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Abstract 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på könsaspekten 

inom yrkesrollen. I litteraturgenomgången behandlas olika teorier om män och kvinnor i 

förskolan och hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller som finns ute 

på våra förskolor. I litteraturgenomgången bearbetas även varför det finns så få män och hur 

män kan motiveras att arbeta i förskolan. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av 

intervjuer med åtta pedagoger, varav fyra är kvinnliga och fyra är manliga pedagoger. 

Resultatet visar att alla respondenterna vill ha fler manliga pedagoger i verksamheten samt att 

några av dem har olika uppfattningar om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. 

Det framkommer att de manliga respondenterna är mer med barnen utomhus än vad de 

kvinnliga respondenterna är. De kvinnliga pedagogerna tar hand om aktiviteter som pyssel 

och lek i ”dockis” inomhus medan de manliga har mer aktiva lekar och konstruktionslek. 

Resultatet visar även att männen ser sin ”fixarroll” som något negativ medan kvinnorna ser 

den som positiv eller inte är medvetna om den. 

 

Ämnesord: förskola, manliga pedagoger, kvinnliga pedagoger, könsroller 
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1 Inledning 
Det diskuteras ofta på förskolorna och ute i samhället att det behövs fler män i förskolan. 

Många menar att männen behövs för att det är så många barn som inte har en fadersgestalt i 

hemmet. Andra menar att män behövs för att det ska bli en motvikt mot det kvinnliga i 

förskolan (SOU: 2 004:115). Andelen män är mycket låg om man jämför med antalet kvinnor 

som arbetar i förskolan. År 2005 var det 80 526 anställda och endast 2131 av dessa var män 

(www.skolverket.se).  

 

Det är viktigt att inse att männens frånvaro i förskolan handlar om hela samhällets attityder 

och värderingar. Även om männen blir insläppta i verksamheten är det helt på kvinnans 

villkor, detta är något som vi måste förändras (Havung, 2000). I samhället finns en utpräglad 

föreställning av vad som förväntas av de båda könen och det finns oskrivna regler om vad 

som gäller för män och kvinnor. Med jämna mellanrum flammar debatten upp om män i 

förskolan. Diskussionerna har funnits sedan 60- och 70-talet, då kvinnoforskning och 

könsrollsdebatten blev aktuell. I slutet på 90-talet kom debatten att handla om pedofiler i 

förskolan, vilket kan vara en orsak till det låga antalet män i förskolan.   

 

Havung (2005) menar att män i förskolan är unika och sällsynta i sin ställning. Detta leder i 

sin tur till förväntningar på att mannen ska bidra med annat än vad de kvinnliga pedagogerna 

ska bidra med. Med nedanstående citat kan man fundera över hur lockande 

förskoleverksamheten är för män: 

 
En manlig förskollärare har dubbla krav på sig i sitt yrkesutövande. Han är 

förskollärare och man med hela samhällets lagrade förväntningar på sina axlar. 

Han ska vara mannen och fylla ut ett tomrum i verksamheten, eftersom det saknas 

män i förskolan. Det betyder att han har många uppgifter att svara mot utöver de 

rent yrkesmässiga. Han ska medverka till ökad jämställdhet och möjligheter till 

strukturförändringar på arbetsmarknaden (Nordberg, 2005, sid 46).  

 

Männen menar att deras uppdrag är att vara med barnen och de uppfattas som mer uppgifts- 

och handlingsorienterade än vad den kvinnliga personalen är. De kvinnliga kollegorna kan 

känna frustration över att männen inte följer bestämmelser och att männen är ombytliga i 

planer som tillhör verksamheten (Birgerstam 1997). Nordahl (1996) menar att de flesta 

kvinnliga pedagoger har en längtan av att ha kontroll, 
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att få kontrollera hur förskolan skall inredas praktiskt i detalj och likaså den pedagogiska 

utvecklingen. Han menar att detta är ett tecken på att kvinnorna har ett sämre självförtroende 

än de manliga pedagogerna. Detta beror på hur våra könsroller och socialisering ser ut och 

inte på att kvinnorna skulle vara mindre professionella i sitt arbete. 

 

1.1 Syfte 

Många gånger förs diskussioner om jämställdhet i arbetslaget i förskolan utifrån 

pedagogernas egna föreställningar – ofta utan saklig grund och fakta.  Det blir då svårt att 

skaffa sig den distans till allt det som är inlärt och se de normer som styr oss (Wahlström, 

2003). Syftet med arbetet är att hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på könsaspekten 

inom yrkesrollen. 

 
1.2 Arbetets disposition 
 
Arbetet inleds med en litteraturstudie som handlar bland annat om männen i förskolan, 

manliga och kvinnliga förebilder, yrkeskompetens och könsroller. Detta mynnar ut i 

problempreciseringen. Därefter kommer en beskrivning av val av tillvägagångssätt av 

undersökningen. I kapitel fem redovisar vi för de resultat som kommit fram under 

intervjuerna. Vidare utförs en analys av resultatet. Resultaten knyts sedan samman med 

litteraturen och diskuteras i kapitel sex. Därefter avslutas arbetet med en sammanfattning. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturen lyfter olika författare sina teorier och tankar om män och kvinnor i förskolan och 

deras yrkeskompetens. Litteraturen behandlar även samhällets normer och värderingar kring 

könsroller och jämställdhet. 

 
2.1 Männens historia i förskolan 
”Finns det ett bättre yrke för en kvinna?” Detta citat kommer från Ellen Moberg som enligt 

Tallberg Broman (2002) var en av förskolans pionjärer, denna typ av kommentar var inte 

ovanliga under tidigt 1900-tal. Föregångaren till förskollärare var barnträdgårdsledarinna och 

det kunnande de skulle ha var tydligt kopplat till en speciell sorts kvinna. Stina Sandels, 

beskriver år 1945 hur en lämplig barnträdgårdslärarinna bör vara. Hon bör ha ett medfött 

”barnatycke”, humor, jämt och glatt humör samt vara optimist. Hon bör vara kroppsligt och 

andligt frisk. Unga klena flickor avråds från att söka detta yrke. Ledarinnan bör vara fräsch 

och ha ett välvårdat yttre, kunna skapa saker från nästan ingenting. ”Det ska vara en särskilt 

käck typ” ansåg Alva Myrdal som var en engagerad kvinna inom förskoleverksamhetens 

utveckling (Tallberg Broman, 2002). 

 

På 1930-talet var Alva Myrdal och en del andra politiker oroliga för den brist på intresse som 

männen visade för familjelivet. Allt fler kvinnor fick arbete i det mansdominerande samhället. 

Diskussionen om män i kvinnodominerade yrke som förskollärare utgick från att fler män i 

sådana yrken skulle göra relationen mellan könen mer jämställd. Samhället ville att männen 

skulle visa mer känslor och tona ner sin auktoritet. Politikerna försökte lyfta fram yrken som 

förskollärare och sjuksköterskor (Nordberg i Björkman, 2006). 

 

På 50- och 60-talen började det bli möjligt även för männen att arbeta i förskolan. 

Yrkesbeteckningen ledarinna och lärarinna ändrades 1955 till förskollärare. Det var dock 

underförstått i yrket och i utbildningen att det var ett kvinnoyrke (Tallberg Broman, 2002). 

 

Diskussionen om män går långt tillbaka i tiden. Kvinnor skapade förskolläraryrket som ett 

kvinnoyrke, som gjorde att ogifta kvinnor kunde försörja sig. Det fanns nästan ingen insyn i 

deras arbete vilket gjorde att de kunde jobba och utveckla verksamheten som de ville. 

Kvinnorna poängterade att förskolläraryrket var särskilt lämpligt för kvinnor. Det var inte 

förrän på 60-talet som den första manliga förskolläraren utbildades (Nordberg i Björkman, 
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2006). 

 

På 1970-talet sökte många män sig till förskolan och de upplevdes som modiga och kände sig 

uppskattade av den kvinnliga personalen. Männen besvärades inte av att vara 

underrepresenterade trots att de gjorde ett gränsöverskridande yrkesval (Wernersson & 

Lander, 1979; Havung, 2000).  

 

Under 1980-talet byggdes barnomsorgen ut rejält och antalet platser fördubblades. 1990-talet 

karaktiserades av att det startades upp barnomsorg i både privat regi och föräldrakooperativ. 

Det skedde även en stor förändring av att sexåringarna flyttas över till skolan i 

förskoleklasser. Antalet anställda fördubblades inom förskolan mellan åren 1978 och 1988. 

Sedan år 2000 har antalet män i förskolan ökat med drygt 400 men eftersom det under samma 

tid har anställts mer personal förblir andelen män endast 2,3 procent (SOU 2004:115).  

 

2.2 Manliga och kvinnliga förebilder 
En skillnad mellan män och kvinnor är att män tänker på ett mer produktivt sätt; de vill få 

saker och ting gjorda snabbt och enkelt, och kvinnor tar mer hänsyn till andra människor. 

Nordahl (1994) talar även om ”det faderlösa samhället”. Han menar att det finns många barn 

som av olika anledningar inte har en närvarande pappa. Detta kan exempelvis vara att denne 

arbetar mycket eller för att media eller datorn prioriteras före barnet. Efter en skilsmässa 

hamnar barnen ofta hos mamman (Nordahl, 1994).  

