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Sammanfattning 

Denna studies syfte har riktat sig till att undersöka vad gotländska gymnasieungdomar har för 

åsikter angående diskursen få män i förskolan. Vilka orsaker identifierar ungdomarna? Vilka 

redan genomförda åtgärder anser de skulle locka fler män till yrket? Vilka förväntningar 

identifierar de att männen i förskolorna bär på? Metoden som använts för att undersöka dessa 

frågor har varit enkät då studien önskat undersöka ett hundratal gymnasieungdomars åsikter. 

Enkätundersökningen har genomförts på de skolor där dessa gymnasieungdomar studerar och de 

insamlade enkäterna redovisades och analyserades utifrån olika stapeldiagram. Det resultat som 

framkom av enkätundersökning var att framförallt en orsak identifierades, tre åtgärder ansågs 

vara mest lyckosamma vid värvning av män till förskolläraryrket och framförallt en förväntning 

på männen identifierades. Den slutsats som tas utifrån den genomförda studien är att 

beskrivningen av yrket som typiskt kvinnligt och bäst lämpat för kvinnor identifieras som en 

orsak till att få män väljer att utbilda sig och arbeta som förskollärare. Åtgärder som 

uppmärksamhet av medier som på sikt leder till positiv attitydförändring till yrket, skapandet av 

nätverk där män kan komma i kontakt med andra män studerandes inom kvinnodominerade 

yrken och höjning av förskollärarlönen sågs som framgångsrika åtgärder för värvning av män till 

yrket. Avslutningsvis kunde män som arbetade inom förskoleverksamheten framförallt förväntas 

anamma jämställdhetsprojektets mål och agera som jämställhetmodeller för att på så sätt bidra till 

att förskoleverksamheten blir en mer jämställd arbetsplats. 

Nyckelord 

Nyckelord: gymnasieungdomar, manliga förskollärare, jämställdhet, genus   
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Inledning 

Den svenska arbetsmarknaden är idag fortfarande uppdelad utifrån manliga och kvinnliga yrken. 

Då vi, två lärarstudenter från högskolan på Gotland, studerar sista året på lärarprogrammet fanns 

det ett stort intresse av att undersöka hur könsuppdelningen såg ut inom barnomsorgen. Det vi 

uppmärksammade var den oerhört låga andelen män arbetandes i Sveriges förskolor. Tidigare 

genomförda studier inom detta område har utgått från förskollärarstudenters eller förskollärares 

synpunkter. Vårt intresse var att hitta en ny synvinkel och därför blev denna studies syfte att 

undersöka gymnasieungdomars synpunkter kring det låga antalet män i förskoleverksamheten. 

Då vi är två studenter som skriver ett gemensamt examensarbete måste arbetet på något sätt 

delas upp i två delstudier. Vi har valt att dela upp vårt examensarbete på följande sätt: 

- Emely Nilsson har ansvarat för studiens första frågeställning: vilka orsaker kring den låga 

andelen män bland förskollärarna identifierar gymnasieungdomarna? Detta innebär att hon 

ansvarat för att skriva under rubriken mannen som minoritet i litteraturöversikten, 

formulera de frågor i enkäten som är relaterade till frågeställningen samt redovisa och 

analysera den insamlade empirin som är relaterade till frågeställningen. 

- Mariah Johansson har ansvar för studiens tredje frågeställning: vilka förväntningar på 

mannen som förskollärare i förskoleverksamheten identifierar gymnasieungdomarna? 

Detta innebär att hon ansvarar för att skriva under rubriken förväntningar på män inom 

barnomsorgen i litteraturöversikten, formulera de frågor i enkäten som är relaterade till 

frågeställningen samt redovisa och analysera den insamlade empirin som är relaterade till 

frågeställningen. 

För att denna studie skulle vara möjlig att slutföra vill vi avsluta inledningen med att tacka 

följande personer: 

Lärarna från Gotlands barn- och fritidprogram för att de avsatt tid till att låta oss genomföra 

vår enkätundersökning under lektionstid. 

Studenterna från Gotlands barn- och fritidsprogram för att de tagit sig tid till att fylla i vårt 

enkätformulär. 

Stefan Myrgård för uppmuntran och pepp då vi under studiens genomförande stött på hinder. 

Niklas Norén för ett fantastiskt jobb som handledare till vår studie. Din feedback har varit till 

stor hjälp under studiens utformning.  
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Bakgrund 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Sverige ett land i förändring.1. Genom bland 

annat industrialisering och urbanisering skapades nya arbeten och hem och arbetsplats blev 

efterhand två skilda platser.2. Arbetsområden delades alltmer upp efter kvinnliga och manliga 

yrkeskategorier och omhändertagandet av barnen blev ett kännbart problem.3. Under denna 

tidsperiod fanns det en delad uppfattning om att kvinnor och män hade åtskilda förmågor och 

livsuppgifter vilket skapade mans- och kvinnovärldar och mans- och kvinnokulturer.4. I dessa 

världar och kulturer utvecklades kompetenser till det som stod i fokus för arbetet.5. I 

kvinnovärlden och i kvinnokulturen var kompetenser kring människan som behövande, beroende 

eller sjuk i fokus.6. Yrken inom områden som vård, omsorg och pedagogik utvecklades och blev 

en väg ut i offentlig verksamhet för dåtidens kvinnor.7.  

Under denna tidsperiod betraktades kvinnorna främst som hustru och mor och därav 

utvecklades arbetsfälten för uppfostran och undervisning av de yngre barnen som områden där 

det krävdes egenskaper som var kvinnorelaterade.8. Barnträdgårdsledarinna beskrevs av dåtidens 

pionjärer som det bästa yrket för en kvinna och nödvändigheten för utbildning inom yrket 

ifrågasattes då man ansåg att det var onödigt att låta kvinnor utbilda sig för något så naturligt som 

att ta hand om barn.9. Under denna tidsperiod byggdes yrket mer och mer upp som ett kvinnligt 

yrke och fick kvinnlig identitet.10. 

Under 1970-talet skedde en strukturförändring på arbetsmarknaden som i princip tvingade 

män att rikta sig mot arbeten inom vård och omsorg för att undvika risk för arbetslöshet.11. 

Följden av att fler män skulle behöva söka till dessa arbeten var att dåtidens daghem, det som 

idag kallas förskolor, skulle bli en neutraliserad arbetsplats på grund av att yrket blev möjligt för 

män och därav mindre kvinnligt.12. Under denna strukturförändring diskuterades även om hur 

yrkets status och professionalisering kunde påverka hur attraktivt yrket kunde komma att bli för 

                                                 

1 Tallberg Broman, 1995, s. 7 
2 Ibid., s. 8 
3 Ibid., s. 7-8 
4 Ibid., s. 73-74 
5 Ibid., 74 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 8 
8 Ibid., s. 7, 75 
9 Ibid., s. 73, 45 
10 Ibid., s. 75 
11 Granbom & Wernersson, 2012, s. 36 
12 Ibid. 
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män.13. Det som konstaterades då var att barnomsorgsyrkena inte bara var lågt avlönade utan 

även svåra att göra karriär inom.14. När Sverige utformade en offentlig jämställdhetspolitik var det 

viktigt att arbeta mot att få en jämn fördelning av könen i alla sorters yrken och verksamheter, 

framförallt inom barnomsorgen.15. Under denna tidsperiod fanns det en begränsad erfarenhet 

angående om hur åtgärder kunde utformas, därav prövades olika former.16. 

I Granbom & Wernerssons (2012) kartläggning av vilka insatser som genomförts i Sverige för 

att öka andelen män bland förskollärare har framförallt tre typer av åtgärder som på olika sätt har 

använts identifierats.17. En av de tidigaste åtgärder som utformades för att öka andelen män 

arbetandes i förskolan var att aktivt använda speciella regler vid antagningen till vissa 

utbildningar, bland annat förskollärarutbildningen, för att bryta genusordningen och jämna ut 

könsfördelningen.18. Detta innebar kort att män gavs tillträde till utbildningar inom 

barnomsorgen genom så kallad könskvotering, det var lättare för män att komma in på vissa 

utbildningar, till exempel förskollärarutbildningen, än vad det var för kvinnor genom att männen 

fick extra poängtillskott.19. Efter en tid uppmärksammades att andelen män hade ökat men med 

oönskade påföljder.20. Det visade sig att männen i förskolan istället hade blivit 

daghemsföreståndare eller intagit andra liknande ledarposter utan rätt behörighet, detta 

resulterade i att det genomfördes en utvärdering av könskvotering som åtgärd.21. I utvärderingen 

som genomfördes i slutet av 1970-talet visade det sig att kvoteringen med sannolikhet hade 

bidragit till ökningen av andelen män bland förskollärarna, men att kvoteringen ändå minskades 

då fler män succesivt antogs utan extra poängtillskott samt att endast 6% av männen angav att 

kvoteringen påverkat deras val av yrke.22. Slutsatsen av utvärderingen blev att könskvotering som 

åtgärd för den låga andelen män bland förskollärarna betraktades som både framgång och 

motgång.23.  

Sedan början av 2000-talet har högskolor och universitet haft i uppdrag att arbeta mot en 

breddad rekrytering av grupper som är svagt representerade i högre utbildningar.24. En del av det 

arbetet har varit att man vid några av Sveriges högskolor och universitet upprättat nätverk där 

                                                 

13 Granbom & Wernersson, 2012, s. 36 
14 Ibid. 
15 Ibid., s. 41 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 2-4 
18 Ibid. 
19 Ibid., s. 42 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid., s. 42-43 
23 Ibid., s. 43 
24 Ibid., s. 48 



8 
 

män som är underrepresenterade i utbildningar har möjlighet att delta.25. Några exempel på 

sådana nätverk är Malmös ”Män på lut” och Borås ”MaNet”.26. Syftet med dessa nätverk var att 

stärka männen i deras yrkesval och att motverka avhopp från kvinnodominerade utbildningar.27. 

Nätverken genomförde informella träffar där frågor som ansågs viktiga för deltagarna fångades 

upp och diskuterades.28. Med hjälp av dessa träffar gavs männen möjlighet att komma i kontakt 

med andra män i liknande situationer och på så sätt stötta varandra i deras yrkesval29. 

Den sista av de tre åtgärder som Granbom & Wernersson (2012) har identifierat i sin 

kartläggning är preparandkurser för arbetslösa män.30. Mellan 1990-talet och början av 2000-talet 

genomfördes olika rekryteringsinsatser i samarbete med andra aktörer som till exempel landsting, 

länsstyrelser, kommuner och regioner för att locka fler män till förskolan.31. Ett exempel på en 

rekryteringsinsats i form av bland annat preparandkurser för arbetslösa män är Gotlands 

kommuns, numer kallat Region Gotland, arbete under 2002 – 2003.32. De män som deltog i 

preparandutbildningen fick bland annat praktisera vid gotländska förskolor och fritidshem, få 

inblick i pedagogiska teorier vid högskolan på Gotland samt möjlighet att läsa in ämnen på 

komvux.33. Det var totalt 18 män som deltog i preparandutbildningen och alla hade platsgaranti 

på lärarprogrammet på Gotlands högskola.34. Utifrån utvärderingen av utbildningen kom det 

fram att deltagarna var nöjda med utbildningen och totalt 11 stycken genomförde vidare 

högskoleutbildning på lärarprogrammet.35. 

Från 1970-talet och framåt har även andra åtgärder genomförts som också nämns i Granbom 

och Wernerssons (2012) kartläggning.36. För att nämna några åtgärder som försök att öka andelen 

män arbetandes i förskolan följer här nedan en kort lista: 

 Uppmärksamma debatter som på sikt skulle leda till en positiv attitydförändring till 

yrken inom barnomsorgen.37. 

 Låta en större andel män än kvinnor få så kallat utbildningsbidrag under sin 

arbetsmarknadsutbildning.38. 

                                                 

25 Granbom & Wernersson, 2012, s. 50 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 2-4 
31 Ibid., s. 51 
32 Hansen, 2003, s. 3 
33 Ibid., s. 3, 13 
34 Ibid., s. 3, 13 
35 Ibid., s. 13 
36 Granbom & Wernersson, 2012 
37 Ibid., s. 42 
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 Börja med insatser bland gymnasiestudenter för att värva män till att bland annat söka 

till förskollärarutbildning på högskolor eller universitet. Som till exempel genom att 

studentambassadörer från underrepresenterade grupper besöker gymnasium för att 

informera och inspirera.39. 

 För att avsluta denna lista vill vi nämna åtgärden angående förskolläraryrkets 

lönevillkor. I Granbom och Wernerssons (2012) kartläggning beskriver de 

barnomsorgsyrkena som lågt avlönade och för att höja dessa yrkens status och 

möjlighet till ökad arbetskraft i allmänhet och i synnerhet män, måste lönevillkoren 

höjas.40. Viktigt att ha i åtanke enligt Granbom och Wernersson (2012) är att 

lönehöjningen ska gälla för både män och kvinnor.41. 

