna förebilder och individer att 
identifiera sig med kan vara avgörande för om man stannar kvar inom yrket eller ej. 
Conney och Bitner (2001) menar att män som ingår i en minoritetsgrupp lätt kan känna ett 
utanförskap som vi som skribenter kan tänka oss möjligen kan vara en bidragande orsak 
till att man söker sig vidare i sitt arbetsliv.

En annan strategi som framkom i vårt resultat är satsningen som gjorts inom kommunen 
där männen får ett provår inom vikariepoolen, som är tänkt som en möjlighet att visa 
verksamheten och ge män en chans att förändra sin diskurs kring förskolan och i bästa fall 
se förskolan som en potentiell arbetsplats. En respondent beskriver sina tankar kring 
praktikplatser som hon tänker sig möjligen kan ge alla individer ett intresse för förskolan 
redan från 14 års ålder då man vanligtvis får möjlighet till sin första praktik. Praktikplatser
är något som Heikkilä (2014) beskriver som en bidragande faktor till att män söker sig till 
förskollärarutbildningar. Kan det vara så att arbetet för att förändra diskursen kring 
förskolan och dess betydelse behöver implementeras i olika sammanhang, som exempelvis 
erbjuda högstadieelever samt män som letar efter eftergymnasiala sysselsättningar 
praktikplats på förskolor.  

Samtliga förskolechefer är eniga i synen gällande inkludering av män i förskolan, finns inga 
specifika insatser eller få insatser som riktar sig till just gruppen män. Något som vi anses 
kunna förklaras med att förskolecheferna konstruerar arbetsgrupperna utifrån ett 
individperspektiv. Där individernas kompetenser är grunden för arbetsgruppens 
sammansättning, av denna studie framgår det tydligt att förskolecheferna inte anser att 
könet, det vill säga att vara man eller kvinna innefattar specifika kompetenser som är 
användbara i förskolans verksamhet. Vilket vi vidare tycker oss kunna sammankoppla med 
en av studiens inledande citat Att vara man är ju ingen kompetens (Klepke, 2015, s. 114).
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5.2 Metoddiskussion 

Att anta en kvalitativ metodansatts till vår studie var för oss självklart då studiens syfte 
vara att studie är att undersöka förskolechefers perspektiv gällande inkludering av män i 
förskolan. Vår kvalitativa metodansats innebar för vår studie åtta kvalitativa intervjuer 
med semistrukturerade intervjufrågor (Bryman, 2011). Genom att använda öppna frågor 
som möjliggjorde följdfrågor upplevde vi att respondenterna uttryckte spontant sina tankar 
och idéer kring ämnet. 

Studiens intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudupptagningar vilket har varit 
användbart under arbetets gång. Ljudupptagningarna och transkriberingarna av dessa 
intervjuer har varit till stor hjälp i analysarbetet. Vi har inte upplevt att informanterna 
visade några tecken på att de blev störda av att intervjuerna spelades in, vi upplever att de 
istället tyckte att det var till stor fördel. Då intervjuerna lättare kunde följa en struktur likt
ett spontant samtal, vilket vi vidare tror kan ha medfört att informanterna svarade mer 
ärligt. Detta har därmed ökat studiens reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Vidare 
beskriver Bryman (2011) olika faktorerna som kan ifrågasätta studiens reliabilitet, 
exempelvis kan det vara hur intervjufrågor tolkas, informantens dagsform eller att 
informanten ger de svar denne tror förväntas. Det beskrivs även finnas en risk vid att 
feltolkningar görs vid tolkning av resultatet av intervjun. Vi som författare ställer oss 
frågan om vårt biologiska kön, alltså att vi som författarpar består av en man och en 
kvinna, påverkat förskolechefernas svar. Dock upplever vi att detta inte har påverkat 
förskolechefernas svar, då samtliga svar är snarlika i dess karaktär och utformning.

Studien hade kunnat utökas till att även innefatta förskollärare som respondenter för att på 
så sätt kunna få två perspektiv gällande inkludering av män i förskolan. Dock hade 
ytterligare en respondentgrupp resulterat i att studiens syfte bör ändras. Studien hade även 
kunnat utökas till att innefatta ett fler antal respondenter, vilket hade ökat 
studieresultatets tillförlitlighet. 

På grund av att undersökningen endast behandlar resultat utifrån åtta intervjuer, anser vi 
att undersökningens resultat inte är generaliserbart på förskolor i nationellt perspektiv. 
Därmed anser vi att undersökningens resultat kan ge ett perspektiv på hur förskolechefer 
kan resonera kring inkludering av män i förskolans verksamhet. Vilket sedan kan relateras 
till forskning som berör liknande ämnen.

5.3 Relevans för förskolepedagogiken

Denna studie har visat att det finns en generell oro gällande rekryteringen som kommer 
krävas inom några år kring personal i förskolans verksamhet.

De teoretiska verktyg som den feministiska poststrukturalismen gett oss som diskurs, 
subjektskapande och positionering tror vi oss kunna använda i vårt framtida yrke som 
förskollärare då begreppen ger oss olika verktyg och perspektiv i arbetet. Vi kan se efter 
genomförd studie att kommunikation och en enhetlig samsyn, krävs mellan all personal för 
att strategier kring inkludering i förskolan ska kunna utvecklas och kunna användas i 
framtida rekryteringsarbeten. Studiens resultat är kanske inte anmärkningsvärt av sig 
självt men det säger ändå något om vad som anses vara viktigt i vårt arbete mot att skapa 
en god förskolemiljö för alla individer. Detta är något vi som blivande förskollärare kan ta 
med oss i vår ryggsäck av kunskap och erfarenheter.
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5.4 Fortsatt forskning

Förslag på fortsatt forskning kan vara att utöka studien ytterligare genom att exempelvis 
intervjua förskollärare och barnskötare. För att kunna tillföra fler perspektiv kring ämnet 
men även kunna få berättelser som beskriver hur det är att vara man i förskolan. Vi anser 
att om studien kunnat öka antalet intervjuer och sträckts sig över fler kommuner hade lett 
till ett mer nationellt generaliserbart resultat. 