 

I till exempel barnböcker ges ett budskap som pedagogen kanske inte alltid tänker på. Sådana 

budskap finns överallt omkring oss, att vara medveten om detta och sin egen roll som förebild 

är viktigt att tänka på. Att det inte finns så många manliga pedagoger kan vara svårt att 

påverka, det kan även finnas frånvaro av manliga förebilder i hemmet. Ett problem kan vara 

när barnen identifierar sig med tuffa osårbara mansförebilder. Som vuxen kanske man 

reagerar negativt men det finns inte något bättre alternativ att erbjuda. Detta kan ibland 

medföra förvirring och osäkerhet hos barnen. Ibland kan detta resultera i en ännu större 

fixering och positiv bild av den eventuella mansbilden (Graf m. fl, 1991).  

 

Eftersom det är många kvinnor som arbetar på förskolorna är det lätt för flickorna att hitta 

kvinnliga förebilder medan pojkar får leta upp den manliga förebilden någon annanstans. Att 
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det är mest kvinnor på förskolan kan resultera i att flickorna får en stark kvinnlig 

könsidentitet. Man kan också se att småbarnspappor arbetar mycket vilket gör att små pojkar 

ibland letar upp sin manliga förebild i exempelvis media (Graf m. fl, 1991). Johansson & 

Larheden (1995) anser att männen är viktiga i barnomsorgen, och vill poängtera att det är lika 

viktigt för flickor med en manlig förebild som det är för pojkar. Nordahl (1994) anser att 

kvotering  av män i förskolan kan vara en tillfällig lösning eftersom speciellt pojkar behöver 

manliga pedagoger. Tallberg Broman (2002) menar att när det diskuteras om varför vi 

behöver en jämnare könsfördelning bland de pedagogiska yrkena handlar det om betydelsen 

av en vuxen i barnens värld, kontakten med samhället. Det är viktigt för barnen att träffa både 

män och kvinnor och även att de får ta del av olika kulturella och sociala skillnader. 

Birgerstam (1997) menar att barnen behöver både män och kvinnor för att utveckla en egen 

realistisk kombination av kvinnligt och manligt, för att få en säkerhet hos sig själv och för att 

utveckla en stolthet över det egna könet. En undersökning som statistiska centralbyrån 

genomförde år 2005 visar att 72% av Sveriges barn levde med sina biologiska föräldrar. 22% 

levde med mamman och eventuellt styvpappa. 5% levde med pappan och eventuellt 

styvmamma. Samtliga barn i undersökningen var mellan 1-17 år(statistiska centralbyrån). 

 
2.3 Varför arbetar inte fler män i förskolan? 
Delegationen för jämställdhet (SOU 2004:115) menar att den minskade andelen män i 

förskolan inte enbart beror på att de män som arbetar i förskolan lämnar yrket, utan lika 

mycket på män som söker andra inriktningar på lärarutbildningen. En av de vanligaste 

kommentarerna till varför så få män söker till förskollärarutbildningar är pedofildebatten som 

var i slutet på 90-talet.  Den debatten gjorde att många män valde andra karriärer och färre 

sökte till utbildningen (SOU 2004:115). En annan diskussion är lönen på förskolorna. Det 

antas många gånger att män inte väljer att jobba i förskolan på grund av de låga lönerna i 

förskolan. Ytterligare en förklaring kan vara att män i yrken där kvinnor dominerar blir chefer 

i större utsträckning. Utvecklingen av det syns bland annat i den offentliga sektorn, förskolan 

och i skolan. 

 

Nordberg tar upp att i läroplanen för förskolan står det att personalen på förskolorna ska 

motverka stereotyper och traditionella könsmönster. Hon menar att det blir en motsägelse när 

män ska gå in i förskolan med manligt perspektiv. Med män i förskolan skapas en mängd 

olika förväntningar bland annat på män som förebilder i förskolan. ”De män som tycker att 

det är viktigt att bredda det som ses som manligt kan få slita hårt” (Nordberg i Björkman, 
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2006, s.2). Med det menar hon att männen blir de som får ta sådant som fysisk aktivitet, 

snickring osv. Det kan sluta med att kvinnorna slutar helt med de aktiviteter som anses som 

manliga (Nordberg i Björkman, 2006). Ett argument till varför männen behövs i förskolan är 

att de behövs som en motvikt till allt det som anses som kvinnligt. Man menar också att 

barnen, speciellt pojkar, ska se att männen också kan arbeta med det som kvinnorna på 

förskolan arbetar med, det vill säga omsorg, barn och pedagogik. Dessa argument kan leda till 

att könsrollerna bevaras och det strider mot vad som står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). 

Där står det att förskolans uppdrag är att bryta invanda mönster och roller. Delegationen för 

jämställdhet (SOU 2004:115) menar att båda argumenten är tveksamma eftersom de 

understryker att männen behövs i förskolan just för att de är män. Delegationen för 

jämställdhet menar att den pedagogiska skickligheten som behövs måste ses som den 

viktigaste faktorn hos den personal som arbetar på förskolorna. Det är inte könet utan 

förhållningssättet mot barnen och till genusaspekten som är viktig för jämställdheten. ”När 

man vill ha in män i förskolan enbart för att de är män, finns en risk att det traditionella 

könsrollstänkandet bevaras”, säger Wetterberg (i Blomberg, 2005, s. 1). Vidare menar han att 

ju mer olika erfarenheter personalen har på förskolan desto bättre fungerar arbetslaget. Det är 

ett problem ifall barnen inte ser att män och kvinnor kan göra samma saker (Wetterberg i 

Blomberg, 2005). Det låga antalet män i förskolan kan bero på diskussionen om att männen 

behövs just för att de är män. Eftersom det förväntas av männen att de ska vara något annat än 

pedagoger, kan det inte vara skäligt att gå in i ett arbete där man blir så starkt begränsad i sin 

yrkesroll, och detta kan inte vara särskilt lockande för männen (SOU 2004:115).      

 

2.4 Hur kan man få in männen i förskolan? 
Nordahl (1994)  menar att män är uppfostrade med att lönen är viktig för mannens identitet 

och  självkänsla. En “riktig” man lockas inte av arbete inom barnomsorgen, dels på grund av 

att det innebär att arbeta med kvinnor och barn, dels för att det har låg status. Lönerna borde 

höjas och det kan behövas kvotering av män in i förskolan. Kvotering kan innebära problem, 

ingen är kvalificerad enbart för sitt kön. Havung (2000) anser att en höjning av lönerna inte 

hjälper för att få in fler män i förskolan. Det måste vara på grund av att arbetet är viktigt och 

krävande som lönerna ska höjas. Det är till viss del status och lön som kan vara anledning till 

den låga andel män i förskolan. Det man måste tänka på är att samhällets värderingar och 

attityder måste förändras och bli mer jämlika. Verksamheten måste ses över så att både män 

och kvinnor vill arbeta i den. Enligt Wetterberg (Blomberg, 2005) är inte den låga lönen den 
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största anledningen till att män väljer att inte arbeta i förskolan. Samhället har en generell bild 

av att det kvinnor gör anses vara sämre än det männen gör. Anledningen till varför män inte 

söker sig till förskolan beror på de normer som samhället har skapat som gäller flickor och 

pojkar.  

 

I den avhandling som Havung (Anpassning till rådande ordning: en studie av manliga 

förskollärare i förskoleverksamhet,2000) har genomfört är den fysiska miljön i förskolan 

märkbart “kvinnlig”. Männen i undersökningen deltog inte i gardinuppsättningar och annan 

utsmyckning. Det var enbart vid enklare möbleringar som männen hade åsikter. Vid större 

utsmyckningar av förskolan deltog de inte och förväntades inte heller göra det av den 

kvinnliga personalen. De män som var intresserade av inredning hemma visade trots detta 

inget intresse av det på arbetet. Havung menar att personalen på förskolorna måste se på 

miljön för att få en mer jämlik arbetsplats(Havung i Björkman, 2000).  

 
Haglund i artikeln Bara män kan bryta bilden av förskolan menar att man måste jobba på alla 

nivåer, allt från den enskilda förskolan till regeringsnivå. Vidare menar han att vi måste satsa 

på de yngsta barnen för att uppnå jämställdhet i vårt samhälle. Det är viktigt att vi bryter de 

traditionella könsmönster som finns i dag för att männen ska bli intresserade av att arbeta som 

förskollärare (Cleasdotter, 2006). Wetterberg menar att man kan förändra de normer som 

samhället har genom att låta fyra- och femåringar göra studiebesök på arbetsplatser där män 

jobbar i så kallade kvinnoyrken och där kvinnor jobbar i så kallade manliga yrken. På lång 

sikt tror Wetterberg att detta kan leda till att ungdomar får ett bredare perspektiv på sina 

kommande yrkesval (Wetterberg i Blomberg, 2005) I Norge ökar antalet män i förskolan mer 

än i något annat land i världen. Haglund menar att det krävs ett politiskt engagemang och en 

långsiktig plan för hur man ska gå till väga för att få fler män intresserade av förskolan. 

Satsningen som Norge har gjort började 1994 och innebar att Barn- och familjedepartementet 

anordnade en konferens för män som arbetade i förskolan. Där fick männen berätta om sitt 

yrke och varför de hade valt det, de fick även berätta hur de trivdes på arbetsplatsen. Männen 

hade börjat arbeta i förskolan av ren tillfällighet, de hade trivts på arbetet och sedan gått 

vidare till förskollärarutbildning. Haglund menar att det måste vara männen själva som ska 

propagera för unga killar att förskollärare är ett bra yrke även för män. Det är viktigt att vända 

de attityder som finns, att visa unga att det är ett spännande och fritt yrke. Han anser även att 

lönen är viktig men det är inte enbart den som lockar in fler män i förskolan. Det är 
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samhällets bild av förskolan som ett trist arbete där man gör ”kvinnosaker” som måste 

förändras (Haglund i Claesdotter, 2006). 