I dag är det dock fortfarande en låg andel män som arbetar i svensk förskola trots olika 

genomförda åtgärder. Utifrån Skolverkets (2012) statistik för det totala antalet anställda som 

arbetar med barn under år 2012 är endast 3,5% män.42. Av de som är anställda i kommunala 

förskolor är andelen män endast 3% och av de som är anställda i fristående förskolor är andelen 

män 5,7%.43. Den låga andelen män arbetandes i Sveriges förskolor är något som Sveriges 

jämställdhetminister Maria Arnholm tar på allvar. I en artikel från Dagens Nyheter beskriver hon 

om hur viktigt det är att dagens barn möter mångfald både könsmässigt och på andra sätt.44. För 

att motarbeta den låga andelen män i Sveriges förskolor anser hon att det måste framställas en 

nationell strategi och hon lyfter Norges erfarenheter kring att motverka det låga antalet män som 

en viktig förebild att arbeta efter.45. Att Norge ses som en förebild är jämställdhetsministern inte 

ensam om att tycka, även Granbom och Wernersson (2012) beskriver Norge som ett land som 

lyckats bäst bland de skandinaviska länderna med att rekrytera män till förskolan.46. Något som 

en förskolechef från en av Norges demonstrationsförskolor bland annat tipsar om är att 

förskolor bör uppmuntras att efterfråga pojkar och unga män från grundskolor och gymnasium 

som praktikanter.47. 

Dagens låga andel män i förskolan kan till viss del ha påverkats av historiens syn på kvinnors 

naturliga drag till att arbeta inom omsorgsrelaterade yrken och till viss del ha påverkats av dagens 

                                                                                                                                                         

38 Ibid., s. 36 
39 Granbom & Wernersson, 2012, s. 49, 50 
40 Ibid., s. 36 
41 Ibid., s. 74 
42 Skolverkets statistik, 2012, tabell 1A 
43 Ibid. 
44 Jällhage, 2013 
45 Ibid. 
46 Granbom & Wernersson, 2012, s. 62 
47 Ibid., s. 66-67 
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mediedebatter om bland annat sexuella övergrepp i förskolan och som beskriver yrket som en 

kvinnodominerad arbetsplats. Tidigare genomförda studier har framförallt utgått från 

förskollärarstudenters och förskollärares synpunkter kring den låga andelen män i förskolor. 

Denna studie önskar istället utgå från vad gymnasieungdomar studerandes på barn- och 

fritidsprogrammen har för synpunkter då de efter avslutade studier står inför valet att 

vidareutbilda sig till exempelvis förskollärare. Vad är ungdomarnas uppfattning om orsaker, 

åtgärder och förväntningar kopplade till den låga andelen män i Sveriges förskolor?   
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras den litteratur som är relevant för studien. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av tidigare forskning där Marie Nordbergs och Margareta Havungs avhandlingar är i 

fokus då de varit verksamma forskare inom jämställdhets-, genus- och mansforsking. Avsnittet 

avslutas med att definiera studiens teoretiska utgångspunkter utifrån Raewyn Connells 

föreställningar kring genus och kvinnligt respektive manligt samt Marie Nordbergs föreställningar 

kring jämställdhet. 

Tidigare forskning 

De teman som kommer att beskrivas under denna rubrik är av stort intresse för studien då de 

behandlar tidigare genomförda studier angående den låga andelen män arbetandes i 

förskoleverksamheten. Här presenteras några forskares studier och vad de fått för resultat. Först 

fokuseras det på mannen som minoritet inom barnomsorgen för att sedan övergå till att definiera 

vad männen som minoritet kan tänkas ha för förväntningar på sig när de kliver in i verksamheten. 

Mannen som minoritet 

Åberg och Hedlin (2012) skriver i sin artikel ur tidningen Norsk Pedagogisk Tidsskrift om att män 

kan ha skrämts bort från förskoleverksamheten på grund av debatten angående sexuella 

övergrepp mot barn i förskolan.48. Denna debatt var främst i fokus under 1990-talet till början av 

2000-talet då två fall av pedofili i svenska förskolor uppmärksammades.49. I sin artikel genomför 

Åberg och Hedlin (2012) en intervjuundersökning med 20 stycken förskollärarstudenter, av båda 

könen, som är i slutet av sin utbildning för att kunna ta reda på hur och om denna debatt kring 

sexuella övergrepp har påverkat de män och kvinnor som vill arbeta som förskollärare.50. Utifrån 

de insamlade intervjuerna visar det sig att blivande förskollärare på olika sätt påverkas av debatten 

och förhåller sig därför olika till att förskollärare skulle utgöra hot mot barn.51. I studien kommer 

det trots allt fram att det är en större mängd män än kvinnor som känt olust eller upplevt sig 

misstänkta i den fysiska kontakten med småbarn.52. Situationer som att inte få hjälpa barn på 

toaletten eller känna sig obekväm vid blöjbyten är några av de situationer som de manliga 

                                                 

48 Åberg & Hedlin, 2012, s. 441 
49 Ibid. 
50 Ibid., s. 442, 443 
51 Ibid., s. 450 
52 Ibid., s. 445 
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förskollärarstudenterna nämner som exempel på att de misstänkliggörs som möjliga förbrytare i 

verksamheten.53.  

Nordberg (2005) tar i sin avhandling också upp den heta debatten angående sexuella 

övergrepp mot barn i förskolan och menar att den manliga kroppen sexualiseras inom 

barnomsorgen.54. Hennes avhandling bygger bland annat på intervjustudier med totalt 15 stycken 

medverkande manliga arbetstagare inom kvinnodominerade yrken, bland annat fem förskollärare, 

två fritidspedagoger och en lågstadielärare. Avhandlingens syfte är att utifrån fokus på dessa 15 

manliga arbetstagare undersöka vilka begränsningar, villkor och möjligheter som medföljer 

diskursen om jämställdhet och termerna maskulinitet och femininitet, samt undersöka vilka 

positioner och praktiker som skapas då diskursen om jämställdhet upprepas, förskjuts och 

förenas med andra diskurser.55. Under Nordbergs (2005) insamling av empiri avslöjades en 

pedofil i en av de kommuner som ingick i hennes studie och det resulterade till att de manliga 

förskollärarna som intervjuades mådde psykiskt dåligt.56. I intervjuerna framkommer det att de 

manliga förskollärarna påverkats av pedofildebatten och på grund av det begränsat sina 

handlingsutrymmen.57. Exempel på sådana begränsningar är hur dessa män känner oro för att ses 

som pedofil i vardagliga situationer där de till exempel kramar barnen, övervakar vilan och byter 

barnens blöjor.58. Resultatet av pedofildebatten kan sammanfattas som att den manlige 

förskolläraren inte bara framstod som en ”ny, modern föregångsman” utan också som en möjlig 

förövare.59. Förskolläraryrkets indelning i två motsatta kön var på grund av 1990-talets 

pedofildebatt inte bara indelat i majoritet och minioritet utan även indelat som möjligt farliga och 

ofarliga individer.60. 

En annan anledning till att få män väljer att arbeta som förskollärare kan vara att yrket, som 

tidigare nämnts under rubriken bakgrund, beskrivs som kvinnodominerat. Sedan lång tid tillbaka 

bär förskoleverksamheten på en stark tradition av att de arbeten som finns i verksamheten ses 

som kvinnors arbete, där kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar påverkat och format 

verksamheten.61. Havung (2005) menar att manliga förskollärare gör två val när de väljer att 

arbeta som förskollärare, det ena valet är att välja bort de yrken som traditionellt sätt anses som 

manliga yrken, och det andra valet är att istället välja ett yrke som traditionellt sätt anses som 

                                                 

53 Åberg & Hedlin, 2012, s. 445-446 
54 Nordberg, 2005, s. 206 
55 Nordberg, 2005, s. 38, 15 
56 Ibid., s. 206 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Havung, 2000, s. 49 
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kvinnligt yrke.62. Detta antagande bygger hon på 14 manliga förskollärares uppfattningar, tagna ur 

hennes avhandling men återanvändna i hennes bidrag till antologin Manlighet i fokus. De män som 

trots allt gör valet mot de yrken som ses som kvinnodominerade möts ofta av ifrågasättande av 

deras val av yrke samt betraktas som icke-män och benämns därefter omanliga.63. Att ständigt 

behöva motivera och argumentera för sitt val av yrke, på ett sätt som kvinnor sällan behöver, 

samt att behöva bemästra den attityd som säger att kvinnor är bäst lämpade att vara och arbeta 

där små barn är, både privat och yrkesmässigt kan, enligt Havung (2005), vara en stor del till att 

män avstår från att välja att arbeta inom förskolan.64. 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av manliga förskollärare som möjliga förövare av 

sexuella övergrepp mot barn, av mäns ständiga motivation för sitt yrkesval och av de manliga 

förskollärarnas eventualitet att betraktas som icke-män eller omanliga på grund av deras val att 

arbeta inom ett kvinnodominerat arbete, finns det stort intresse att undersöka vad 

gymnasieungdomar har för uppfattning kring att dessa beskrivningar kan ses som möjliga orsaker 

till den låga andelen män i Sveriges förskolor. 

Förväntningar på män inom barnomsorgen 

Vilka förväntningar som idag ställs på de män som arbetar inom förskoleverksamheten ger 

Nordberg (2005) några tydliga exempel på i sin avhandling.65. Hennes avhandling bygger bland 

annat på intervjustudier med totalt 15 stycken medverkande manliga arbetstagare inom 

kvinnodominerade yrken, bland annat fem förskollärare, två fritidspedagoger och en 

lågstadielärare. Avhandlingens syfte är att utifrån fokus på dessa 15 manliga arbetstagare 

undersöka vilka begränsningar, villkor och möjligheter som medföljer diskursen om jämställdhet 

och termerna maskulinitet och femininitet, samt undersöka vilka positioner och praktiker som 

skapas då diskursen om jämställdhet upprepas, förskjuts och förenas med andra diskurser.66. 

Under insamlandet av empiri intervjuades även de kvinnliga kollegorna till studiens medverkande 

män för att ta reda på vad deras förväntningar på männen var. Kvinnorna menade att männen 

inte bara skulle vara jämställda, uttrycka empati, stå för trygghet och vara annorlunda utan de 

skulle även utmana könsgränser. De intervjuade kvinnorna pratar om kvinnliga män och att 

                                                 

62 Havung, 2005, s. 47-48 
63 Ibid., s. 49 
64 Ibid., s. 51, 65 
65 Nordberg, 2005 
66 Ibid., s. 38, 15 
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männen ska vara både emotionella och vara riktiga ”gammaldags”. Dessa förväntningar gör det 

svårt att förändra den rådande könskodningen inom yrket.67. 

Trots att både de kvinnliga och manliga förskollärarna i studien utförde samma uppgifter så 

var det sällan kvinnorna som fick lika mycket uppmärksamhet och beröm som männen. Oavsett 

om det handlade om matlagning, blöjbyte eller idrottsaktiviteter så visades mer uppskattning över 

att männen utförde dessa uppgifter. I studien beskrivs det bland annat hur en manlig 

förskollärare fick positivt bemötande av barns föräldrar bara genom att vistas i verksamheten. En 

förälder menade på att både män och kvinnor behövs för att på så sätt ge barn olika synvinklar 

eftersom män och kvinnor är olika. En annan förälder menade att det var tur att det fanns en 

man på stället som kunde snickra och spela fotboll med barnen. Resultatet betraktat utifrån 

ovannämnda observationer var att de båda föräldrarna uppmärksammade den manliga 

förskolläraren och gav honom återkommande beröm och på så sätt utmärktes han från sina 

kvinnliga kollegor.68. 

Under flera av de samtal som Nordberg (2005) i sin studie bevittnade mellan de manliga 

förskollärarna och verksamhetens föräldrar återkommer ständigt diskursen om att männen sågs 

som viktiga förebilder och rollmodeller, som på så stärkte de manliga förskollärarnas närvaro i 

verksamheten.69. Flera av de män som intervjuades beskrev sig själva som jämställdhetsförebilder 

och genom att utföra olika hushållssysslor ville de utmana dagens omoderna könsordning. En av 

de manliga förskollärarna menade att om han utförde sysslor som ansågs vara typiskt kvinnliga 

kunde han visa för barnen att både män och kvinnor kan göra samma saker. Genom detta ansåg 

han att de könskodade arbetsuppgifterna jämnades ut, vilket på sikt gjorde arbetsplatsen mer 

jämställd.70. 

Enligt Nordberg (2005) skiljs inte ett manligt intresse för barn och omsorg från deras intresse 

för jämställdhet i jämställdhetsdebatten. Genom att välja omsorgsyrken förväntas män anamma 

jämställdhetsprojektens mål och verka som jämställdhetsmodeller för såväl barn som för vuxna. 

Denna typ av förväntan tydliggörs tyvärr inte i insatserna som görs för att locka fler män till 

yrket. De män som trots allt utbildar sig till att arbeta inom kvinnodominerade yrken hamnar i en 

svår situation. De ska inte bara med hjälp av olika projekt och rekryteringskampanjer åtgärda 

bristen på avsaknad manlighet i verksamheten utan de ska även, när de befinner sig i yrket, 

hantera en mängd andra förväntningar.71. 