27

Referenser

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.

Cooney, M. H. & Bittner, M.T. (2001). Men in Early Childhood Education: Their 
Emergent issues. Early Childhood Education Journal. Vol 29, No 2, pp. 77-82.

Eidevald, C. (2011). "Anna bråkar!": att göra jämställdhet i förskolan. (1. uppl.) 
Stockholm: Liber.

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare [Elektronisk resurs]: att förstå 
kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Diss. . Jönköping. 

Havung, M. (2000). Anpassning till rådande ordning: en studie av manliga 
förskollärare i förskoleverksamhet. Diss. Lund: Universitet.. Malmö. 

Heikkilä, M. (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. (1. uppl.) 
Stockholm: Liber.

Heikkilä, M. (2014). ”Det man får av barnen, det går inte att ersätta med nån
ting!” – en intervjustudie om män som studerar till förskollärare.
Opublicerad rapport,Skolverket.

Klepke, B. (2015). Kompetens viktigare än kön på genusförkola i Umeå. I E. 
Mattsson (Red.), Fler män i förskolan: en antologi om breddad rekrytering. 
(s. 111 - 117), Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Lenz Taguchi, H. (2004). In på bara benet: en introduktion till feministisk 
poststrukturalism. Stockholm: HLS förlag.

Martino, W.J. (2008). Male Teachers as Role Models: Addressing Issues of
Masculinity, Pedagogy and the ReMasculinization of Schooling. S.189223. 
Curriculum Inquiry 38:2 (2008).

Mills, M., Martino, W. och Lingard, B. (2004) Attracting, recruiting and retaining 
male teachers: policy issues in the male teacher debate. British Journal of 
Sociology of Education, 25 3: 355-369. doi:10.1080/0142569042000216990

Nordberg, M. (2005). Jämställdhetens spjutspets?: manliga arbetstagare i 
kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. 
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. Göteborg.

Peeters, J. (2007). Including Men in Early Childhood Education: inshights from 
the European Experience. NZ Research in Early Childhood Education, Vol 10, 
2007.

Sargent, P. (2005). The Gendering of Men in Early Childhood Education. Sex Roles, Vol.
52, No 34: 251259.



28

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (Ny, rev. utgåva.). Stockholm: 
Skolverket.

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer. 
Stockholm: Skolverket.

SOU 2006:75. Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och 
genus i förskolans pedagogiska arbete: slutbetänkande. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer.

Sveriges kommuner och landsting (2015). Fler män i förskolan: en antologi om 
breddad rekrytering. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Sveriges kommuner och landsting (2014). Så löser vi 
rekryteringsutmaningarna: En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och 
skola. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wahl, E. (2015). Så jobbar vi Arjeplog och Malmö om vägar att locka män till 
förskolan. I E. Mattsson (Red.), Fler män i förskolan: en antologi om breddad 
rekrytering. (s. 15 - 25), Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.



29

Bilaga 1: Intervjufrågor

1. Män i förskolan, vad blir din första tanke? 

2. Varför tror du att så få män väljer att arbeta i förskolan? 

3. Behövs det fler män i förskolan? Om ja, i så fall varför?

4. Hur många män är anställda här på förskolan som förskollärare/barnskötare?

5. Vad tänker du om jag påstår att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga 
förskollärare/barnskötare? 

6. Vad är inkludering för dig? 

7. Hur arbetar ni för att inkludera män som medarbetare i förskolan? Kan du ge något 
konkret exempel på hur ett sådant arbete går till?

8. Har du någon tanke kring hur man kan locka fler män till förskolan?

9. Upplever ni att det finns några svårigheter med att inkludera män i förskolan?

10. Finns det några strategier för att behålla de män som finns verksamma i 
verksamheten? Om ja, i så fall vilka?

11. Vad har män som förskollärare/barnskötare för roll i förskolan anser du?
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Bilaga 2: Missivbrev

Information om undersökning kring inkludering i förskolan

Vi heter Emil Dalqvist och Emelie Andersson, vi går sista och sjunde terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vår sista och avslutande kurs i 
förskollärarutbildningen består av att vi kommer att skriva vårt examensarbete inom 
förskolepedagogiskt område. Syftet med vår undersökning är att vi vill undersöka förskolor strategier 
kring att inkludera män som medarbetare. 

Varför är det viktigt att undersökningen genomförs? Män i förskolan är ett högaktuellt ämne som ofta 
får medialt utrymme. Med tanke på att män är en minoritetsgrupp i förskolan kan det innebära att 
denna grupp ofta känner sig exkluderade i förskolan. Vi finner därför ämnet intressant om hur 
förskolor arbetar främjande för att inkludera de män som redan finns verksamma i förskolan idag. 
Detta tror vi kan leda till att fler män söker sig till förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som består av en intervju, där tidsåtgången 
är beräknad till ca: 30 minuter med ca: 3-4 intervjufrågor. Intervjun kommer vi spela in och sedan 
transkribera. Efter transkribering kommer inspelningen att raderas. Vi väljer att spela in intervjuerna 
för att kunna genomföra intervjun utan avbrott för anteckningar. Samtliga data från intervjuerna 
kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och endast av oss som författare. Ditt 
namn och den förskola som du är verksam i kommer därmed inte publiceras i den färdiga 
undersökningen, därmed kommer din medverkan vara anonym. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig.

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 
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