 
2.5 Yrkeskompetens 
Birgerstam (1997) menar att manliga förskollärare ofta väljer att inte ingripa i barnens 

aktiviteter mer än nödvändigt. Hon anser att den manliga pedagogens kompetens är att 

utveckla barns identitet. Som enskild person och medlem i olika grupperingar ska barnet lära 

sig vem det är och var det hör hemma. Man låter barnet konstruera sin egen vilja genom att 

låta barnet ta ansvar för sina handlingar och testa var gränserna går. För de kvinnliga 

förskollärarna menar Birgerstam (1997) att den kvinnliga kompetensens mål är det enskilda 

barnets sociala och emotionella utveckling. De kvinnliga pedagogerna är lyhörda och försöker 

leva sig in i varje barns behov och behandla barnet utifrån sina speciella förutsättningar. 

Johansson & Larheden (1995) diskuterar kring bland annat männens syn på yrkesidentiteten. I 

undersökningen deltog arton manliga pedagoger. Man kom fram till att männen hävdade sin 

professionalism. Manliga och kvinnliga pedagoger har olika uppfattningar om yrkesrollen och 

i vissa fall kan detta leda till konflikter. En del män ifrågasätter de rådande normerna, där 

kvinnorna har tolkningsföreträdet.  

 

Nordahl (1994) använder begrepp som han kallar för halv och hel anställd. Alla människor 

har maskulina och feminina sidor. När man är en halv kvinnlig anställd använder man inte sin 

maskulina del och när man är en halv manlig anställd använder man inte sin feminina del. För 

att kunna vara en hel anställd menar Nordahl (1994) att man måste släppa fram båda delarna. 

När man har gjort detta är det möjligt för både den kvinnliga och manliga personalen att 

förbättra och leva ut känslor och egenskaper som alla människor har. 

 

Odelfors (1998) tar upp olika projekt som har gjorts där det arbetade hälften män och hälften 

kvinnor på några förskolor. På en av dessa förskolor minskade antalet män efter två år, det 

upplevdes också att barnen lekte med varandra oavsett kön i stor utsträckning. På en annan 

förskola kom man fram till att kvinnorna tyckte att kommunikationen var en förbättring, de 

ansåg att det var lättare att säga ifrån på ett rakare sätt. Både männen och kvinnorna 

uppskattade föreningen av blandade kön på arbetsplatsen. Inga av dessa undersökningar visar 

hur barnen har upplevt könsblandningen. Det har dock gjorts studier som handlar om vilka 

effekter män/kvinnor kan ha på barnens aktiviteter, dessa handlar om dialog och social 

kontakt. Resultaten visar att barn oavsett kön oftare frågar manlig personal istället för 
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kvinnlig. Barnen pratar även lite mer med de manliga pedagogerna. Vad detta beror på skulle 

kunna vara att manlig personal är mer åtkomlig eller att de har en mer ”stimulerande stil” tror 

Carlqvist. Manliga pedagoger kontaktar oftare flickor, de är även i större utsträckning med på 

de manliga pedagogernas aktiviteter (Carlqvist i Odelfors, 1998).  

 

Johansson & Larheden (1995) kom även fram till att det kan vara svårt att vara ensam man på 

en arbetsplats, man kan sakna den gemenskap med en manlig kollega och känna sig utanför 

bland kvinnornas gemenskap. Deras slutsats är att män inte bör arbeta som ensamma män på 

en förskola på grund av att de kan känna att de inte trivs, som i sin tur kan leda till att de 

slutar sitt arbete. Det är bättre att samla männen på ett färre antal förskolor för att männens 

och kvinnornas kompetens ska tas tillvara bättre. Kanske kan detta bli en intressant arbetsplats 

för andra män att söka sig till. 

 

Birgerstam (1997) menar att det är mycket få män som arbetar i förskolorna och de ser ut att 

bli färre, endast någon procent. Hon menar också att samhällets ansträngningar för större 

jämställdhet ute på arbetsplatserna riskerar att misslyckas när det gäller förskolan. Eftersom 

det är brist på manligt inflytande blir enbart den kvinnliga kompetensen högre, vilket gör att 

den manliga kompetensen kommer efter i kompetensutveckling  

 

I vårt samhälle är det mestadels män som är i besittning av ledarskap. Män tränar i regel på att 

vara ledare när de är barn i leken medan flickorna inte alls har samma tydlighet i ledarskap 

när de leker. Därmed har de inte samma erfarenhet och inställning till ledarskap som män har. 

Rithander (1991) spekulerar utifall kvinnors inställning till ledarskap reflekteras i arbetet med 

barn. Hon menar att detta inte behöver vara fel men att det krävs att kvinnor är ledare när det 

fordras.  

 

För att höja förskolans status krävs att man synliggör sin yrkeskompetens för omvärlden och 

för att göra det måste man börja med egna reflektioner. Att pedagogerna på förskolan gör 

iakttagelser i den egna verksamheten och ställer frågor och hittar lösningar tillsammans i 

arbetslaget. Birgerstam (1997) menar att det inte är förrän efter det att pedagogerna på 

förskolan gör iakttagelser i den egna verksamheten och ställer frågor och hittar lösningar 

tillsammans i arbetslaget som man kan börja kommunicera med andra utanför förskolan.  Hon 

menar att kvinnor har haft svårt med att göra sina röster hörda, att de har varit otydliga och 

tystlåtna. Ett skäl till att det har varit svårt att formulera sin yrkeskompetens och få ut den till 
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andra har varit de stora förändringar som skett med personal och ekonomiska nedskärningar. 

Den pedagogiska verksamheten har fått stå tillbaka och har istället blivit ren omsorg. 

Birgerstam (1997) menar att kommunikation med andra utanför förskolan och ett 

synliggörande av yrkeskompetensen skulle vara ett sätt att höja förskolans status och på så 

sätt få fler män intresserade. 

 

Som pedagog på förskolan får man, eller blir tilldelad en roll. I vissa fall delar man på en och 

ibland tar man på sig mer än en roll. I de personalgrupper som det arbetar både män och 

kvinnor kan fixarrollen delas upp så att kvinnorna syr och pysslar medan mannen snickrar, 

byter lampor med mera. Många är fullt medvetna om detta men fortsätter i samma mönster i 

alla fall. En del pedagoger kan vara trötta på sin roll men vet inte vad det är som känns fel. 

Det kan vara svårt att veta vad det beror på och hur man kan förändra sin relation till sig själv 

och till övriga i arbetslaget (Graf m. fl., 1991). 

 

En pedagog som arbetat med både män och kvinnor anser att när män kommer in i förskolan 

kan det vara svårt för kvinnorna att ta den manliga sidan . Hon har upplevt att det som verkar 

aggressivt, det vill säga  raka och klara besked, kan vara svårt för de kvinnliga pedagogerna 

att acceptera (Rithander 2002). Många tror att så fort en man börjar i ett arbetslag som består 

av kvinnor så ökar automatiskt jämlikheten på förskolan. Wahlström (2003) menar att väldigt 

ofta utses den manliga pedagogen till en vaktmästare som ständigt finns till hands. Både män 

och kvinnor klarar att vidga  könsrollerna, vilket är en pedagogisk uppgift. På en förskola i 

Gällivare arbetar tre män på samma avdelning. De menar att det är en fördel att få arbeta 

tillsammans. När de tidigare arbetade var för sig bland kvinnor fanns förväntningar från 

kvinnorna att de enbart skulle leka och vara en sorts vaktmästare, i annat fall kunde det leda 

till att de blev chefer. De levde dessvärre upp till dessa förväntningar, och trots att de nu 

arbetar tillsammans känner de en svårighet att skapa några större förändringar. Det är svårt att 

bryta samhällets tyckande när det gäller yrkesliv och könsmönster. De tycker att motgångarna 

är tråkiga när de försöker vara levande förebilder för jämställdhet. Till och med på förskolan 

kan de känna sig ifrågasatta och deras verksamhet har betvivlats så starkt att de har varit 

pressade att redovisa den (Elander, 2006). Att vidga könsrollerna klarar männen och 

kvinnorna av i sin yrkesroll men inte i sin egenskap som män eller kvinnor utan genom att 

vara  medvetna om de förväntningar, förhållningssätt de har på sig själva och hur det påverkar 

barnen på förskolan (Wahlström, 2003).  
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2.6 Könsroller 
Bardh m. fl. (2002) menar att långt tillbaka i tiden har männen betraktats vara det starkare 

könet medan kvinnorna varit de som tagit hand om hemmet och barnen. Relationen mellan 

män och kvinnor har varit tydlig med en under- och överordnad. Den kamp om jämställdhet 

som nu råder har förändrat relationen mellan könen och det har medfört en viss 

maktfördelning. Även om kvinnan jämställs med mannen har det dagliga livet fortfarande 

präglats av traditionella könsmönster i stor utsträckning. 

 

Enkelt förklarat så har män förr i tiden undervisat de äldre eleverna, pojkar och de som hade 

det bra socialt ställt. Kvinnorna har arbetat med de små barnen, flickor, kvinnor och det 

fattiga i samhället. Skola, kyrka och stat har fram till idag haft en stark förankring med 

varandra. I skolan, kyrkan och i staten har det enbart varit män som arbetat, det tilläts inte för 

kvinnorna och det var endast pojkar som blev utbildade för att arbeta i dessa yrken (Tallberg 

Broman, 2002).  