                                                 

67 Nordberg, 2005, s. 192 
68 Ibid., s. 104-105 
69 Ibid. 
70 Ibid., s. 110 
71 Ibid., s. 337 
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Slutligen tar Nordberg (2005) upp förväntningen som innebär att männen i förskolan ska 

agera som en ersättare till en icke närvarande pappa samt som en manlig förebild för barnen i 

förskolan. Genom detta förväntas de bidra med ”manliga perspektiv” till verksamheten.72.  

En annan studie som tar upp vilka förväntningar som ställs på männen inom 

förskoleverksamheten är Havungs (2000) studie som genomfördes med 14 manliga 

förskollärare.73. Det framkommer i hennes genomförda intervjuer att vissa uppgifter verkar vara 

avsedda för män, trots att även kvinnor kan utföra dessa.74. En del av de intervjuade männen 

menar att de uppgifter som deras kvinnliga kollegor ofta ber om att få hjälp med är sådant som 

både kräver styrka och som anses vara typiskt manliga, till exempel att skruva upp en hylla. Dock 

menade några av männen att det var roligt att utföra dessa sysslor medan andra ansåg att det inte 

var något som ingick i deras yrkesroll som förskollärare.75. 

Det var inte bara omgivningens förväntningar som skapade typiska manliga aktiviteter i 

förskoleverksamheten. Många av aktiviteterna hade männen själva fört in i verksamheten utifrån 

deras egna intressen. Några exempel på sådana aktiviteter är bland annat idrott och andra 

grovmotoriska aktiviteter. Dessa typer av aktiviteter kan i en större utsträckning ses på de 

förskolor där det arbetar manliga förskollärare och där förväntningarna på männen, både från 

barn och kvinnliga kollegorna, inte bara är att bidra med manliga aktiviteter utan även planera in 

äventyrsdagar, arrangera idrottsgrupper samt utöka fotboll– och bandyspelandet för barnen i 

verksamheten.76. 

Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå det som senare presenteras under rubriken redovisning och analys kommer vi här 

att presentera studiens teoretiska utgångspunkter som definierar begreppen genus, manligt och 

kvinnligt samt jämställdhet. 

                                                 

72 Nordberg, 2005, s. 337-338 
73 Havung, 2000, s. 82-83 
74 Ibid., s. 112-113 
75 Ibid., s. 114-115 
76 Ibid., s. 179 
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Genus 

Det finns många synpunkter på vad begreppet betyder och vad det innebär. För att definiera vad 

genus betyder och innebär för denna studie har vi valt att utgå från genus- och mansforskaren 

Connells (2009) föreställning.77. 

Genus handlar framförallt om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. Varaktiga eller 

vidsträckta mönster i de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin kallar strukturer. In den 

bemärkelsen måste genus betraktas som en social ”struktur”.78.  

Enligt ovan definition av genus är begreppet genus inte ett uttryck för något inom biologin. 

Det är en definition av de sociala mönster som påverkar hur människor handlar och agerar i olika 

situationer. Dock kan genus inte uteslutas helt från biologin utan genus har ett särskilt förhållande 

till människors kroppar. Detta förhållande visas tydligt i den allmänna uppfattningen där genus 

fungerar som en avspegling av kroppens naturliga skillnader, nämligen skillnaden mellan manliga 

och kvinnliga kroppar.79. 

Manligt och kvinnligt 

Som tidigare har nämnts så ses genus som en social konstruktion där män och kvinnor tillskrivs 

särskilda egenskaper om vad som är typiskt manligt och vad som är typiskt kvinnligt. I detta 

avsnitt kommer dessa typiska manliga och kvinnliga egenskaper också beskrivas utifrån Connells 

(2009) föreställningar.80. Connell (2009) har tagit del av humanvetenskaper, från psykologi och 

sociologi till statsvetenskap, kulturstudier, pedagogik och historia och på så sätt kunnat presentera 

huvudsakliga resultat av olika forskningsprojekt samt kunnat ge en överblick på viktiga debatter 

och åsikter inom genusforskningen.81.  

Enligt Connell (2009) behöver vi människor ett bättre sätt att tänka när det kommer till 

skillnader mellan män och kvinnor samt dess kroppar och menar att genusforskningen kan ge oss 

några väsentliga redskap.82. Det finns många diskussioner som för fram att de biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor även yttrar sig  i andra skillnader.83. Här nedan följer en kort 

lista över vilka dessa skillnader anses vara.84. Viktigt att ha i åtanke är att dessa typiska manliga 

och kvinnliga egenskaper är över tid och mellan kulturer föränderliga. 

                                                 

77 Connell, 2009 
78 Ibid., s. 24-25 
79 Connell, 2009, s. 24-25 
80 Connell, 2009 
81 Ibid., s. 9 
82 Ibid., s. 73 
83 Ibid., s. 76 
84 Ibid., s. 76-77 
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Att dessa skillnader, som ses som naturliga och biologiska, antar grunden för genusmönster kan 

ses utifrån olika former. Ett exempel på detta är hur män naturligt och biologiskt ofta beskrivs 

som aggressiva och utifrån ett genusmönster kan denna egenskap ses som en fördel i 

konkurrensen om toppjobb.85. Ett annat exempel utifrån vår åsikt kan vara att eftersom männen 

naturligt och biologiskt ofta beskrivs som tekniskt skickliga och  utifrån ett genusmönster är det 

kanske inte så konstigt att yrken som till exempel elektriker och mekaniker ofta tillskrivs som 

typiskt manliga. Detta gäller också för kvinnor då de beskrivs som naturligt och biologiskt bra på 

knåp och pyssel och utifrån ett genusmönster är det kanske inte så konstigt att yrken som till 

exempel sömmerska beskrivs som typiskt kvinnligt.  

Jämställdhet 

För att definiera begreppet jämställdhet kommer begreppet förklaras utifrån vad Nordberg (2005) 

har beskrivit i sin avhandling som handlar om att män ses som jämställdhetens spjutspets.86.  

Under 1960-talet togs begreppet jämställdhet upp av dåtidens kvinnorörelse och laddades med 

innebörden att jämna ut ojämlikheten mellan män och kvinnor. Man tyckte att alla människor 

skulle ha rätt till lika värde. Utifrån jämställdhetsdiskursen har kvinnor fått möjlighet att utöva 

egen försörjning. Detta har på sikt resulterat till att dåtidens familjer gått från en 

enförsörjarfamilj, vilket innebar att endast mannen fungerade som husållets försörjare, till en 

tvåförsörjarfamilj, där både mannen och kvinnan fungerade som hushållets försörjare. Genom 

Sveriges historia har diskussionen om en omvänd arbetsfördelning där mannen ska ges möjlighet 

till att välja mellan ett lönearbete eller ett hemarbete aldrig riktigt behandlats, utan mannen har 

alltid setts till normen som den högprestrerande, heltidsarbetande huvudförsörjaren. 

                                                 

85 Connell, 2009, s. 77 
86 Norberg, 2005 

Egenskap Män Kvinnor 

Fysisk styrka och snabbhet Ses som starkare och snabbare 

än kvinnor 

 

Mekaniska färdigheter Tekniskt skickliga Bra på knåp och pyssel 

Sexualdrift Starkare än kvinnor  

Fritidsintressen Gillar sport Gillar skvaller 

Personlighet Aggressiva Omvårdande 

Intellekt Rationellt Intutitivt 
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Jämställdhetsdiskursen ses även som en modernitetsdiskurs där det traditionella ofta kopplas 

samman till vissa yrken, platser och sysslor. Kvinnor  pekas ofta, uifrån jämställdhetsdiskursen, ut 

som att traditionellt sätt arbeta med uppgifter som till exempel vård och barnomsorg och män 

pekas ofta ut som att traditionellt sätt arbeta som till exempel lastbilsförare och byggarbetare.87. 

  

                                                 

87 Nordberg, 2005, s. 66-69 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad gymnasieungdomar som studerar på barn- och 

fritidsprogrammen på Gotland i årskurs 1-3 har för uppfattning om att det behövs fler män som 

arbetar som förskollärare i förskoleverksamheten. 

I studien har vi utgått från följande frågeställningar: 

- Vilka orsaker till den låga andelen män bland förskollärarna identifierar 

gymnasieungdomarna? 

- Vilka av Sveriges redan genomförda åtgärder anser gymnasieungdomarna skulle bidra till 

att öka andelen män i förskoleverksamheten? 

- Vilka förväntningar på mannen som förskollärare i förskoleverksamheten identifierar 

gymnasieungdomarna?  
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Metod 

I detta avsnitt kommer metod för datainsamling, beskrivning av studiens urval, undersökningens 

genomförande, undersökningens material samt databearbetning och analysmetod att behandlas 

för att få en förståelse kring undersökningens validitet och reliabilitet av resultatet. 

Metod för datainsamling 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur ett större antal gymnasieungdomar 

reflekterar kring män i förskolan har vi valt enkät som datainsamlingsmetod. Enkäter medger att 

vi kommer i kontakt med ett stort antal personer.88. 

Trost (1994) beskriver så kallade gruppenkäter som ofta används i skolor och i andra 

sammanhang då många personer är samlade på ett och samma ställe.89. Genom att använda 

gruppenkäter för skolklasser blir det enkelt att nå alla i klassen med frågeformuläret90. Vid dessa 

gruppmöten får även forskarna möjlighet att förklara och svara på frågor kring studiens 

undersökning.91. Då de deltagande själva fyller i svaren i enkätformuläret får även forskarna 

möjlighet att under gruppmötena motivera deltagarna till att verkligen svara på enkätens frågor.92. 

Hur denna studies arbete med gruppenkäter gick till beskrivs närmare under rubriken 

genomförande. 

Urval 

De studier som tidigare har genomförts angående få män arbetandes inom förskoleverksamheten 

har främst varit riktad mot en undersökningsgrupp bestående av arbetande inom förskolan och 

vuxna studenter från högskolor eller universitet. Tidigare studier har även haft ett syfte som 

främst fokuserat på att undersöka vad de som redan gjort ett val att arbeta inom 

förskoleverksamheten har för åsikter kring debatten om få män arbetandes i förskolan. Denna 

studie riktar sig mot att undersöka vad ungdomar som är på väg ut i arbetslivet och som står inför 

valet att arbeta inom förskolan eller inte har för åsikter. Studiens population riktar sig därför mot 

unga män och kvinnor som studerar barn- och fritidsprogrammet på gymnasial nivå i Sverige. 

                                                 

88 Jämför med Trost, 1994, s. 17, 22 
89 Ibid., s. 10 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid., s. 9,10 
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Då populationen är mycket stor finns det inte möjlighet att skicka ut enkäter till alla då 

kostnaden för studien skulle bli för hög samt att studien inte skulle kunna genomföras inom den 

angivna tiden. Studiens urval är därför unga män och kvinnor i 16-19 års åldern studerande på 

barn- och fritidsprogrammen på två av Gotlands gymnasieskolor. Urvalet motsvarar en del av 

befolkningen på sådant sätt att studiens urval är en miniatyr av populationen.93. Urvalet har valts 

ut utifrån ett icke-slumpmässigt urval eftersom urvalet består av alla studenter som studerar barn- 

och fritidsprogrammet på gymnasial nivå på Gotland.94. Urvalet har även valts ut utifrån ett 

bekvämlighetsurval eftersom undersökningsgruppen ligger geografiskt nära och det finns 

möjlighet för personlig kontakt vilket inte hade varit möjligt om urvalet bestått av personer från 

andra län.95. Möjligheterna att välja undersökningsgrupp inom Gotlands län var god eftersom det 

totalt går 125 ungdomar på barn- och fritidsprogrammen.  

Genomförande 

Första kontakten var via telefon med samtliga personer som på något sätt ansvarar för barn- och 

fritisprogrammen i Visby och i Klintehamn. Under denna kontakt var det totala ungdomsantalet i 

fokus för att ta reda på om det var möjligt att genomföra en enkätundersökning eller inte. När 

den totala andelen unga män och kvinnor på Gotlands barn- och fritidsprogram var fastställd till 

125 stycken bestämdes enkätundersökning som metod för denna studie.  

När den totala andelen ungdomar var fastställd kontaktades samtliga klassföreståndare för 

Visbys barn- och fritidsprogram samt en av klassföreståndarna för Klintehamns barn- och 

fritidsprogram via mail för att ta reda på om enkätundersökningen kunde genomföras under 

lektionstid. När alla kontaktade klassföreståndare gav sin tillåtelse om att enkäten kunde 

genomföras under lektionstid bestämdes tid för genomförandet. När tid och godkännande av 

genomförandet av enkätundersökning under lektionstid var fastställt framställdes ett följebrev 

samt enkätfrågor. 

Det första besöket som genomfördes var på gymnasiet Guteskolan Södra i Klintehamn. Till 

detta besök hade vi som avsikt att genomföra gruppenkäter, det vill säga att vi som forskare var 

närvarande under tiden då gymnasieungdomarna fyllde i studiens enkäter. Dock var det för dem 

lättast att enkäterna lämnades i gymnasieskolan reception där klassföreståndarna sedan hämtade 

enkäterna för att själva genomföra dem med respektive klass. Vid överlämning av enkäter 

lämnades även tre burkar med Lillebrors bästa kolablanding som tack för deras medverkan i 

                                                 

93 Trost, 1994, s. 28 
94 Ibid. 
95 Ibid., s. 30 
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undersökningen. När enkäterna var ifyllda hämtades de för vidare redovisning av resultat och 

analys.  

Samma dag som besöket i Klintehamn genomfördes, genomfördes även ett besök vid Rickard 

Steffengymnasiets tredjeklassare i Visby. Även denna gång var vår avsikt att genomföra en 

gruppenkät. För klassföreståndarna till denna klass fungerade det att vi kom till deras klassråd för 

att själva genomföra enkätundersökningen med de närvarande ungdomarna. Fördelen med detta 

besök var att de ifyllda enkäterna kunde tas med direkt för vidare redovisning av resultat och 

analys samt att vi fick möjlighet att förklara och svara på frågor kring studiens undersökning. 

Även till denna klass överlämnades en burk med Lillebrors bästa kolablandning som tack för 

deras medverkan i undersökningen. 

 De två resterande klasser från barn- och fritidsprogrammet på Rickard Steffengymnasiet i 

Visby besöktes efter en av klassernas genomförda APL-period96. Båda besöken genomfördes 

som gruppenkät då det även i dessa klasser fungerade bäst om vi kom till deras klassråd för att 

själva genomföra enkätundersökningen. Under besöken fanns det möjlighet för de deltagande 

ungdomarna att ställa frågor om studiens undersökning. Besöken avslutades med att även dessa 

klasser fick varsin burk med Lillebrors bästa kolablanding som tack för deras medverkan.  

För att öka möjligheterna till hög andel ifyllda enkäter har relationen med ansvariga personer 

och samtliga klassföreståndare varit i fokus. Dock blev det ett mindre bortfall på grund av 

sjukdom eller andra orsaker. Sammanlagt insamlades 92 stycken ifyllda enkäter från sammanlagt 

125 gymnasieungdomar. Under undersökningen har det varit betydelsefullt att skapa en god 

kontakt med medverkande personer samt att besöken har utgått från deras villkor. Det har även 

varit en självklarhet att alla deltagande gymnasieungdomar som fyllt i enkäten fått en gåva som 

tack för deras medverkan samt få tillgång till den färdigställda uppsatsen.  

Material 

De skolor där enkätundersökningen har genomförts är Guteskolan Södra i Klintehamn och 

Rickard Steffengymnasiet i Visby. Guteskolan Södra är ett privatägt gymnasium med sammanlagt 

sju olika program, varav ett är barn- och fritidsprogrammet med totalt cirka 45 unga män och 

kvinnor. Rickard Steffengymnasiet är ett kommunalt gymnasium med sammanlagt fyra olika 

program varav ett är barn och fritidprogrammet med totalt cirka 80 unga män och kvinnor. Båda 

skolornas barn- och fritidsprogram är uppdelade i tre årskurser. Efter genomgången tre-årig 

                                                 

96 APL = ArbetsPlatsförlagt Lärande 
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gymnasial utbildning inom barn- och fritidsprogrammet blir ungdomarna redo att arbeta som 

bland annat personlig assistent eller barnskötare. 

Omfattningen av enkätmaterialet har bestått av ett tiotal frågor med god koherens till 

avsnitten bakgrund och tidigare forskning samt en temauppdelning av frågorna utefter studiens 

frågeställningar. Enkätfrågorna har formulerats utifrån den valda urvalsgruppen på så sätt att 

frågorna har skrivits med ett svenskt språk som är förståeligt för ungdomarna. Till enkätfrågorna 

utformades även ett så kallat följebrev där ungdomarna gavs möjlighet att läsa om studien och 

information angående deras medverkan i enkätundersökningen. 

Databearbetning och analysmetod 

Som tidigare beskrivits så har enkät valts som metod för denna studie. Då enkät räknas som en 

kvantitativ metod, eftersom den kräver statistiska bearbetnings- och analysmetoder vid 

redovisning och analys.97. Statistiken används för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera den 

rådata som samlats in via den genomförda enkätundersökningen.98. Det finns två olika typer av 

statistiska metoder att använda, hypotesprövande statistik och deskriptiv statistik.99. Denna studie 

kommer att utgå från den deskriptiva statistiken för att med hjälp av siffror ge en beskrivning av 

det insamlade materialet.100.  

För att organisera alla insamlade enkätpapper registrerades de i datorprogrammen Excel och 

Word. I Excel registrerades alla de svar från de frågor som innehöll olika svarsalternativ eller 

påståenden och i Word registrerades alla de svar från de frågor där de deltagande ungdomarna 

fick möjlighet att skriva fritt. Valet av att använda datorprogrammet Excel gjordes på grund av att 

det datorprogrammet kan skapa olika former av diagram utefter den registrerade informationen. 

För att registrera information från enkäterna till Excel behandlades en enkät i taget. Först fick 

enkäten en siffra skrivet på pappret som stämde överens med det radnummer i Excel där den 

registrerade informationen skrevs in.  De deltagandes fria text skrevs ordagrant in i 

datorprogrammet Word. När alla enkäterna var registrerade i datorn samlades de i en pärm som 

förvarades i ett skåp hos Mariah. 

För att bearbeta den registrerade informationen gjordes diagram för att få överblick på hur de 

deltagande ungdomarna hade svarat. Med hjälp av dessa diagram kunde svaren på enkätfrågorna 

sedan jämföras mellan varandra och analyseras. Under bearbetningen och analysen delades 

                                                 

97 Patel & Davidsson, 2011, s. 13, 14 
98 Ibid., s. 111 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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enkätfrågorna upp i teman utefter studiens frågeställningar. För att kunna analysera insamlad 

rådata redovisas de registrerade svaren från enkätundersökningen i stolpdiagram.  

Reflektion över metoden 

Då vår studie använder sig av en enkätundersökning konstrueras enkätformuläret av oss forskare 

i förväg och för möjlighet att uppnå hög validitet och hög reliabilitet måste vi veta att vi 

undersöker det vi avser att undersöka och att vi undersöker det på ett tillförlitligt sätt. Under 

utformningen av enkätformuläret var avsnitten bakgrund, litteraturöversikt samt syfte och 

frågeställningar i fokus för att öka möjligheten till hög validitet. Med tanke på att innehållet i 

dessa avsnitt är kopplade till enkätens innehåll anser vi att validiten i studiens enkätundersökning 

är relativt hög. 

Det var svårt att i förväg kontrollera enkätens tillförlitlighet, reliabilitet. För att öka 

möjligheten för hög reliabilitet har enkäten utformats med ett svenskt språk anpassat för 

ungdomarna, detta för att försäkra oss om att de deltagande ungdomarna har större chans att 

uppfatta enkäten som vi tänkt. Till enkätformuläret bifogades även ett följebrev för ytterligare 

tydlighet kring vad som förväntades av de deltagande ungdomarna. Enkäten utformades även 

utifrån att den skulle vara uppställd på ett sätt så att den för ungdomarna skulle uppfattas som lätt 

att fylla i samt att enkätens frågor skulle vara omsorgfullt formulerade för att ytterligare minska 

risken för misstolkande. På grund av denna förberedelse anser vi även att reliabiliteten i studiens 

enkätundersökning är relativ hög. 

Patel och Davidsson (2011) rekommenderar att man som forskare genomför en 

förundersökning även kallat pilotstudie för att på en motsvarande mindre grupp av studiens 

urvalsgrupp reflektera över enkätens validitet och reliabilitet. 101. Då denna studie genomfördes 

under en bestämd tidsperiod fanns det dessvärre inte möjlighet att få tid till att genomföra en 

sådan förundersökning. 

På grund av att ingen förundersökning genomfördes kunde vi först när vi hade samlat in alla 

enkäter göra en mer kvalificerad bedömning av enkätens validitet och reliabilitet.102. Efter att ha 

registrerat all insamlad empiri ansåg vi att studiens enkätundersökning var av relativ god validitet 

därför att enkäterna hade en tillfredsställande koppling till studiens frågeställningar och av relativ 

god reliabilitet därför att vi i enkäterna formulerat frågorna omsorgsfullt för att minska 

missförstånd samt fått in ett antal som möjliggör en begränsad statistisk analys. Enkäterna 

genomfördes även i en miljö som är trygg för ungdomarna och för hälften av de deltagande barn- 

                                                 

101 Patel & Davidsson, 2011, s. 60, 101-105 
102 Ibid., s. 101-105 
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och fritidsklasserna fanns vi närvarande under ifyllnaden av enkäten och kunde svara på 

eventuella frågor. 

Etiska aspekter 

För att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer103 skickade vi  med ett så kallat 

följebrev104 till enkätfrågorna som de deltagande fick läsa innan de fyllt i efterföljande 

enkätfrågor. Med hjälp av följebrevet tar studien hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här nedan följer en beskrivning av hur följebrevet tagit 

hänsyn till samtliga krav: 

1. Informationskravet: de deltagande har blivit informerade om studiens syfte, deras uppgift 

i undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande, till exempel att deras 

medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sin medverkan utan att ange skäl. 

2. Samtyckeskravet: samtliga klassföreståndare till barn- och fritidsprogrammens klasser har 

blivit kontaktade och tillfrågade att avsätta tid till sina studenter att svara på en enkät 

under lektionstid. Alla deltagande är över 15 år och kan därför själva bestämma om de vill 

delta eller inte. Som tidigare nämnts har de deltagande blivit informerade angående att 

deras medverkan är frivillig och kan avbrytas utan att ange skäl. Då enkäten är anonym 

samt att följebrevet är häftat som framsida kan obehöriga inte se om enkätfrågorna är 

ifyllda eller inte vilket utesluter att den deltagande kan utsättas för påtryckning eller 

påverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Som tidigare nämnts är enkätundersökningen anonym vilket 

bidrar till att de deltagande eller icke deltagande inte kan identifieras. 

4. Nyttjandekravet: den empiri som insamlas genom enkätundersökningen bevaras hos 

forskarna på ett sätt där obehöriga inte får tillträde.  

                                                 

103 Vetenskapsrådet 
104 Se bilaga 1 
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Redovisning och analys 

För att redovisa och analysera den insamlade empirin kommer detta avsnitt att tematiseras utifrån 

studiens tre frågeställningar. Frågeställningarna behandlas en i taget och under varje frågeställning 

presenteras först en redovisning och därefter en statistisk analys av den presenterade 

redovisningen samt studiens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Vi vill vara tydliga med att resultatet vi fått utifrån den insamlade enkätundersökningen inte är 

något som kan generaliseras för hela studiens population. Resultatet är endast utifrån vad 

studiens urvalsgrupp har för åsikter och uppfattningar angående få män i förskolan.  

Vilka orsaker kring den låga andelen män bland förskollärarna identifierar 

gymnasieungdomarna?  

I Figur 1 nedan visas ett stapeldiagram över resultatet av hur totalt 91 gymnasieungdomar (en 

ungdom hade inte besvarat denna fråga) anser att 1990-talets stora debatt angående att pedagoger 

begick sexuella övergrepp mot barn i förskolan kan ha påverkat det låga antalet män i förskolan 

eller inte. 

 

 

Flest ungdomar (42 av totalt 91, cirka 46%) har svarat stämmer inte särskilt på frågan om de tror att 

debatten om mäns sexuella övergrepp mot barn i förskolan har påverkat män att vilja arbeta som 

förskollärare. Antalet ungdomar som har svarat stämmer inte alls är 14 och dessa båda 

svarsalternativsgrupper utgör tillsammans den avgjort största grupperingen i data (56 av totalt 91, 

Figur 1. Fördelning av gymnasieungdomars svar på frågan I vilken 

utsträckning anser du att denna debatt kan vara ett skäl till att det är få män som 

väljer att arbeta som förskollärare? 
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cirka 62%). Det näst vanligaste svarsalternativet ungdomarna har svarat är stämmer mycket (33 av 

totalt 91, cirka 36%) och det svarsalternativ som färst ungdomar (2 av 91, cirka 2%) svarat på är 

stämmer helt. 

I analysen av den ovan nämnda redovisningen av enkätundersökningens resultat av fråga 4 bör 

det finnas i åtanke att frågan är framställd på ett sätt som kan ha påverkat ungdomarnas svar. 

Detta uppmärksammades när vi efter den genomförda enkätundersökningen reflekterade kring 

enkätens frågor och upptäckte då att denna fråga var framställd på ett ledande sätt. Analysen 

kommer endast behandla det svarsalternativ som flest gymnasieungdomar fyllt i att behandlas. 