 

När man talar om jämställdhet och kön kan ett problem vara att många för en diskussion om 

kvinnlighet och manlighet med en grundsyn att de båda könen är varandras motpoler. Detta är 

en omodern uppfattning att män är starka och rationella medan kvinnor är svaga och 

instinktiva. Det handlar om att man ska lära sig förstå, godta och försvara olikheterna. En 

annan fallgrop när man talar om jämställdhetsarbete är att man gör diskussionerna personliga 

(Svaleryd, 2004). Bardh m.fl. (2002) menar att det fortfarande är männens värderingar och 

normer som gäller i samhället. Det är männen som har den överordnade ställningen och 

kvinnor är underordnade. Dock har kvinnorna företräde i förskolans värld genom att det är 

kvinnor som har definierat och utvecklat begrepp, normer och det arbetssätt som fortfarande 

finns inom förskolan. Svaleryd (2004) menar att jämställdhet ofta inte uppfattas som en 

demokratifråga som rör både män och kvinnor. Under lång tid har det varit en kvinnofråga 

och detta finns kvar i samhället i dag. Hos många kvinnor finns det en rädsla att bli uppfattad 

som en “manshatare” och män vill inte bli kallad “toffel”. Detta kan göra att arbetslaget 

hindras från att ta tag i frågan om jämställdhet.  

 

Nuförtiden är det mestadels kvinnor som arbetar med den grundläggande utbildningen. 

Önskemål om en könsblandad arbetsplats bland pedagoger har gjort att många kvinnor känner 

sig ifrågasatta (Tallberg Broman, 2002). Birgerstam (1997) menar att barn behöver både 
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kvinnliga och manliga förebilder för att inte riskera att fastna i stereotyper. Tallberg Broman 

(2002) menar att begreppet genus anger den sociala relationen i kön. Det visar förhållandet 

mellan könen och att pojkar och flickors uppträdanden och karaktärsdrag beror på vår historia 

och vilka sociala förhållanden vi lever i, det är alltså inte biologiskt givet. Tallberg Broman 

(2002)  menar att alla människor är olika beroende på situation, umgänge och var man 

befinner sig men inom vissa genusgränser. Vad som är kvinnligt respektive manligt beror på 

samband men återskapas i ett graderingssystem och könsåtskiljande mönster. Hon menar 

vidare att skolan och pedagoger är viktiga i skapandet av genus och vill poängtera att det 

handlar om processer och inte givna sanningar. Skolan och pedagogerna som kvinnor 

respektive män medverkar effektivt till uppbyggnaden av könsroller (Tallberg Broman,2002).  
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3  Problemprecisering 
I litteraturgenomgången har vi behandlat olika teorier om män och kvinnor i förskolan. Vi 

visar hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller som finns i förskolor 

och skolor. En pedagog i förskolan har uppdraget att följa läroplanen. I Lpfö 98, läroplanen 

för förskolan, står det att personalen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Barnen ska få samma förutsättningar att få prova och utveckla sina olika förmågor utan att 

hindras av stereotypa könsroller. Forskning har visat att i Norge har antalet män i förskolan 

ökat efter en satsning från Barn och familjedepartementet (Haglund i Cleasdotter, 2006). 

Satsningen gick ut på att män som redan arbetade i förskolan propagerade för sitt yrke. 

Forskning har även visat att barn oavsett kön oftare vände sig till manlig personal än kvinnlig 

(Odelfors, 1998). Den visar även att den fysiska miljön på förskolor är märkbart ”kvinnlig”. 

Forskningen har även visat att det kan vara svårt att vara ensam man på en arbetsplats, 

männen kan känna ett utanförskap bland kvinnornas gemenskap (Johansson & Larheden, 

1995). Vår undersökning lägger därför fokus på hur dels manliga, dels kvinnliga pedagoger 

ser på könsaspekten i yrkesrollen. Därmed blir problempreciseringarna följande:  
 
1. Finns det skillnader i hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på mannens roll i förskolan 

och i så fall vilka? 

2. Finns det skillnader i deras sätt att se på yrkesrollen och i så fall vilka?                                 
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4 Metod 
4.1 Val av metod 
Valet föll på att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Vid en 

semistrukturerad intervju använder intervjuaren sig av en färdig lista med frågor som ska 

besvaras. Vi eftersträvade så breda svar som möjligt för att ha möjlighet att gå på djupet i de 

frågor som ställdes. Vi var därför inställda på att vara flexibla när det gäller ordningen på 

frågorna och att låta respondenten utveckla sina idéer och tankar. Svaren blir då öppna och 

tonvikten ligger i respondentens synpunkter (Denscombe, 2000).  

 
4.2 Urval 
Syftet med intervjuerna var att få manliga och kvinnliga pedagogers syn på könsaspekten 

inom yrkesrollen. Intervjuerna utfördes på tre förskolor i olika kommuner. Detta gjordes för 

att få en så stor spridning på svaren som möjligt. Personliga intervjuer genomfördes med både 

manliga och kvinnliga pedagoger. Antal respondenter som valdes ut var totalt åtta, fyra män 

och fyra kvinnor. Vi benämner förskollärare och barnskötare som pedagoger. Två av 

förskolorna valdes för att kontakter redan var etablerade. Den tredje förskolan valdes enbart 

på grund av att där arbetade manliga pedagoger. Vi benämner förskolorna med siffrorna 1-3 

och pedagogerna benämns både med siffra och bokstav för att skilja förskolorna och 

pedagogerna åt. På förskola 1 intervjuades en manlig och en kvinnlig pedagog. På förskola 2 

intervjuades även där en manlig och kvinnlig pedagog, och på förskola 3 intervjuades två 

manliga och två kvinnliga pedagoger.  

 

4.3 Etiska överväganden 
I samband med intervjuerna blev respondenterna underrättade om att allt intervjumaterial och 

alla personuppgifter skulle behandlas på ett sådant sätt att de skulle förbli anonyma. 

Information om att arbetet skulle läggas ut på Internet gavs samt att respondenterna hade rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.4 Upplägg och genomförande 
Den första kontakten togs via telefon. Efter en presentation tillfrågades de olika pedagogerna 

ifall de ville delta i en undersökning. Vidare berättades om examensarbetet och dess syfte. 

Vid intervjuerna valdes ljudupptagning med bandspelare för att vi korrekt skulle kunna 

återspegla vad som sagts under intervjuerna (Denscombe, 2000) Intervjuerna har skett på 
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platser avskilda ifrån respektive av avdelning för att få ett så lugnt och trevligt samtal som 

möjligt. Ett medvetet val av placering av respondenter och intervjuare förekom för att 

respondenten inte skulle få en känsla av konfrontation vilket annars kan uppstå. Placeringen 

innebar att intervjuare och respondent placerades i 90 graders vinkel till varandra för att få 

ögonkontakt utan att respondenten skulle känna sig för iakttagen (Denscombe, 2000). 

Följdfrågor användes i intervjuerna förutom de förutbestämda frågor som fanns. (Se bilaga 1) 

Dessa följdfrågor ställdes beroende på vad respondenten gav för svar. Den tid intervjuerna tog 

att genomföra varierade mellan 15 och 35 minuter.  
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5 Resultat 
I resultatet redovisas svaren från de intervjuer som genomförts. För att tydliggöra svaren från 

de manliga respektive kvinnliga undersökningsgrupperna redovisas fråga för fråga, män för 

sig och kvinnor för sig.  

 

5.1 Intervjuer med manliga pedagoger 
Fyra intervjuer har gjorts med manliga pedagoger 

 

Ser du några skillnader i det praktiska arbetet här på förskolan, vad gäller män och 

kvinnor? 

Ingen av de fyra respondenterna anser att det finns några skillnader i det praktiska arbetet på 

förskolan, men trots detta tillägger respondenterna 1A, 3A och 3B att de är längre och 

starkare än kvinnorna.  

 

Ser du några skillnader i den pedagogiska verksamheten här på förskolan, vad gäller 

män och kvinnor? 

Respondent 3B tycker att det finns en anda av kvinnlighet som sitter i väggarna och menar att 

det inte alltid är så bra. Han menar att det finns en del kvinnor som tycker att dekorationer så 

som gardinupphängningar och liknande är mycket väsentligt. Han själv har en annan syn på 

vad det är som är viktigast på förskolan, och det är att vara tillsammans med barnen så mycket 

som möjligt för att utveckla deras olika förmågor. Respondent 3A tycker att det är lättare för 

männen att få barnens uppmärksamhet. Han menar att det har med röstläget att göra. 1A och 

2A ser inga skillnader i den pedagogiska verksamheten, och 1A menar att personalen håller i 

de bitar som man är bra på och förskolan strävar efter jämställdhet. 

 

Går den kvinnliga respektive manliga pedagogen in i den fria leken? (Inomhus och 

utomhus) 

Inomhus 

Respondent 1A, 2A och 3A anser att det är skillnad mellan de manliga och kvinnliga 

pedagogerna, det handlar om vilka fria lekar som pedagogerna väljer att delta i. 2A känner att 

det är nästan enbart de kvinnliga pedagogerna som går in i dockis. Respondent 3A säger att 

kvinnor oftare sysslar med pyssel och liknande saker och att männen är mer med i den fria 

leken både inomhus och utomhus. 2A och 3A säger att det är männen som är med i den 
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konstruktiva leken så som att bygga med klossar, bygga torn, lego och leka med bilar. 

Respondent 3B säger att den manlige pedagogen är duktigare på att gå in i den fria leken än 

vad den kvinnliga pedagogen är. 

 

Utomhus 

Respondent 3B säger att även utomhus är männen duktigare på att gå in i den fria leken än 

vad den kvinnliga pedagogen är. Han säger att det tycks vara något som den kvinnliga 

personalen drar sig för, om de tycker att det är oviktigt eller inte har förmågan vet han inte. 