Att svarsalternativet som innebär att debatten kring sexuella övergrepp i förskolan stämmer inte 

särskilt är vanligast kan vara en konsekvens av att den heta debatten kring mäns sexuella 

övergrepp på barn på förskolan som härjade under 1990-talet och början av 2000-talet idag har 

avstannat. Om det idag inte skrivs mycket angående pedofili eller sexuella övergrepp i förskolan i 

medier så kanske det inte är ett ämne som dagens gymnasieungdomar samtalar eller har några 

åsikter om. En annan förklaring till varför svarsalternativet stämmer inte särskilt är vanligast kan 

vara att de som deltagit i denna undersökning ännu inte har valt att arbeta som förskollärare och 

därför inte haft anledning att uppmärksamma denna debatt. I tidigare studier105 har nämligen 

liknande frågor ställts till de deltagande och de har givit ett svar som pekar på att de deltagande är 

medvetna om debatten och att den kan påverka deras sätt att agera som pedagog bland barnen. 

De som medverkat i de två tidigare studierna angående samma ämne som nämns under rubriken 

mannen som minioritet är vuxna som redan gjort sitt val att arbeta som förskollärare och har då 

eventuellt även större intresse att följa debatter och likande som har koppling till yrket, till 

exempel pedofildebatten.  

I Figur 2 nedan visas ett stapeldiagram över resultatet av hur totalt 92 gymnasieungdomar 

anser att beskrivningen av förskolläraryrket som ett typiskt kvinnligt yrke som lämpar sig bäst till 

kvinnor på grund av bland annat deras naturliga modersinstinkter kan ha påverkat det låga antalet 

män i förskolan eller inte. 

                                                 

105 Jämför med Åberg & Hedlin, 2012 & Nordberg, 2005 
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Flest ungdomar (58 av totalt 92, cirka 63%) har svarat stämmer mycket på frågan om de tror att 

beskrivningen av förskolläraryrket som ett typiskt kvinnligt yrke har påverkat män att vilja arbeta 

som förskollärare. Antalet ungdomar som har svarat stämmer helt är 6 och dessa båda 

svarsalternativsgrupper utgör tillsammans den avgjort största grupperingen i data (64 av totalt 92, 

cirka 70%). Det näst vanligaste svarsalternativet ungdomarna har svarat är stämmer inte särskilt (23 

av totalt 92, 25%) och det svarsalternativ som färst ungdomar (5 av 92, cirka 5%) svarat på är 

stämmer inte alls. 

För analys av diagrammet ovan bör det finnas i åtanke att frågan är framställd på ett sätt som 

kan ha påverkat ungdomarnas svar. Detta uppmärksammades när vi efter den genomförda 

enkätundersökningen reflekterade kring enkätens frågor och upptäckte då att denna fråga var 

framställd på ett ledande sätt. I diagrammet ser vi tydligt att mer än hälften av de ungdomar som 

svarat på enkäten anser att påståendet, att yrket beskrivs och ses som ett traditionellt kvinnligt 

yrke är en orsak till den låga andelen män arbetandes i förskolan, stämmer mycket. Anledningen till 

att många av ungdomarna fyllt i det svarsalternativet kan bero på att det idag, enligt min 

uppfattning, lyfts i olika medier att bland annat förskolläraryrket är kvinnodominerat och att det 

uppmuntras att ändra yrket till ett mer neutralt och jämställt yrke där både män och kvinnor 

arbetar. Ett exempel på en sådan färsk artikel är den från Dagens Nyheter som också nämns i 

denna studies bakgrund. Där framgår det tydligt att Sveriges jämställdhetsminister visar stort 

Figur 2. Fördelning av gymnasieungdomars svar på frågan I vilken 

utsträckning anser du att beskrivningen av förskolläraryrket som typsikt kvinnligt 

kan vara ett skäl till att det är få män som väljer att arbeta som förskollärare? 
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intresse och engagemang för att få in fler män i detta kvinnodominerade yrke.106. De artiklar som 

på liknande sätt som Dagens Nyheter beskriver förskolläraryrket som kvinnodominerat och att 

det behövs genomföras förändringar för att locka fler män till yrket, skriver även, enligt min 

uppfattning, under ytan att yrkets beskrivning om att yrket endast passar för kvinnor fortfarande 

lever kvar i samhället och att det är den som behövs ändras. Genom en ändring av yrkets 

beskrivning till att både män och kvinnor passar som förskollärare kan det, enligt min 

uppfattning, även locka fler män till att vilja arbeta inom förskoleverksamheten. 

En annan anledning till varför så många ungdomar anser att fråga 5:s påstående stämmer mycket 

kan bero på att ungdomarna är uppmärksammade på genus och vad som i dagens samhälle är 

typiska kvinnliga och manliga egenskaper. Som tidigare beskrivits under rubriken teoretiska 

utgångspunkter, ses kvinnor som omhändertagande och män som aggressiva.107. Utifrån dessa 

egenskaper är det inte så konstigt att förskolläraryrket beskrivs som mer passande för kvinnor, 

eftersom de ses omhändertagande vilket är en egenskap som lämpar sig bra inom yrket, och inte 

passande för män, eftersom de istället ses som aggressiva vilket inte är, enligt min uppfattning, en 

egenskap som lämpar sig i yrket. Då är det i sin tur heller inte så konstigt att män har svårt att 

attraheras av förskolläraryrket eftersom de måste gå emot samhällets norm av vad som anses som 

manliga egenskaper för att istället gå mot vad som anses vara kvinnliga egenskaper. 

I Figur 3 nedan visas ett stapeldiagram över resultatet av hur totalt 91 gymnasieungdomar (en 

ungdom hade inte besvarat denna fråga) anser att mäns rädsla att betraktas som omanliga kan ha 

påverkat det låga antalet män i förskolan eller inte. 

 

                                                 

106 Jällhage, 2013 
107 Connell, 2009, s. 76-77 
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Flest ungdomar (41 av totalt 91, cirka 45%) har svarat stämmer mycket på frågan om de tror att 

mäns rädsla för att betraktas som omanliga har påverkat män att vilja arbeta som förskollärare. 

Det näst vanligaste svarsalternativet ungdomarna har svarat är stämmer inte särskilt (34 av totalt 91, 

cirka 37%) och tillsammans med de 15 ungdomar som har svarat stämmer inte alls utgör dessa båda 

svarsalternativsgrupper tillsammans den avgjort största grupperingen i data (49 av totalt 91, cirka 

54%). Det svarsalternativ som färst ungdomar (1 av 91, cirka 1%) svarat på är stämmer helt. 

För analys av ovanstående diagram bör det finnas i åtanke att frågan är framställd på ett sätt 

som kan ha påverkat ungdomarnas svar. Detta uppmärksammades när vi efter den genomförda 

enkätundersökningen reflekterade kring enkätens frågor och upptäckte då att denna fråga var 

framställd på ett ledande sätt. I diagrammet visas det en relativ jämn fördelning mellan att fråga 

6:s påstående, att orsaken till det låga antalet män i förskolan beror på mäns rädsla att klassas som 

omanliga på grund av deras yrkesval, stämmer mycket och stämmer inte särskilt. Cirka 70% av den 

totala andelen medverkande män (16 av totalt 23) bland gymnasiestudenterna anser att påståendet 

stämmer inte särskilt och stämmer inte alls och av andelen kvinnor är det cirka 50/50. Den slutsats 

som skulle kunna tas utifrån det resultatet är att påståendet, att män väljer att inte arbeta som 

förskollärare beror på deras rädsla att klassas som omanliga, inte riktigt enligt ungdomarna kan klassas 

som en orsak. Utifrån Havungs (2005) bidrag till antologin Manlighet i fokus, beskriver hon, som 

tidigare nämnts, att män, utifrån hennes resultat av de medverkande manliga förskollärarnas 

utsagor, genom att arbeta inom barnomsorgen ofta betraktas som omanliga.108. Detta skiljer sig 

tydligt med vad de manliga ungdomarna från denna studie anser. Vad det beror på kan spekuleras 

om, men en anledning kan vara att de manliga förskollärarna har varit i situationer där deras 

manlighet blivit ifrågasatt eller där de känts sig betraktade som omanliga, vilket 

gymnasieungdomarna inte har. Med tanke på att det inte är självklart att dessa unga män efter 

gymnasiet ska arbeta som förskollärare kanske de heller inte tänkt så mycket på hur de skulle 

kunna komma att betraktas ute i verksamheten. 

Som avslut på denna del där studiens första frågeställning behandlas kommer det här nedan 

presenteras en sammanfattande resultatredovisning av de medverkande ungdomarnas frisvar på 

fråga 7. Denna fråga innebar att ungdomarna fick möjlighet att själva formulera möjliga orsaker 

till varför det är få män som väljer att arbeta som förskollärare. Det var 69 ungdomar av totalt 92 

som besvarade denna fråga med frisvar och av dessa var det endast 44 av 68 (cirka 65%) frisvar 

                                                 

108 Havung, 2005, s. 49 

Figur 3. Fördelning av gymnasieungdomars svar på frågan Tror du att det 

låga antalet män som väljer att arbeta som förskollärare beror på deras rädsla att 

kunna betraktas som omanliga? 
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som här nedan kommer att redovisas. Detta på grund av att vissa ungdomar hade besvarat fråga 7 

på ett sätt som kunde kopplas samman med de orsaker som tidigare nämnts i enkätfrågorna 4, 5 

och 6. Ungdomarnas formulerade orsaker sammanfattas här nedan i löptext uppdelad utifrån fyra 

identifierade teman: genus, andras reaktioner, intresse samt status och lönevillkor. Viktigt att ha i 

åtanke är att den sammanfattade redovisningen är baserad på ungdomarnas egna formuleringar. 

Det tema som flest ungdomar (18 av 44, cirka 41%) beskrev handlade om genus. Dessa 

ungdomar beskrev att en möjlig orsak till den låga andelen förskollärare sammanfattningsvis 

kunde ha koppling till att begreppen manligt och kvinnligt introduceras redan i tidig ålder genom 

att till exempel framförallt flickor uppmuntras att leka med dockor, att män antagligen vill arbeta 

med ”killjobb” och mansdominerande yrken, att män oftast väljer att arbeta med motorer medan 

kvinnor väljer att arbeta med barn, att män inte uppmuntras att arbeta med barn utan istället 

uppmuntras  att arbeta fysiskt, att män är obekväma i yrket medan kvinnor är psykiskt vana på 

grund av deras behov att ta hand om bland annat djur, att kvinnor och inte män hela livet 

behandlas som pedagogiska, att det är genetiskt och slutligen att män anses vara mer praktiska än 

kvinnor och väljer då att arbeta med praktiska yrken som bygg och fordon. Vad som ingår i 

”killjobb” och mansdominerade yrken samt hur män respektive kvinnor uppmuntras till olika 

arbeten är inget som framgår. För att avsluta detta tema följer här ett citat av en ungdom som 

beskriver genus som en orsak till få män i förskolan: ”Jag vet inte, det är typiskt genusinriktat. Ex. 

Snickare  killar och förskollärare  tjejer. Det är såna typiska jobb för ”manligt” och ”kvinnligt”. Det är 

nog helt enkelt gamla normer som än lever kvar.” 

Den orsaken som näst flest ungdomar (11 av totalt 44, 25%) skrev om var att andras 

reaktioner på de män som arbetar inom förskolan kan bidra till att få män väljer att arbeta som 

förskollärare. En ungdom som beskrev detta skrev följande: ”Jag tror män är osäkra på sig själva och 

ofta inte vågar vara sig själva eller göra vad de vill. En orsak kan vara att de är rädda för att bli sedda som 

omanliga eller homosexuella.”. En annan beskrev orsaken såhär: ”Om en tjej har ett manligt arbete är det 

”häftigt/coolt” men om det är tvärtom är det inte så, då är det snarare ”gulligt”.” Det som dessa två citat har 

gemensamt är att män kan ha en rädsla över att bli sedd som omanlig, homosexuell och gullig. 

Utöver dessa två ungdomar fanns det även andra som skrev om hur andras reaktioner kan 

påverka mäns val att vilja bli förskollärare. Sammanfattningsvis beskrev de att män inte vågar 

välja yrket på grund av mobbning, att få negativ reaktion av föräldrar därför att man är en man 

som arbetar i förskolan, att män hellre går med grupptrycket än emot, att man inte vill ses som 

något annorlunda, att inte få folk på sig som kallar en bög och slutligen på grund av att män som 

utbildar sig till lärare har få vänner som väljer samma yrkesinriktning vilket kan leda till att män 

kan känna sig utanför eller ensamma. En ungdom beskrev även att en orsak kan vara de kvinnliga 
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kollegornas bemötande och reaktioner, denne menade på att kvinnor på något vis trycker bort 

manliga förskollärare, medvetet eller omedvetet. 

För att avsluta denna redovisning av ungdomarnas frisvar följer här nedan två teman som 

behandlar de orsaker som färst ungdomar beskrev. Den första orsaken beskrev endast 8 av totalt 

44 ungdomar (cirka 18%). Dessa ungdomar gav förslag på att en möjlig orsak till det låga antalet 

män arbetandes i förskolan kan vara att män helt enkelt inte är intresserade av att arbeta i 

förskolan. Ungdomen som skrivit följande citat beskriver hur mäns intresse kan påverka deras 

yrkesval: ” Tror det kan vara en intresse fråga i grund och botten är de inte lika intresserade.” Resterande 

ungdomar som skrev om orsaken som hade med männens intresse att göra beskrev 

sammanfattningsvis att män inte är lika intresserade av barn som kvinnor är, att män inte trivs 

och inte tycker om att ta hand om och att underhålla barn, att män tycker att det är ett tråkigt 

arbete samt att de inte tycker om barn. 

Den andra orsaken med färst (8 av 44, cirka 18%) frisvar handlade om att få män väljer att 

arbeta inom förskolan på grund av att yrket har en låg status och lön. I följande citat beskriver en 

ungdom yrkets låga status som möjlig orsak: ”Det är inte ett attraktivt yrke, varken för män eller 

kvinnor. Yrket har en låg status men kvinnor väljer ändå att arbeta inom det, varför kan man spekulera om hur 

mycket som helst. Andra ungdomar lyfte även att yrkets dåliga lön kan ses som ännu en stor orsak 

till den låga andelen män i förskolan. 

Här nedan följer en analys utifrån ovanstående redovisning av ungdomarnas frisvar. Analysen 

utgår från samma teman som redovisningen och dessa teman behandlar traditionella 

könsmönsters påverkan på människors yrkesval, andras reaktioner på männen som arbetar inom 

yrket, mäns intresse till yrket samt yrkets låga status och lön. De två teman som flest ungdomar 

beskrivit, andras reaktioner på en arbetandes man i förskoleverksamheten och introduceringen av 

begrepp som typiskt kvinnligt och typiskt manligt, kan ses utifrån Connells (2009) föreställningar 

som tidigare beskrivits under rubriken manligt och kvinnligt.109. Dessa teman av orsaker har 

enligt min uppfattning båda koppling till samhällets beskrivning av kvinnliga och manliga 

egenskaper. Exempel på detta kan vara att om det utifrån ett genusmönster inte spelar någon roll 

om män eller kvinnor arbetar som pedagoger, skulle de arbetande männen inom 

förskoleverksamheten heller inte behöva vara oroliga för att bli mobbade, ensamma eller sedda 

som homosexuella. Ett annat exempel kan vara att om det utifrån ett genusmönster inte fanns 

några typiska manliga och kvinnliga yrken och egenskaper, skulle männen heller inte behöva välja 

yrken utifrån det utan utifrån deras intressen.  

                                                 

109 Connell, 2009, s. 76-77 
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Varför vissa ungdomar anser att den låga andelen män i förskolan beror på att de helt enkelt 

inte har ett intresse av att arbeta inom yrket kan till exempel också ses utifrån genus. Kan mäns 

låga intresse till förskolläraryrket helt enkelt bero på samhällets beskrivning av traditionella 

kvinnliga och manliga egenskaper? Ett exempel kan vara att eftersom mannen, utifrån Connells 

(2009) föreställning110, ses som mycket stark och tekniskt skicklig har han kanske ett större 

intresse av att arbeta som snickare än som förskollärare. Om detta kan vara sant eller falsk är 

inget som denna studie kommer gå djupare in på.  

En anledning till att relativt få ungdomar beskrev yrkets låga status och lön som möjliga 

orsaker till lågt antal män i förskolan är enligt mig inte så konstigt då det i dagens medier är 

vanligt att läsa om förskollärares och lärares låga lön. En annan orsak till att några ungdomar 

anser att yrkets lönevillkor och status är ett problem kan bero på att endast 26 av totalt 92, cirka 

28%, av de medverkande gymnasieungdomarna går sitt sista år på gymnasiet och är därför 

införstådda med vilka yrken som har hög respektive låg status samt hög respektive låg lön. 

Vilka av Sveriges redan genomförda åtgärder anser gymnasieungdomarna skulle bidra till 

att öka andelen män i förskoleverksamheten? 

I Figur 4 nedan visas ett stapeldiagram över resultatet av totalt 92 gymnasieungdomars åsikter 

kring vilka redan genomförda åtgärder som ungdomarna anser skulle bidra till en ökning av 

andelen män arbetandes i förskolan. Viktigt att ha i åtanke är att de medverkande 

gymnasieungdomarna har fått kryssat för fler alternativ än ett per ungdom. 

                                                 

110 Connell, 2009, s. 76-77 
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Flest ungdomar (41 av totalt 92, cirka 45%) har svarat att åtgärden som innebär att media 

uppmärksammar debatter som på sikt skulle leda till positiv attitydförändring som en lyckosam 

åtgärd för att få in fler män i förskoleverksamheten. Den näst vanligaste åtgärden som 

ungdomarna har svarat är den som innebär att förskolläraryrkets löner bör höjas för att locka fler 

män till verksamheten (40 av totalt 92, cirka 43%). Strax därefter har ungdomarna svarat att 

åtgärderna som innebär att: skapa nätverk för män som studerar inom kvinnodominerade 

utbildningar (38 av totalt 92, cirka 41%), uppmana förskolor att efterfråga pojkar och unga män 

från grundskolor och gymnasium som praktikanter (35 av totalt 92, cirka 38%) samt åtgärden 

som innebär att insatser genomförs redan bland gymnasielever för ökat intresse till 

förskollärarutbildningen (34 av 92, cirka 37%) är lyckosamma för en ökning av män arbetandes i 

förskolan. De tre åtgärder som färst gymnasieungdomar har svarat som möjliga åtgärder för ökad 

andel män bland förskollärarna är: åtgärden som innebär att projekt genomförs med arbetslösa 

(15 av totalt 92, cirka 16%), åtgärden som innebär att det ska vara lättare för män än för kvinnor 

att bli antagna till förskollärarutbildningen (11 av totalt 92, cirka 12%) och slutligen den som 

markant ligger i botten, åtgärden som innebär att fler män än kvinnor skulle få utbildningsbidrag 

under sin studieperiod (5 av totalt 92, cirka 5%). 

Figur 4. Fördelning av gymnasieungdomars svar på frågan Vilka av dessa 

åtgärder tror du skulle kunna bidra till att fler män skulle välja att arbeta som 

förskollärare? 
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Som analys av ovanstående resultatredovisning av svaren på fråga 8 anser 

gymnasieungdomarna att två av de åtgärder som redan genomförts i Sverige skulle i dagsläget 

kunna öka andelen män i förskoleverksamheten. Dessa två åtgärder är den som innebär mediers 

uppmärksamhet mot debatter angående ökad andel män i förskoleverksamheten för en positiv 

attitydförändring gentemot yrket samt den som innebär en ökning av lönevillkoren för både män 

och kvinnor inom förskolläraryrket. Som också framkommer i ovanstående resultatredovisning är 

det endast fem ungdomar som anser att åtgärden som innebär att fler män än kvinnor bör få så 

kallat utbildningsbidrag under sin studieperiod. Eftersom dessa tre åtgärder representerar de två 

som flest ungdomar fyllt i samt den som färst ungdomar fyllt i kommer endast dessa analyseras. 

Den åtgärd som flest kryssat i är den angående uppmärksammade debatter i media som skulle 

kunna leda till en positiv attitydförändring till yrket. Att denna åtgärd ligger högst i diagrammet 

kan, enligt oss, ha att göra med dagens ungdomars användande av både sociala medier samt deras 

TV- och datoranvändande. När denna åtgärd genomfördes och prövades i Sverige i början av 

1970-talet i samband med könskvotering inom förskollärarutbildningen sågs resultatet både som 

något positivt och negativ.111. Idag, utifrån vår uppfattning, är medier en stor del av ungdomars 

vardag och därför kan det finnas skäl att tro att yrkets status och möjlighet till ökad arbetskraft 

bland män skulle kunna öka. Detta på grund av att åtgärden angående uppmärksamhet i medier 

kan ses som något positivt då medier idag kan ha en större påverkan på ungdomars yrkesval än 

vad medierna hade i början av 1970-talet. 

Den åtgärd  som ligger strax därefter är åtgärden angående att förskolläraryrkets lönevillkor 

ska höjas för att på så sätt locka både fler kvinnor och framförallt fler män till att vilja arbeta som 

förskollärare. Med högre lönevillkor kan det även finnas skäl att tro, utifrån vår uppfattning, att 

även förskolläraryrkets status höjs. Som tidigare beskrivits under rubriken teoretiska perspektiv 

ses män, utifrån Connells (2009) föreställningar angående typiskt manliga och kvinnliga 

egenskaper, som naturligt aggressiva.112. Om vi tittar närmare på denna egenskap utifrån ett 

genusmönster kan denna egenskap, enligt Connell (2009), ses som en fördel i konkurrensen om 

de arbeten som klassas som toppjobb.113. Varför denna egenskap skulle bidra till att det är fler 

män än kvinnor som når toppjobben är inget som tydligt framgår mer än att kvinnor till skillnad 

från männen beskrivs som omhändertagande.114. Enligt vår tolkning kan männens naturliga 

egenskap av aggression bidra till att de når toppjobben eftersom de vågar ta för sig och inte är 

rädda att såra andra människor på vägen till toppen, vilket de omhändertagande kvinnorna 

                                                 

111 Granbom & Wernersson, 2012, s. 42 
112 Connell, 2009, s. 77 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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kanske inte vågar. Om förskolläraryrkets lönevillkor höjs och därmed, enligt vår uppfattning, 

även får en ökad status kan det finnas skäl att tro att fler män kan tänkas vilja arbeta som 

förskollärare för att kunna göra karriärsteg mot toppjobben inom barnomsorgen. Utifrån 

resultatet av Nordbergs (2005) studie, som också beskrivs under rubriken teoretiska 

utgångspunkter, visas det att de manliga deltagarna hade svårt att se en längre framtid i yrket 

eftersom det saknades möjlighet att nå karriärspositioner  som kunde ge högre lönevillkor.115. 

Även detta är en beskrivande orsak till att det finns skäl att tro att genom en höjning av 

lönevillkor inom förskolläraryrket kan ge möjlighet till att fler män vill arbeta som förskollärare. 

Avslutningsvis kan ökade lönevillkor för förskolläraryrket som åtgärd antas ligga högt bland de 

medverkande ungdomarna i vår studie på grund av att de är på väg ut i arbetslivet och kan därför 

tänkas vara fokuserade på vilka arbeten som finns tillgängliga med hög lön respektive låg lön. 

Den åtgärd som färst ungdomar ansåg skulle kunna vara en insats till att öka andelen män i 

förskolläraryrket är den som innebär att fler män än kvinnor skulle få så kallat utbildningsbidrag 

under sin studietid. Att denna åtgärd inte blivit högt placerad i diagrammet för fråga 8 kan tänkas 

bero på att ungdomarna är emot en ”särbehandling” av män. Detta kan också ses i de åtgärder 

som innebär att det skulle vara lättare för män än för kvinnor att bli antagna till 

förskollärarutbildningar och som innebär att det ska genomföras projekt med arbetslösa män för 

värvning till förskolläraryrket. För att göra detta ännu tydligare lånar vi ett begrepp från Granbom 

och Wernersson (2012), ”ojämställdhet för jämställdhetens skull”.116. 

Utöver de alternativ som gymnasieungdomarna fick välja mellan i fråga 8, fick de i fråga 9 

möjlighet att formulera egna åtgärder i form av frisvar som de ansåg skulle bidra till att fler män 

skulle välja att arbeta som förskollärare. Inför redovisningen av denna fråga så har de förslag som 

liknat de nämnda åtgärder i fråga 8 utsorterats som så kallat internt bortfall. I redovisningen 

nedan presenteras en sammanfattningen av 25 skrivna frisvar av totalt 36, cirka 69%. Dessa 

formulerade åtgärder är tematiskt uppdelade utifrån åtgärder som påminner om varandra. 

Under sorteringen av fråga 9 fanns det många åtgärder som formulerats av ungdomarna själva 

som handlade om att man skulle försöka få in fler män/killar. De gav exempel som att om det 

kommer in fler killar med barn så kanske dom väljer barn- och fritidsprogrammet, att man bör 

visa män att de passar i yrket, att det inte bara är kvinnor som kan ta hand om barn, att man bör 

visa för män/killar att det inte är så tjejigt eller så äckligt som alla säger samt att visa män att det 

är populärt med manliga fröknar/lärare bland barnen. Vem som är den här ”mannen” som bör 

visa detta för männen/killarna är inget som framgår.  

                                                 

115 Nordberg, 2005, s. 334 
116 Granbom & Wernersson, 2012, s. 74 
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Ungdomen som skrivit följande citat beskriver att det behövs män i förskolan och lågstadiet 

för att locka fler män att vilja söka dit: ”Jag tror att om det blir fler män på förskola och lågstadie så 

kommer också fler män vilja söka dit. Nu är alla kvinnor och signalerar att det är ett kvinnoyrke. Men hur det 

ska börja vet jag inte riktigt.” Dock vet inte ungdomen hur det ska gå till. Några andra ungdomar gav 

exempel på hur detta skulle kunna gå till: att män till exempel ska ha lättare att få arbeten än 

kvinnor, att män ska få testa att arbeta med barn, informera om och visa upp förskolor, 

genomföra olika studiebesök med klasser från högstadiet där en man informerar om yrket, 

uppmärksamma förskollärarutbildningen och introducera förskolläraryrket mer. 