Respondent 1A och 3A menar att de kvinnliga pedagogerna deltar nästan inte alls i den fria 

leken utomhus, det är de manliga pedagogerna som är aktiva i barnens olika lekar så som 

fotboll och rollspelslekar. 2A säger att det är han och en kvinnlig pedagog till som sparkar 

fotboll med barnen utomhus. I övriga lekar såsom lek i sandlådan och cykling är det jämställt 

i arbetslaget. 

 

Finns det några fördelar/nackdelar att vara manlig pedagog? 

Fördelar: 

Respondent 1A och 2A påpekar att det finns många skilsmässor och många av dessa 

”skilsmässobarn” bor hos sina mammor. Detta kan innebära att barnen inte har någon manlig 

förebild förrän kanske långt upp i åldrarna. Därför är det bra att det finns manliga pedagoger 

på förskolorna. Respondent 3A säger att det kan vara lättare att få barnens förtroende eftersom 

det inte finns så många män i verksamheten. Respondent 3B säger att det kan märkas ur 

lönesynpunkt att man från ledningens sida vill ha en jämnare fördelning mellan könen på 

förskolorna. 1A menar att man är ”rätt så” eftertraktad på arbetsmarknaden eftersom det är ett 

kvinnodominerat yrke. Han menar även att rösten är en fördel, på grund av att man har en 

mörkare röst, kanske lyssnar barnen mer då.   

 

Nackdelar:  

Respondent 3A säger att en nackdel kan vara att barnen kan ta för givet att de får ”puckla” på 

den manliga pedagogen, barnen tycker att som manlig pedagog ska man tåla det. Han menar 

även att det är en nackdel när den kvinnliga personalen förväntar sig att man ska fixa saker 

som exempelvis byte av glödlampor med mera. En annan nackdel är att man måste dela på sig 

om man är flera män i arbetslaget för att fler förskolor skulle få ta del av männen. ”Bara för 

att männen är underrepresenterade så ska de inte behöva delas på.” Det är skönt att ha en 

kollega av samma kön att kunna prata med. ”Med kvinnor är det mer skitsnack och med män 



 21 

är det mer raka rör”. Där arbetslaget är blandat är det lättare att hålla sig till ämnet. 

Respondent 3B anser att det är mycket prat bland de kvinnliga pedagogerna och att man som 

man kan känna sig utanför. Respondent 2A tar upp att det finns rädsla från föräldrarnas sida 

att den manliga personalen ska utsätta barnen för pedofili. Respondent 1A ser inga nackdelar 

med att vara man.  

 

Varför tror du att det finns så få män i förskolan? 

Alla fyra respondenterna 1A, 2A, 3A och 3B anser att det finns en stor anledning till att det 

finns så få män i förskolan och det beror på lönen. Respondenterna säger att ”lönen är alldeles 

för låg, hade man tjänat mer hade betydligt fler män sökt sig till yrket förskollärare”. 

Respondent 2A, 3A och 3B tror att även pedofildebatten har påverkan att män inte vill arbeta 

i förskolan. Respondent 3A säger att en anledning kan vara att man inte vill vara ensam man 

bland många kvinnor. Samtidigt menar han att det finns förväntningar på den manliga 

pedagogen att han ska göra allt som kvinnan gör plus ”typiskt” manliga saker så som busa 

med barnen, bygga kojor och snickra. 3B säger att föräldrar och andra människor i samhället 

inte vet vad yrket innebär vilket kan leda till att så få män vill arbeta med det.  

 

Skulle du vilja att det fanns fler manliga pedagoger och varför i så fall? 

Respondent 3A säger att arbetet med barn hade blivit mer eftertraktat och att lönerna skulle gå 

upp om fler män jobbade i förskolan. Han menar att samhället utvecklas med datorer och 

liknande och därför kan inte förskolorna se ut som de gör, med bara kvinnor. ”Det är lätt att 

det blir en för hemlik miljö, det är en pedagogisk verksamhet vi sysslar med”. Respondent 3B 

menar att det hade varit bra med fler manliga pedagoger för att det inte ska bli ett enkönat 

perspektiv på barn och barns utveckling. Respondent 1A och 2A tycker att det ska finnas fler 

män i förskolan på grund av att samhället ser ut som de gör med alla ”skilsmässobarn”. De 

tror även att lönerna skulle höjas radikalt om man fick in fler män i förskolan. Samtidigt 

menar de att arbetslagen hade mått bra av fler män för att få en jämställd arbetsplats. 

Respondent 2A säger att som det är nu kan han bli nerröstad för att han inte har samma åsikter 

och tankar som de kvinnliga pedagogerna. Han menar att trots att man är pedagog så tänker 

män och kvinnor på olika vis. 

 

Hur tror du att man kan locka in fler män i förskolan? 

Respondent 3A och 3B menar att de män som redan finns i förskolan skall gå ut till 

högstadieskolor och informera om yrket och försöka skapa debatt i samhället och även låta 
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unga killar få prova på ”typiskt” kvinnliga yrken och vise versa. 3B menar också att man ska 

bjuda in föräldrar ofta till öppet hus för att se verksamheten och på så vis ändra allmänhetens 

bild av förskolan. ”Informationen måste ut, att det inte är ett omsorgsarbete utan ett 

pedagogiskt arbete som är uppbyggt för barns utveckling.” Alla fyra respondenterna 1A, 2A, 

3A och 3B säger att man ska höja lönen för att locka in fler män i förskolan. 2A menar att 

man ska annonsera bättre efter män till förskolan. 3B säger även att det finns få heltidstjänster 

och många män vill arbeta heltid. 

 
5.2 Intervjuer med kvinnliga pedagoger 
Fyra intervjuer har gjorts med kvinnliga pedagoger. 

 

Ser du några skillnader i det praktiska arbetet här på förskolan, vad gäller män och 

kvinnor? 

Ingen av de fyra respondenterna kunde se någon skillnad i det praktiska arbetet. Respondent 

1B påpekar att när hon arbetar med den manliga pedagogen är det hon som tar hand om 

tröstandet av barnen medan den manliga pedagogen reder upp konflikterna mellan barnen. 

Hon tror dock inte att detta beror på vilket kön man tillhör. 

 

Ser du några skillnader i den pedagogiska verksamheten, vad gäller män och kvinnor? 

Respondent 1B säger att en skillnad är att hon ofta tar vävning och pysselstunder där man syr. 

Den manliga pedagogen sparkar fotboll och leker i motorikrummet med barnen. 3C och 3D 

menar att männen busar mer med barnen, befinner sig mer på golvet och leker med lego med 

mera. Respondent 3C menar även att män är mer mitt i barnaskaran än vad kvinnor är. 2B ser 

ingen skillnad i den pedagogiska verksamheten, vad gäller män och kvinnor. 

 

Går den kvinnliga respektive manliga pedagogen in i den fria leken? (inomhus och 

utomhus) 

Inomhus 

Respondenterna 1B, 2B och 3D tycker att pedagogerna går in och leker lika mycket med 

barnen i den fria leken. Respondent 2B och 3D menar att de manliga pedagogerna leker mer 

på golvet med byggmaterial. Respondent 3C säger att män går in i leken mer än vad kvinnor 

gör, generellt sett. Hon menar att kvinnor diskuterar och pratar mycket, medan männen är mer 

konkreta och praktiska. 
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Utomhus 

Respondenterna 1B och 3D säger att de manliga pedagogerna är mycket mer aktiva i 

utomhusleken. Respondent 1B menar att det beror på att den manliga pedagogen är ensam 

man och säger att kvinnorna kan stå och prata men ändå ha koll på barnen. Respondent 2B 

menar att det inte finns någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna. De 

spelar alla boll, gungar och gräver i sandlådan. Respondent 3C menar att även utomhus går 

män in i leken mer än vad kvinnor gör, generellt sett. Hon menar att kvinnor diskuterar och 

pratar mycket, medan männen är mer konkreta och praktiska. 

 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med att ha en manlig pedagog i 

arbetslaget? 

Fördelar: Respondent 1B säger att det bara finns fördelar, männen är förebilder för både 

pojkar och flickor. Hon menar även att den manliga pedagogen har lättare för pojkar och 

deras lek. Han entusiasmerar pojkar med andra lekar än kvinnorna. Hon menar också att 

många barn idag saknar en fadersgestalt, och att det blir bättre stämning i arbetslaget med en 

manlig pedagog. Respondenterna 2B och 3D tycker att leken blir annorlunda med en manlig 

pedagog i arbetslaget, de engagerar sig i den ”vilda” leken. Respondent 3D tillägger att även 

flickorna vill delta i den ”vilda” leken. 2B anser att det är en fördel att få en manlig åsikt i 

diskussionerna i arbetslaget. 3C säger att det är bra för barnen att se både män och kvinnor 

arbeta på samma sätt 

 

Nackdelar: 

Ingen av de fyra respondenterna kan se några nackdelar med att ha en manlig pedagog i 

arbetslaget. 

 

Varför tror du att det finns så få män i förskolan? 

Respondent 1B, 2B och 3C menar att det har med lönen att göra, den är för låg. 3C menar att 

männen känner sig ensamma i yrket, hade det funnits fler män så hade det kanske varit mer 

attraktivt. Hon menar att det blir en ond cirkel, om fler män arbetat i förskolan hade kanske 

fler män sökt utbildningen. Respondent 3D tror att det beror på att det är ett kvinnoyrke. Hon 

beskriver männen som arbetar inom barnomsorgen som ”inte vanliga män”, de är mjukare, 

inga ”riktiga män”, som de brukar säga på skämt. Hon säger att de inte är ”manliga” på något 

sätt. ”Det är inte ofta man möter sådana, men det är roligt.” Respondent 2B tar upp att det inte 
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finns så många heltidstjänster, och det kan vara en orsak till att män inte vill arbeta i 

förskolan. Hon tror inte att arbetet som sådant skulle avskräcka män om de fick en insikt i vad 

arbetet innebar, utan det skulle nog passa många män att arbeta i förskolan.   

 

Skulle du vilja att det fanns fler manliga pedagoger och varför i så fall? 

Respondent 1B vill absolut ha fler män. Hon menar att det bara finns fördelar med fler män i 

förskolan. Respondent 2B tycker att det hade varit bra med fler män eftersom män har andra 

intressen. Samtidigt tar hon upp att det kan vara bra för pojkarna att inte alltid vara i en 

kvinnodominerad värld. Även respondent 3C vill att det ska finnas fler män. Hon säger att 

kvinnor och män är olika och kompletterar varandra. Respondent 3D vill absolut ha fler män 

på grund av att stämningen i arbetslaget förbättras. Hon menar att män är mer ”raka”.  

 

Hur tror du att man kan locka in fler män i förskolan? 

Respondent 2B säger att statusen och lönerna måsta höjas. Hon menar att yrket inte ska ses 

som ett kvinnoyrke utan ett yrke som alla kan ha. Hon anser att det är mycket upp till 

förskollärarna och alla nyutbildade att föra fram yrket. Det behövs visas för samhället vad 

pedagogerna gör, vad det innebär och vad yrket står för. 1B och 3C tar även upp att lönerna 

måste höjas. 3C menar att det är svårt att göra om ett lågstatusyrke till ett högstatusyrke, det 

krävs många år av högre insatser från kommun och regering. 3D säger att de manliga 

pedagogerna bör tala mer för yrket.  

 
Analys 

Såväl manliga som kvinnliga pedagoger anser att de inte ser några skillnader i det praktiska 

arbetet på förskolan. Trots det tar tre av de manliga respondenterna upp att de är både längre 

och starkare än kvinnorna. Resultatet kan tyda på att det finns en liten skillnad i den praktiska 

verksamheten som inte behöver vara negativ.   

 

Den tolkning som görs av de fyra respondenterna som arbetar på samma förskola är att de har 

olika uppfattning om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. Resultatet visar att 

några respondenter anser att männen är mer med barnen och en manlig respondent menar att 

en del kvinnor tycker att dekorationer och liknande är ”väldigt väsentligt”.  Det vi kan utläsa 

av detta resultat är att det eventuellt kan skapa samarbetssvårigheter i arbetslaget vilket i sin 

tur kan leda till att verksamheten kan bli lidande.  
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Det framkommer att en kvinna anser att det är en fördel att få en manlig åsikt i arbetslaget. 

Det intressanta är att hennes manliga kollega känner att han kan bli nerröstad på grund av att 

åsikterna inte stämmer överens med de kvinnliga pedagogerna på förskolan. Detta visar att det 

är svårt när det är många individer av ett kön på en arbetsplats. Är man ensam man eller 

kvinna kan det vara besvärligt att få sin röst hörd.  

 

 Det som framkom i denna undersökning var att tre av de kvinnliga respondenterna anser att 

det inte finns någon skillnad i pedagogernas medverkan i den fria leken inomhus, men att 

männen är mer på golvet och leker. En kvinnlig respondent skiljer sig från de övriga 

kvinnorna, hon anser att män går mer in i den fria leken. Alla de manliga respondenterna 

anser att det finns en viss skillnad och en av dessa anser till och med att män är bättre på att 

gå in i den fria leken än vad kvinnor är. Överlag är alla respondenter, både manliga och 

kvinnliga, överens om att männen är mer aktiva i barnens lek utomhus. Vad som kan utläsas 

av detta är att inomhus finns det en viss skillnad. Männen anser själva att de är mer med i 

leken. Den tolkning vi gör är att männen inte ser kvinnornas lek med barnen eftersom den inte 

är på golvet och inte är lika fysisk som männens lek. Däremot är kvinnorna mer 

uppmärksamma på männens lek inomhus. I utomhusleken kan man fundera över vad 

kvinnorna egentligen gör eftersom både männen och kvinnorna säger att männen är mer 

aktiva utomhus.  

 

Utifrån de svar som framkommit från kvinnorna kan man utläsa att kvinnorna ser många 

fördelar med att ha en manlig pedagog i arbetslaget och inga nackdelar. Det visar att de 

kvinnliga pedagogerna är positivt inställda till män i förskolan. Det framkommer från männen 

att det finns övervägande fördelar men några nackdelar med att vara en manlig pedagog. Det 

som kan utläsas är att männen ser sin ”fixarroll” som en nackdel medan kvinnorna ser det som 

positivt eller möjligtvis inte tänker på det alls.  

 

Majoriteten av respondenterna tror att det finns så få män i förskolan på grund av den låga 

lönen och de anser att en höjning av lönen skulle locka fler män till yrket. Det framkom i 

undersökningen att respondenterna anser att det finns för få heltidstjänster. Även 

pedofildebatten kan vara en anledning till det låga antalet män. Det som kan avläsas av 

respondenternas svar är att det är viktigt att samhället får information om yrket och vad det 

innebär att arbeta som pedagog. Detta kan göras genom att informera barn och ungdomar ute 

på förskolor och skolor. Med detta resultat kan vi utläsa att alla respondenter vill ha fler 
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manliga pedagoger i verksamheten. De menar att barn lever i ett samhälle med många 

skilsmässor och barn som lever utan en manlig förebild.  

 

 

 

 

 



 27 

6 Diskussion 

6.1  Skillnader i den praktiska och pedagogiska verksamheten 
Birgerstam (1997) menar att män är mer uppgifts- och handlingsorienterade än vad de 

kvinnliga pedagogerna är. Hon anser även att männens kompetens utgår från hur de arbetar 

och att männen menar att deras uppdrag i förskolan är att vara aktiva med barnen. Vidare 

menar hon att kvinnorna känner frustration över att männen inte följer bestämmelser och att 

de är ombytliga i verksamhetens planering. Resultatet visar att en av de manliga 

respondenterna tycker att han har en annan syn än de kvinnliga kollegorna på vad som är 

viktigt i verksamheten på förskolan. Han menar att de kvinnliga kollegorna är mycket för att 

dekorera insidan av förskolan medan han själv anser att det viktigaste är att vara med barnen 

och utveckla deras förmågor. Att det finns skillnader mellan män och kvinnor i den praktiska 

verksamheten kan vi se, men våra respondenter uttryckte ingen frustration över hur männen 

arbetar och planerar verksamheten. Tvärtom visar vår undersökning att kvinnorna enbart är 

positiva till männen och inte ser några nackdelar med män i arbetslaget. Däremot kan vi ana 

att männen känner en viss frustration gentemot kvinnorna. De manliga pedagogerna talar 

exempelvis om hur det i utomhusleken mestadels är männen som är aktiva med barnen medan 

kvinnorna står och pratar med varandra.  

 

De kvinnliga pedagogerna uttrycker ett visst behov av kontroll över hur förskolan ska se ut 

praktiskt. Detta menar Nordahl (1996) är ett tecken på att de kvinnliga pedagogerna har ett 

sämre självförtroende än de manliga. Vidare menar han att det beror på våra könsroller samt 

socialiseringen och inte på kvinnornas yrkesprofession. Inget i vår undersökning stödjer 

Nordahls teori, att kvinnliga pedagoger skulle ha ett sämre självförtroende än de manliga 

pedagogerna. Därmed hävdar vi att det inte har med könet att göra, utan istället är det 

individuellt och kan vara lika för både män och kvinnor. Det är dock möjligt att det blir mer 

synligt eftersom det är övervägande kvinnor i verksamheten.  

 

Vår undersökning visar att männen var mer aktiva i barnens lek, både inomhus och utomhus. 

Birgerstam (1997) menar att manliga pedagoger ofta väljer att inte ingripa i barnens 

aktiviteter. Detta motsäger vår undersökning. Här menar både de manliga och kvinnliga 

respondenterna att männen är de som är mest aktiva i barnens lek. I undersökningen menar en 

kvinnlig respondent att anledningen till att den manliga pedagogen är mer aktiv i 

utomhusleken beror på att han är ensam man, och hon tillägger att kvinnorna kan stå och prata 
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och ändå ha uppsikt över barnen. I efterhand så funderar vi kring hur hon tänker kring detta. 

Anser hon att mannen inte skulle klara av detta? En kvinnlig respondent menar att kvinnor 

pratar mycket, medan männen är mer konkreta och praktiska. Det återkommer i de manliga 

pedagogernas svar att även de tycker att kvinnorna pratar mycket, en del anser till och med att 

det är mer ”skitprat” bland kvinnorna och säger att det är ”mer raka rör” med män. Är det så 

här våra typiska könsroller speglar sig i verkligheten? Ja, enligt vår undersökning kan det se 

ut så här på en förskola. Att hålla en professionell nivå och diskutera sådant som är väsentligt 

bör givetvis vara genomgående för alla pedagoger. Vi menar inte på något sätt att 

diskussioner behöver vara dåligt, det handlar snarare om var pedagogerna väljer att lägga 

dem. Att de kvinnliga pedagogerna skulle börja delta mer aktivt i utomhusleken och dra ner 

på diskussionerna i uteverksamheten skulle vara att bryta invanda mönster på många 

förskolor. 