Många av ungdomarna gav tips på åtgärder som hade koppling till genus, till exempel som i 

följande citat: ”Ej uppmuntra vid tidig ålder vad som är ”rätt och fel” för kvinnor och män.”. Denna 

ungdom beskriver att barn i tidig ålder inte bör uppmuntras till att göra val som klassas som rätt 

eller fel när det kommer till vad som förväntas av kvinnor och män. Andra ungdomar skrev om 

åtgärder som innebär att samhället inte skulle tänka genus, utan där alla fick en ärlig chans att 

testa de arbeten de intresseras av, att försöka ta bort genus-frågan samt att försöka göra yrket 

neutralt. Vad ungdomarna menar med genus eller genus-frågan är inget som framgår. 

Följande citat får avsluta denna sammanfattning av ungdomarnas egna formulerade åtgärder 

då det inte kunde kopplas samman med andra tips på åtgärder som beskrivits i ovannämnda 

teman: ”Bjud över föräldrarna på roliga dagar och ändra männens uppfattning om yrket.”. Hur denna 

ungdom menar att dessa dagar ska kunna ändra mäns uppfattning av yrket är inget som framgår. 

För att göra en sammanfattande analys av de åtgärder och insatser som ungdomarna själva har 

formulerat i fråga 9 framgår det att de verkligen tänkt till för att komma på egna åtgärder, vilket 

kan visa på att de tycker att det är viktigt att öka andelen män bland förskollärarna samt vilja göra 

förskolläraryrket mer jämställt.  

Vilka förväntningar på mannen som förskollärare i förskoleverksamheten identifierar 

gymnasieungdomarna? 

I Figur 5 nedan visas ett stapeldiagram över resultatet av totalt 92 gymnasieungdomars åsikter 

kring vilka förväntningar som kan tänkas finnas på män arbetandes i förskoleverksamheten.  

Viktigt att ha i åtanke är att de medverkande gymnasieungdomarna har fått kryssat för fler 

alternativ än ett per ungdom. 
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I diagrammet visas att det är framförallt tre stycken påståenden som fått flest röster. Det 

påstående som fått flest svar är att med fler män i förskolan blir förskoleverksamheten en 

jämställd arbetsplats (77 av totalt 92, cirka 84%).  Efter den kommer påståendet att med fler män 

i verksamheten kan bryta traditionella könsmönster (61 av totalt 92, cirka 66%)  och den sista  av 

de tre högsta staplarna med flest svar är att med fler män i förskolan får pojkar i 

förskoleverksamheten manliga förebilder (57 av totalt 92, cirka 62%). Där emellan är det 

påståendet om att fler män kan motverka att yrket beskrivs som ett traditionellt kvinnligt yrke (42 

av totalt 92, cirka 46%) och att fler män i förskolan skulle leda till att pojkarna inte blir så stökiga 

då männen visar empati (38 av totalt 92, cirka 41%). Efter det kommer två påståenden som fått 

betydligt färre svar än de övriga ovan nämnda vilka är att en ökning av manliga pedagoger blir det 

ingen större skillnad (14 av totalt 92, cirka 15%) samt  att barnen får delta i mer aktiva aktiviteter 

som t.ex. bollspel och liknande (12 av totalt 92, cirka 13%). Det påstående som fått färst svar är 

att fler manliga pedagoger  på förskolorna skulle kunna leda till en strukturförändring på 

arbetsmarknaden (6 av totalt 92, cirka 7%).  

Utöver de alternativ som  gymnasieungdomarna fick välja mellan i fråga 10, fick de i fråga 11 

möjlighet att formulera egna alternativa förväntningar  i form av frisvar ge ytterligare exempel på 

vad de tror att män skulle kunna tillföra i förskoleverksamheten.  Inför redovisningen av denna 

Figur 5. Fördelning av gymnasieungdomars svar som fortsättning på 

frågans påstående Med fler män i förskolan... 



39 
 

fråga så har de förslag som liknat de nämnda påståenden i fråga 10 utsorterats som så kallat 

internt bortfall. I redovisningen nedan presenteras en sammanfattning av 29 skrivna frisvar av 

totalt 35, ca 83%. Jag vill poängtera att deras åsikter om vilka förväntningar som kan tänkas 

finnas på män i förskolan, som här nedan kommer att redovisas i en löpande text, är tagna från 

ungdomarnas frisvar och är sorterade utifrån områden som jämställdhet och mannen som 

förebild.  

Några ungdomar har åsikter om att det med fler män i förskolan skulle kunna bidra till att 

arbetsplatsen blir mer jämställd. ”Jag tror det blir en bättre stämmning och gemenskap då pojkarna och 

flickorna mår nog bättre med både kvinnliga och manliga pedagoger, att man inte sätter en kvinnoroll eller 

mansroll i arbetet från början med barnen, att det skulle vara bra för barn att inte bara vara med kvinnor hela 

dagarna.” En annan åsikt är att det med fler manliga pedagoger skulle vara roligare för barnen på 

förskolan då de får se att det inte bara är kvinnor som arbetar i förskolan. Andra påståenden är 

att män och kvinnor har väldigt olika åsikter vilket kan anses vara bra för barn då de får ta del av 

båda könens tankesätt och på så sätt visa att män kan arbeta med kvinnliga yrken och tvärtom. 

”Då blir det mer naturligt för barnen att även killarna kan göra kvinnliga grejer och att tjejerna kan göra mer 

manliga grejer.”  

En stor del av ungdomarna anser att det skulle vara en positiv påverkan med fler manliga 

pedagoger i förskolan främst för att ge barnen, och framförallt pojkarna, en manlig förebild. 

Några av ungdomarnas åsikter är att eftersom alla barn inte har en manlig förebild att vända sig 

till anser de att det därför skulle vara bra att det fanns en sådan förebild på förskolan.  Enligt en 

del av ungdomarna kan en manlig förebild ge barnen en bättre identitet, ökad trygghet samt ökad 

respekt och att det är viktigt att barn får se att även män kan visa empati. Andra synpunkter på 

vad män i förskolan skulle kunna tillföra är att de kan leka mer med pojkarna men även att en 

manlig pedagog kan få fler barn, främst flickor, att delta i fler aktiva aktiviteter som till exempel 

bollekar. En annan åsikt är att det kan bli mer naturligt med manliga pedagoger eftersom det 

oftast finns båda könen i familjen samt att det kan vara viktigt med de små detaljerna från en 

mans perspektiv. Några ungdomar menar att det är viktigt med män i förskolan eftersom de anser 

att män kan förstå pojkarna bättre och att det kanske kan vara lättare för pojkarna att öppna sig. 

Andra åsikter är att flickorna på förskolan skulle kunna kan ändra uppfattning om pojkar och att 

de i framtiden vågar möta män. Vad denna ungdom menar med att i framtiden våga möta män är 

inget som framgår. ”Ofta verkar det som att flickor i förskolor verkar obekväma med att ha män i vuxen 

ålder i sin närhet eller be om hjälp av dem. Detta skulle kanske motverkas om det fanns fler manliga lärare.” 

Flera åsikter nämner att en manlig förebild kan ge ett lugnare klimat för att barnen inte vågar göra 

oväsen eller bete sig barnsligt när det är en manlig pedagog på förskolan. Någon menar att 
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barnen ser kanske mer upp till männen än till kvinnorna på förskolan eftersom männen anses, 

enligt ungdomarna, vara hårdare och mer stränga än sina kvinnliga kollegor, vilket kan vara bra 

för vissa barn samt att det kan lära barnen hur det ska vara så att de beter sig klokt. Någon tror 

att barn blir mer rädda för män. En ungdom menar att  vissa påståenden i fråga 10 är lite att ”dra 

alla över en kant” men att det är upp till individen eftersom alla är unika och ingen har samma 

personlighet. 

Jag kommer här nedan att analysera de tre påståenden som fått flest svar i frågan om vad som 

kan tänkas förväntas av män som väljer att arbeta i förskoleverksamheten.  Jag kommer också 

kort att nämna de tre påståenden som fått färst antal svar och behandla denna fråga utifrån denna 

studies tidigare forskning, teoretiska utgångspunkt, ungdomarnas egna anteckningar samt mina 

egna tankar och funderingar. 

Ett av de påståenden som fått flest svar (77 av totalt 92, cirka 84%) är vad de manliga 

pedagogerna förväntas kunna bidra med för att göra förskoleverksamheten till en mer jämställd 

arbetsplats. Anledningen till att det är så många ungdomar som svarat på detta påstående skulle 

kunna vara att det i dagens samhälle, trots många års försök, fortfarande är så att män har både 

arbeten med högre status och bättre lönevillkor än vad kvinnor har och detta skulle kunna leda 

till att ungdomarna fortfarande tycker att det  borde ske en förändring. Det som framkommer i 

ungdomarnas frisvar varför fler män skulle kunna bidra till att det blir mer jämställt, är att det är 

nyttigt för barnen att tidigt se andra könsroller än de traditionella. De anser att det skulle ge en 

bättre stämning på förskolorna om de var mer jämnt fördelat mellan könen och på så sätt skapa 

en mer jämställd arbetsplats.  Om man istället ser på jämställdheten utifrån Nordbergs (2005) 

studie där män uppskattas i större utsträckning än kvinnorna för likadant utförda arbetsuppgifter 

skulle en ökning av män inom detta yrke kanske kunna minska synen på mannen som något 

”exklusivt” och på så sätt göra yrket mer jämställt genom att visa att kvinnor och mäns insatser är 

av lika värde.117.  

På nästa påstående som fick näst flest svar (61 av totalt 92, cirka 66%) om att fler män i 

förskolan skulle kunna bryta traditionella könsmönster.  Här kan man ställa sig frågan vilken syn 

ungdomarna har på traditionella könsmönster och vad de anser vara typiskt manligt respektive 

typiskt kvinnligt och vilka arbetsuppgifter som pedagogerna själva tillämpar sig i sin yrkesroll. 

Som nämns i Nordbergs studie (2005) strävar männen i hennes undersökning att bryta 

traditionella könsmönster genom att göra typiskt kvinnliga arbetsuppgifter.118. En orsak till att 

ungdomarnas många svar  på detta påstående skulle kunna vara att de anser att män som  arbetar 

                                                 

117 Nordberg, 2005, s. 104-105 
118 Ibid., s. 110 
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i förskolan skulle kunna bidra till att bryta traditionella könsmönster genom att inte bara vistas i 

verksamheten utan även visa att män kan göra sysslor som anses vara typiskt kvinnliga och på så 

sätt jämna ut dagens traditionella könsmönster. 

Nästa påstående som fått många svar (57 av totalt 92, cirka 62%) är att det med fler män i 

förskolan skulle bidra till att pojkar får mer manliga förebilder. Här ger ungdomarna i sina frisvar 

synpunkter på varför det skulle vara bra med manliga förebilder och exempel som stärkt identitet, 

ökad trygghet och respekt återkommer. Anledningen till detta kan var ungdomarnas egna 

erfarenheter och att en man anses ha mer auktoritet än vad en kvinna har. Några ungdomar 

menade att det idag finns många barn som i hemmet saknar en manlig förebild och att det då kan 

vara viktigt att det finns representerat på förskolan. Jag vill utifrån detta uppmärksamma det som 

tidigare nämnts i litteraturöversikten nämligen att denna typ av förväntan istället kan skrämma 

bort männen från yrket eftersom de kanske känner att detta är ett krav som är svårt att leva upp 

till.119.   

Ett påstående som få antal svar (14 av totalt 92, cirka 15%)  var att fler män i förskolan skulle 

kunna leda till en strukturförändring på arbetsmarknaden. Mina tankar till det låga antalet röster 

skulle kunna vara att ungdomarna kanske inte är bekanta med uttrycket strukturförändring och 

har därför inte kunnat ta ställning om det är viktigt eller inte eller så har de helt enkelt tyckt att 

detta påstående inte var relevant. 

Ett annat påstående med få antal svar (12 av totalt 92, cirka 13%) om att med fler män i 

förskolan blir det ingen skillnad eftersom män i grund och botten är lika. Min analys kring detta 

skulle kunna betyda två saker. Dels kan det betyda att ungdomarna vill att det ska vara så jämställt 

att det inte bör göras någon skillnad på könen. Dels kan deras åsikter betyda att de anser att 

kvinnor och män är av lika värde. 

Det påståendet med färst antal svar (6 av totalt 92, cirka 7%) är påståendet om att med fler 

män i förskolan får barn utföra fler aktiva aktiviteter. Anledningen till detta kan man se i ett par 

av ungdomarnas egna frisvar där de beskriver att manliga pedagoger förväntas att leka mer med 

pojkarna och att en manlig pedagog har lättare för att få med sig flickor i till exempel bollsporter. 

Min reflektion kring detta är att de flesta av ungdomarna inte ser detta som något som förväntas 

av männen utan att de anser att även kvinnor medverkar i aktiva aktiviteter inom 

förskoleverksamheten. 