 

Resultatet av undersökningen visar även att kvinnorna anser att det inte finns någon skillnad i 

pedagogernas medverkande i den fria leken inomhus. Däremot anser männen att det finns en 

viss skillnad i medverkandet. Männen anser själva att de är mer med i leken inomhus. Överlag 

menar respondenterna att männen är mer på golvet, leker mer konstruktionslek medan 

kvinnorna oftare deltog i typiskt kvinnliga lekar så som lek i ”dockis” med mera. De slutsatser 

vi kan dra av detta är att männen inte ser kvinnornas lek med barnen eftersom den inte är på 

golvet och inte är så fysik. Däremot är kvinnorna mer medvetna om männens lek med barnen 

inomhus. Med hjälp av denna slutsats tror vi att många pedagoger inte är medvetna om de 

typiska könsrollerna i exempelvis leken som personalen ofta faller in i. Nordahl (1994) 

använder ett begrepp som han kallar för hel och halv anställd. Han menar att för att den 

manliga och kvinnliga personalen ska kunna leva ut känslor och använda alla de egenskaper 

som man har måste man leva ut både sin maskulina och feminina sida. Han menar att när man 

är en halv kvinnlig anställd använder man inte sin maskulina del och när man är halv manlig 

anställd använder man inte sin feminina del. Vi tror att det är lätt att falla in i de typiska 

könsrollerna i många olika sammanhang, leken är en stor del. Att bli medveten och som 

kvinnlig pedagog ta för sig i exempelvis leken i det typiskt manliga, och som manlig pedagog 

ta för sig av det typiskt kvinnliga anser vi skulle vara utvecklande för alla pedagoger. Detta 

bör även utvecklas på andra områden och inte bara i leken och kan så småningom leda till att 

alla blir en hel anställd som Nordahl (1994) skulle uttrycka sig.  
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6.2  ”Den låga lönen” 
I vår undersökning visar det att flertalet pedagoger ansåg den största anledningen till varför 

män väljer att inte arbeta i förskolan är den låga lönen. Även delegationen för jämställdhet 

(SOU 2 004:115) antar att det låga antalet män i förskolan beror på de låga lönerna.  

 

Nordahl (1994) menar att eftersom lönen är viktig för mannens självkänsla och identitet. En 

”riktig” man lockas inte in i förskolan eftersom det har låg status och för att man arbetar 

tillsammans med kvinnor och barn. Så ser många män i samhället på förskolläraryrket tror 

Nordahl (1994). En av de kvinnliga respondenterna beskriver också män i förskolan som inte 

"riktiga” män. Hon anser att män i förskolan inte är ”vanliga män, de är mjukare”. De är inte 

”manliga” på något sätt. Detta är för oss skrämmande att man som pedagog kan ha denna 

inställning. Vi är medvetna om att samhället har en bild av att förskolläraryrket är ett 

kvinnoyrke. Precis som Tallberg Broman (2002) menar så var det underförstått i yrket och 

utbildningen, när yrket kom till, att förskollärare var ett kvinnoyrke trots att 

yrkesbeteckningen så småningom ändrades från ledarinna och lärarinna till förskollärare. Den 

inställningen lever fortfarande kvar i samhället i dag. Om det är utbrett med dessa åsikter och 

fördomar som vår respondent har, är det inte konstigt att statusen på förskolläraryrket inte 

höjs och att det förblir svårt att locka in män i förskolan. Tallberg Broman (2002) menar att 

pedagogerna på förskolan, både män och kvinnor, effektivt bidrar till uppbyggnaden av 

könsroller. Det måste till en attitydförändring som startar ute på förskolorna. 

 

Wetterberg däremot menar att låga löner inte är den största anledningen till att män inte väljer 

att arbeta i förskolan. Han menar att det beror på de normer som samhället har skapat som 

gäller flickor och pojkar. Wetterberg menar också att när man vill ha in fler män i förskolan 

enbart för att de är män är risken stor att man bevarar traditionella könsroller. Det är bra om 

det finns olika erfarenheter bland personalen i förskolan för att få ett fungerande arbetslag. 

Även ur barnens perspektiv är det viktigt att de får se män och kvinnor göra samma saker 

(Wetterberg i Blomberg, 2005). 

 

6.3  Andra faktorer till varför så få män arbetar i förskolan 
Undersökningen visar att det även finns andra faktorer som kan påverka antal män i 

förskolan. Bland dessa finns pedofili samt att män ofta arbetar som ensam man bland många 

kvinnor. Delegationen för jämställdhet (SOU 2004:115) menar till och med att en av de 
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vanligaste kommentarerna till att så få söker till förskollärarutbildningar är den pedofildebatt 

som var i slutet på 90- talet. Johansson & Larheden (1995) hävdar att män inte bör arbeta som 

ensamma män på en förskola eftersom de kan känna att de inte trivs och risken finns att de 

slutar arbeta på förskolan.  

 

6.4  Ett jämställt arbetslag 
Även vår undersökning visar att manliga åsikter i arbetslaget var uppskattade bland de 

kvinnliga kollegorna. Samtidigt kände en manlig pedagog att han blev nerröstad när åsikterna 

inte stämde överens. En manlig pedagog menar också att det är skönt att ha en kollega av 

samma kön att prata med. Ett blandat arbetslag ser både männen och kvinnorna som en fördel. 

Odelfors (1998) redogör för olika projekt som har genomförts. Ett resultat som kom fram var 

att kvinnor upplevde en förbättring i kommunikationen, och de tyckte det var lättare att säga 

till på ett rakare sätt när de arbetade på en förskola med hälften manliga och hälften kvinnliga 

pedagoger. Både männen och kvinnorna uppskattade att det var en könsblandad arbetsplats. 

Vi tror att det är svårt när man är många individer av samma kön på en arbetsplats, som 

ensam man eller kvinna kan det vara svårt att få sin röst hörd. Bardh (2002) menar att trots att 

det är männens värderingar och normer som gäller i samhället, har kvinnorna företräde i 

förskolans värld. De har skapat förskolläraryrket och utvecklat de begrepp och arbetssätt som 

finns där. När man pratar om jämställdhetsarbete anser Svaleryd (2004) att diskussionerna lätt 

blir för personliga. Vi vill trycka på yrkesprofession i detta fall. Det är viktigt att man ska vara 

stark och stå för sina åsikter som ensam man eller kvinna samtidigt som resterande arbetslaget 

måste vara objektiva och inte köra över den andra. Som pedagog måste vi tänka på vårt 

uppdrag och försöka släppa eventuella invanda stereotypa könsroller.  

 

Många gånger får eller tar man en roll på förskolan. Om det arbetar både män och kvinnor på 

arbetsplatsen finns risken att de delas upp i manliga och kvinnliga roller. Fast man är fullt 

medveten om detta fortsätter man ändå i samma mönster (Graf m.fl., 1991). Detta stödjer vår 

undersökning då manliga pedagoger tar upp detta. De känner att kvinnorna förväntar sig att de 

ska ”fixa” vissa saker som till exempel byte av glödlampor. Detta ser männen som en 

nackdel. Kvinnorna ser männens ”fixarroll” som positiv, eller i vissa fall är de inte ens 

medvetna om den. Även Wahlström (2003) menar att män ofta utses till en sorts vaktmästare. 

En pedagogisk konsekvens av detta är dels att barnen ser de roller som pedagogerna tar, och 

blir påverkade av dem och dels så kan det leda till konflikter i arbetslaget. Uppstår dessa 



 31 

roller och de ses som ett problem bör man diskutera i arbetslaget om vilka arbetsuppgifter 

man ska ha och inte falla in i de stereotypa könsrollerna. Ett av Wahlströms förslag är att man 

med jämna mellanrum lyfter diskussionen kring roller och arbetsuppgifter i arbetslaget under 

exempelvis personalmöten. Ett annat förslag till hur pedagoger konkret kan bryta 

könsrollsmönster är att filma arbetslaget. Vi har under våra vfu-perioder insett vikten av att 

dokumentera med hjälp av filmkamera. Det underlättar att själv eller tillsammans med 

kollegor se sitt och andras agerande på film för att synliggöra de olika rollerna. 

 

6.5  Manliga och kvinnliga förebilder 
Ett annat skäl till att pedagogerna i vår undersökning anser att det behövs män i förskolan är 

barns behov av så väl manliga som kvinnliga förebilder. Graf m.fl. (1991) menar också att det 

är lätt för flickor att hitta kvinnliga förebilder på förskolan eftersom det är övervägande 

kvinnliga pedagoger där. Pojkar har däremot svårare att hitta en manlig förebild vilket kan 

leda till att pojkar hittar förebilder i exempelvis media. Nordahl (1994) anser att speciellt 

pojkar behöver manliga pedagoger. Resultatet från vår undersökning visar att respondenterna 

anser att både pojkar och flickor behöver manliga pedagoger. En undersökning som statistiska 

centralbyrån gjort år 2005 visar att 72 % av Sveriges barn levde med sina biologiska föräldrar. 

Undersökningen visar också att 22 % levde med mamman och en eventuell styvpappa. 

Resterande 5 % levde med sin pappa och en eventuell styvmamma. Resultatet från våra 

intervjuer visar att barn behöver manliga pedagoger eftersom många barn lever utan manliga 

förebilder i hemmet på grund av skilsmässor. Statistiken visar att detta faktiskt inte stämmer 

och vi anser att de föräldrar som lever som ensamstående kan ha andra män i sin omgivning 

som ger barnet en manlig förebild. Tallberg Broman (2002) menar också att det är viktigt för 

barn att få träffa både män och kvinnor. Birgerstam (1997) menar att barn behöver både män 

och kvinnor för att utveckla en egen realistisk bild av vad som är manligt och kvinnligt, för att 

få en säkerhet hos sig själv. Vår uppfattning är att man måste börja tidigt med att få in både 

”manligt” och ”kvinnligt” i förskolan. De små barnen behöver få se jämställda könsroller. Det 

kräver att pedagogerna arbetar utifrån ett genustänkande med barnen. Detta kan i sin tur leda 

till att samhället på sikt blir mer jämställt.   

 

Det blir motsägelsefullt när män ska gå in i förskolan med manligt perspektiv. Nordberg 

(2006) betonar att det står i läroplanen att pedagogerna ska motverka stereotyper och 

traditionella könsmönster. Även SOU (2004:115) argumenterar för varför män behövs i 
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förskolan. Männen behövs som en motvikt till det kvinnliga i förskolan. Man menar också att 

barnen, speciellt pojkar behöver se att män kan arbeta med saker som kvinnor gör. Vår 

undersökning visar att man vill ha fler manliga pedagoger eftersom barnen inte bör få ett 

enkönat perspektiv. Man måste dock vara klar över varför man vill ha fler män i förskolan 

anser vi. Bara för att män arbetar i förskolan så blir förskolan inte automatiskt en jämställd 

arbetsplats; det visar bland annat vår litteraturgenomgång.   

 

 

6.6  Hur ska vi få in fler män i förskolan? 
Birgerstam (1997) anser att det krävs att man synliggör förskollärares yrkeskompetens för 

omvärlden för att man ska kunna höja statusen på yrket. Samtidigt menar hon att kvinnor har 

svårt att göra sina röster hörda, att kvinnor ute på förskolorna är otydliga och tystlåtna. Ett 

skäl till det är att det har skett stora förändringar med personal och ekonomiska 

nedskärningar. Enligt vår undersökning kan vi inte se något belägg för att kvinnor skulle ha 

svårt för att göra sina röster hörda. En del av respondenterna menar, för att få fler män i 

förskolan krävs det att de män som redan finns i förskolan ska ut i samhället och informera 

om yrket.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att både de manliga och kvinnliga pedagogerna vill ha in 

fler män i förskolan. De menar att det är viktigt att samhället får reda på vad yrket innebär, det 

kan göras genom att informera barn och ungdomar om yrket, att unga killar får prova typiskt 

kvinnliga yrken och unga tjejer får prova på typiskt manliga yrken. Att bjuda in till öppet hus 

och informera om vad yrket innebär och på så vis försöka ändra allmänhetens bild av 

förskolan. Att de manliga pedagogerna talar mer för yrket är viktigt. Att annonsera bättre efter 

män och öka tjänsterna så att det blir fler heltidstjänster, insatser från kommun och regering är 

också av värde enligt vår undersökning. Detta stämmer väl överens med hur Haglund menar 

att man måste arbeta för att få fler män intresserade av förskolan. I Norge har antalet män ökat 

mer än i andra länder. Satsningen som gjordes innebar att Barn- och familjedepartementet 

anordnade en konferens. På denna konferens fick manliga pedagoger berätta om sitt yrke, 

varför de valt det och hur de trivdes. Haglund menar att det måste vara männen som 

propagerar för unga pojkar varför det är ett bra yrke att välja även för män. Han menar som 

det även kom fram i vår undersökning att samhällets bild av förskolan måste ändras (Haglund 

i Clasdotter, 2006). Vår slutsats av detta är att eftersom det har givit goda resultat i Norge där 
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andelen män i förskolan har ökat, skulle det vara en god investering att göra liknande projekt 

här i Sverige. 

 

Syftet med vår undersökning var att se hur de manliga och kvinnliga pedagogerna ser på 

könsaspekten inom yrkesrollen. De resultat som har framkommit i undersökningen visar att 

det finns skillnader i hur de manliga och kvinnliga pedagogerna ser på mannens roll i 

förskolan. En skillnad var att den så kallade ”fixarrollen” som männen kan få i förskolan ser 

de manliga pedagogerna som något negativ medan kvinnorna ser den som positiv, eller inte är 

medvetna om den. Vi fick även fram skillnader mellan de manliga och de kvinnliga 

pedagogernas sätt att se på yrkesrollen. Resultatet visar att män och kvinnor i vissa fall har 

olika uppfattningar om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. Vi kan även dra 

slutsatsen att män inte ser kvinnors lek med barnen inomhus eftersom den inte är lika fysisk. 

Kvinnorna däremot är mer medvetna om de manliga pedagogernas lek med barnen. Den här 

undersökningen är viktig ur ett framtida perspektiv eftersom vi lyfter både män och kvinnors 

syn på könsaspekten inom yrkesrollen. Den kan vara en hjälp för blivande förskollärare, 

föräldrar och pedagoger för att synliggöra de könsroller som finns ute i samhället och på 

förskolan. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att få reda på föräldrarnas åsikter 

och tankar kring barn, könsroller och jämställdhet i förskolan. Det hade även varit intressant 

se närmare på hur det är att vara kvinna och pedagog och att arbeta med kvinnliga kollegor. 

 
6.7 Metoddiskussion 
Vi upplevde inte att respondenterna hade svårt att svara på våra frågor, men vi märkte att 

några av respondenterna kom ifrån ämnet under samtalets gång. Vi är nöjda med vår 

undersökning, men det som vi kunde ha gjort annorlunda var att ge respondenterna 

intervjufrågorna skriftligt samtidigt som vi ställde frågorna, just för att undvika onödigt prat.  

 

Nu i efterhand har vi fått frågan varför vi inte har tagit upp hur män respektive kvinnor ser på 

kvinnor i förskolan. Detta har inte varit aktuellt eftersom vi har lagt fokus på männen i 

förskolan då vi tyckte att det var ett intressant ämne. Vi känner även att risken hade varit att 

arbetet hade blivit för omfattande, och tidsmässigt hade det då varit svårt att få ihop det.  

 

Att använda bandspelare vid intervjuerna tyckte vi var bra. På det viset fick vi med alla 

kommentarer och kunde koncentrera oss på dem som blev intervjuade och ställa följdfrågor. 

Vi kände att vi inte skulle få med allt om vi skulle skriva för hand och då var risken att vi 
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missade något väsentligt. Det vi märkte efter några intervjuer var att vi blev säkrare och det 

avspeglade sig på vårt sätt att ställa följdfrågor. Det som möjligtvis skulle kunna vara negativt 

var att respondenterna kan ha påverkats av bandspelaren och på så sätt påverkat svaren.  

 

 

Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att se hur de manliga och kvinnliga pedagogerna ser på 

könsaspekten inom yrkesrollen. Litteraturdelen tar upp olika teorier om män och kvinnor i 

förskolan. Den tar även upp hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller 

som finns ute på våra förskolor. Svaleryd (2004) menar att det handlar om att man ska lära sig 

att förstå, godta och försvara olikheter när man pratar om jämställdhetsarbete. En fallgrop när 

man pratar om jämställdhetsarbete är att man gör diskussionerna personliga. I Litteraturdelen 

har det också tagits upp varför män inte arbetar i förskolan och hur man ska kunna locka in 

dem. Havung (2000) menar att en höjning av lönerna inte hjälper för att locka in fler män i 

förskolan utan samhällets värderingar och normer måste förändras och bli mer jämlika. 

Litteraturen har också visat att det traditionella könsrollstänkandet bevaras om man vill ha in 

män i förskolan enbart för att de är män (Wetterberg i Blomberg, 2005). 

 

Undersökningen som genomförts har varit en kvalitativ undersökning av åtta respondenter, 

varav fyra var kvinnliga och fyra var manliga pedagoger i förskolan. Vi valde intervjuer för 

att få bredd på pedagogernas åsikter om män och kvinnors yrkesroll. Det som framkommer är 

att det finns skillnader i den pedagogiska verksamheten när det gäller män och kvinnor. Det vi 

kan utläsa av resultatet är att det behövs fler män i förskolan eftersom samhället ser ut som 

det gör med många skilsmässor och barn som lever utan manliga förebilder. Utifrån resultatet 

kan vi utläsa att de kvinnliga pedagogerna anser att det finns många fördelar med att ha en 

manlig pedagog i arbetslaget och de ser inga nackdelar. De manliga pedagogerna ser 

övervägande fördelar med att vara manlig pedagog, dock finns några nackdelar så som 

”fixarrollen”.  

 

I diskussionsdelen reflekterar och problematiserar vi över vad som kommit fram i 

litteraturdelen och i undersökningen med hjälp av intervjuer. De slutsatser vi kan dra är att det 

finns skillnader i hur de manliga och kvinnliga pedagogerna ser på mannens roll i förskolan. 

En skillnad är att männen ser sin ”fixarroll” som något negativ medan kvinnorna ser den som 
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positiv, eller är inte medvetna om det. En annan skillnad är att vissa män och kvinnor i 

undersökningen har olika uppfattning om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. 

Några av kvinnorna anser att det inte finns någon skillnad i pedagogernas medverkande i den 

fria leken inomhus medan männen anser att det finns en viss skillnad. De slutsatser som görs 

är att männen inte ser kvinnornas lek med barnen eftersom den inte är på golvet och inte är 

lika fysisk. Däremot är kvinnorna mer medvetna om männens lek med barnen inomhus.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor     
 

1. Ser du några skillnader i det praktiska arbetet här på förskolan, vad gäller män och       

kvinnor. 

 

2. Ser du några skillnader i den pedagogiska verksamheten här på förskolan, vad gäller 

män och kvinnor? 

 

3. Går den kvinnliga respektive manliga pedagogen in i den fria leken? (inomhus och 

utomhus) 

 

4. Finns det några fördelar/nackdelar att vara manlig pedagog? Alt. (till kvinnliga 

pedagoger) Att ha en manlig pedagog i arbetslaget?  

 

5. Varför tror du att det finns så få män i förskolan? 

 

6. Skulle du vilja att det fanns fler manliga pedagoger? Varför (inte) i så fall? 

 

7. Hur tror du att man kan locka in fler män i förskolan? 

 

8. Har du något annat som du vill tillägga? 

 