  

                                                 

119 Nordberg, 2005, s. 337-338 
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Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera hur den insamlade empirin har givit oss svar för studiens 

frågeställningar samt jämföra studiens resultat med det som beskrivits under rubriken 

litteraturöversikt.  

Den första möjliga orsaken till det låga antalet män i förskolan, som behandlat i vår studies 

inledande analyskapitel, är den angående debatten om sexuella övergrepp mot barn i förskolan. 

Av både Åberg och Hedlin (2012) och Nordberg (2005) framgår det att debatten på ett eller 

annat sätt påverkar både manliga förskollärare och förskollärarstudenter av båda könen.120. Dock 

visar denna studies undersökning att de flesta av gymnasieungdomarna anser att detta inte är en 

orsak (stämmer inte särskilt och stämmer inte alls). Att de studier som redovisades under tidigare 

forskning skiljer sig från de resultat som visas i denna studie kan bero på att de tidigare studierna 

publicerades mellan år 2000-2012 och gjordes med män och kvinnor som redan gjort ett yrkesval, 

denna studie har pågått under våren 2013 med unga män och kvinnor som ännu inte gjort ett 

yrkesval. Utifrån dessa skillnader mellan studierna kan det finnas skäl att tro att de unga män och 

kvinnor som deltagit i vår studie inte har kunskap om pedofildebatten från 1990-talet då de var 

barn under detta årtionde och eftersom de ännu inte gjort ett yrkesval kanske de heller inte är 

intresserade att ta del av olika debatter om förskolläraryrket. 

Den andra möjliga orsaken till den låga andelen män i förskolan som också tas upp i studiens 

första analyskapitel är att yrket beskrivs som typiskt kvinnligt. Enligt Havung (2005) gör männen 

två val när de väljer att arbeta som förskollärare121. Det första valet är att välja bort traditionellt 

manliga yrken och det andra valet är att välja ett traditionellt kvinnligt yrke. Att sedan behöva 

motivera sitt brytande yrkesval kan leda till att män fortsätter att välja traditionella manliga yrken 

och inte till exempel förskolläraryrket. Detta är något som vår studies enkätresultat också visar 

eftersom mer än hälften av gymnasieungdomarna anser att denna typ av orsak stämmer helt och 

stämmer mycket.  

Den tredje och sista möjliga orsaken till det låga antalet män i förskolan som behandlas i det 

första analyskapitlet är att män skräms bort från förskolläraryrket på grund av deras rädsla att 

betraktas som omanliga. Utifrån de utsagor som Havung (2005) tagit del av i sin avhandling, 

nämner vissa män att de ibland tvivlat på sitt yrkesval och utsätts för ifrågasättande av deras 

manlighet då en riktig man inte bör välja ett yrke som är avsatt för kvinnor.122. Resultatet från vår 

                                                 

120 Åberg & Hedlin, 2012, s.441-443 & Nordberg, 2005, s. 206 
121 Havung, 2005, s. 47-48 
122 Ibid., s. 51 
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studie visar att det finns en delad uppfattning bland gymnasieungdomarna kring om detta är en 

möjlig orsak till det låga antalet män i förskolan. 

För att sammanfatta slutsatserna i det första analyskapitlet (som dessutom motsvarar studiens 

första frågeställning) kan vi se att gymnasieungdomarna framförallt identifierar orsaken som 

innebär att beskrivningen av förskolläraryrket som ett arbete väl passande för kvinnor ses som 

möjlig orsak till det låga antalet arbetandes män i förskolan. Om studien hade genomförts med 

lika många män som kvinnor som deltagare, hade det kanske blivit ett annat resultat. Nu är det 

flest kvinnor (69 av totalt 92, 75%) som besvarat frågor som handlar om mäns situation i 

förskolläraryrket. 

I studiens andra analyskapitel behandlas gymnasieungdomarnas uppfattning om olika åtgärder 

som redan genomförts i Sverige som försök att öka andelen män i förskolan. Utifrån 

redovisningen av vilka av de redan genomförda åtgärder som ungdomarna anser skulle bidra till 

en ökning av andelen män i förskolan har framförallt tre åtgärder fått flest röster. Den första 

åtgärden av dessa tre är den som innebär att medier bör uppmärksamma debatter som på sikt 

skulle leda till en positiv attitydförändring gentemot yrket. Att många ungdomar anser att denna 

åtgärd skulle vara lyckosam kan bero på den höga konsumtionen av olika sociala medier bland 

ungdomar idag.  

Den andra åtgärden som ungdomarna anser skulle bidra med en förändring är den som 

innebär att det bör skapas nätverk för män som studerar till exempel förskollärarprogrammet. 

Anledningen till att många ungdomar röstat på denna åtgärd kan också antas bero på ungdomars 

konsumtion av sociala medier. Idag är det inte ovanligt att ungdomar ingår i sociala nätverk som 

till exempel Facebook och Twitter.  

Den sista åtgärden som ungdomarna tror skulle öka andelen män i förskolan är en höjning av 

förskollärarens lön. Granbom och Wernersson (2012) poängterar att en lönehöjning skulle bidra 

till ökad andel män i förskolan, viktigt vid en sådan lönehöjning är att den ska gälla för både män 

och kvinnor.123. Att denna åtgärd fått så många röster kan bero på ungdomarnas intresse av att, 

nu när 26 av totalt 92, cirka 28%, ska ta studenten, veta vilka yrken som är hög- respektive 

lågavlönade till deras väg ut i arbetslivet. En möjlig slutsats av detta kan vara att det tyder på att 

gymnasieungdomarna värdesätter värden som går utöver lön i bilden av ett framtida yrkesval. 

För att sammanfatta slutsatserna i det andra analyskapitlet (som dessutom motsvarar studiens 

andra frågeställning) kan vi se att gymnasieungdomarna framförallt anser att åtgärderna angående 

uppmärksamhet av debatter, skapande av nätverk och höjning av lönen skulle bidra till ökad 

andel män bland förskollärarna. I resultatet är det endast en av de större åtgärder som Sverige 

                                                 

123 Granbom & Wernersson, 2012, s. 36, 74 
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tidigare genomfört som gymnasieungdomarna tror skulle vara lyckosam. Denna är skapandet av 

nätverk. De två andra stora åtgärderna som beskrivs under rubriken bakgrund är könskvotering 

och mäns tillgång till utbildningsbidrag. Dessa åtgärder visar sig i denna undersökning vara de 

som fått färst röster av gymnasieungdomarna. Varför dessa åtgärder fått flest respektive färst 

röster är inget som denna studie lagt fokus på. Värt att begrunda är att om det i enkätformuläret 

hade informerat mer om de olika åtgärderna så hade kanske resultatet sett annorlunda ut.  

I studiens sista analyskapitel behandlas gymnasieungdomarnas uppfattningar om de olika 

förväntningar som kan tänkas finnas på de män som väljer att arbeta inom förskoleverksamheten. 

Utifrån resultatredovisningen ser vi tydligt att 77 av totalt 92, cirka 84% av de deltagande 

gymnasieungdomarna anser att förskoleverksamheten skulle bli en jämställd arbetsplats om fler 

män valde att arbeta som förskollärare. Detta påstående är egentligen ganska självklart, eftersom 

då fler män väljer att arbeta som förskollärare blir det även en mindre dominans av kvinnor inom 

yrket. Nordberg (2005) ger en annan synvinkel på männens bidrag till en jämställd arbetsplats. 

Som beskrivits under rubriken tidigare forskning anser hon att genom mäns val av omsorgsyrken 

förväntas de anamma jämställdhetsprojektets mål och agera som jämställdhetsmodeller.124. Vad 

gymnasieungdomarna i denna studie menar med att männen bidrar till en mer jämställd 

arbetsplats är inget som varit i fokus. För att undersöka det hade intervju som metod passat 

bättre. Anledningen till att många av ungdomarna röstade på detta påstående kan bero på att det i 

dag förs en debatt både i TV och på Internet om att Sverige idag strävar mot att bli ett (ännu) 

mer jämställt land. Ett exempel på en sådan artikel som tar upp detta är den från Dagens Nyheter 

som nämns i studiens bakgrund, där Sveriges jämställdhetsminister argumenterar kraftfullt för att 

förskolläraryrket ska bli en jämställd arena.125. 

I resultat- och analyskapitlet som behandlar ungdomarnas uppfattningar om olika 

förväntningar på männen kan vi också tydligt se att det endast är sex stycken av ungdomarna som 

anser att med fler män i förskolan blir det strukturförändringar på arbetsmarknaden. Vad detta 

påstående egentligen betyder och innebär var inget som förklarades för ungdomarna när de fyllde 

i enkäten. På grund av okunskap om vad som menas med strukturförändringar på 

arbetsmarknaden kan det ha blivit få röster på detta påstående.  

För att sammanfatta slutsatserna i det tredje och sista analyskapitlet (som dessutom motsvarar 

studiens tredje frågeställning) identifierar gymnasieungdomarna främst en förväntning på männen 

när de kliver in i förskoleverksamheten. Denna är att med hjälp av männen blir förskolan en 

jämställd arbetsplats. Det hade kanske blivit ett annat resultat om vi i enkäten förklarat vad som 

                                                 

124 Nordberg, 2005, s. 337 
125 Jällhage, 2013 
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menas med alla påståenden eller istället genomfört intervjuer för att både kunna få möjlighet att 

förklara påståendena för dem som inte förstår och för att få möjlighet att ta reda på hur 

ungdomarna tänker när de röstar på olika påståenden. 
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Konklusion 

De kärnresultat som denna studies undersökning har lett fram till är att gymnasieungdomar från 

Gotlands barn- och fritidsprogram identifierar främst beskrivningen av yrket som typiskt 

kvinnligt och bäst lämpat för kvinnor som främsta orsak till den låga andelen män arbetandes i 

förskoleverksamheten. De åtgärder som dessa gymnasieungdomar anser främst skulle bidra till en 

ökning av manliga förskollärare är uppmärksamhet av medier som på sikt skulle leda till en 

positiv attitydförändring, skapande av nätverk så män studerandes på kvinnodominerade 

utbildningar, såsom förskollärarutbildningen, kan få möjlighet att träffa andra män i samma 

situationer och på så sätt bli stärkta sina yrkesval och slutligen höja lönevillkoren för 

förskolläraryrket så att yrket blir mer attraktivt. För män som valt att arbeta i 

förskoleverksamheten har gymnasieungdomarna identifierat framförallt en förväntning som män 

har på sig i verksamheten. Denna förväntning är att männen genom att arbeta i förskolan ska 

anamma jämställdhetsprojektets mål och agera som jämställdhetsmodeller och på så sätt bidra till 

att förskoleverksamheten blir en mer jämställd arbetsplats. 

Utifrån det resultat som framkommit av studiens undersökning kan förslag till vidare 

forskning vara: 

- att genomföra en liknande undersökning men med gymnasieungdomar som inte går barn- 

och fritidsprogrammet för att se om resultatet skiljer sig. 

- att genomföra en liknande undersökning men med endast unga män från gymnasiet för att 

göra en jämförelse mellan Havungs studie med 14 manliga förskollärarstudenter och 

Nordbergs studie med 15 manlig arbetstagare inom kvinnodominerade yrken. 

- att komplettera denna undersökning med intervjuer för fördjupning och vidare förståelse. 

Inför eventuell vidare forskning med denna studie som utgångspunkt har det under 

framställningen av denna studie uppkommit vissa delar som bör förbättras. Dessa delar 

uppmärksammades under bearbetningen av de insamlade enkäterna. Det som uppmärksammades 

var att på fråga 4, 5 och 6 var det främst de mittersta svarsalternativen (stämmer mycket och 

stämmer inte särskilt) som var ifyllda. I de två yttersta svarsalternativen (stämmer helt och 

stämmer inte alls) var det oftast bara ett fåtal ungdomar som fyllde i. Vad detta kan bero på kan 

endast spekuleras om, men en förklaring kan vara att ungdomarna inte riktigt vågade visa och stå 

för sina åsikter. Under utformningen av dessa tre frågor bestämdes att ungdomarna skulle få välja 

mellan fyra alternativ, detta på grund av att minimera risken för att ungdomarna skulle välja det 

svarsalternativ som låg i mitten och på så sätt undvika att våga ta ställning till vad de tycker. 
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En annan del av vår undersökning som behövs förbättras inför eventuell vidare forskning är 

utformningen av enkäten. Den skulle kunna förtydligas med exempelvis enklare ordval och 

tydligare beskrivning på åtgärder och påståenden som ungdomarna förväntas ta ställning till. 

Detta hade kanske medfört att studiens reliabilitet hade höjts eftersom vi då hade kunnat öka 

möjligheten till att ungdomarna förstått vad deras röstningar betyder.  

Ytterligare förbättring angående enkätens uppbyggnad är att framförallt fråga 4, 5 och 6 bör 

omformuleras då de i denna studie är framställda på ett ledande sätt då vi genom frågorna väcker 

tankar hos ungdomarna att sexuella övergrepp mot barn, att yrket är kvinnodominerat och mäns 

rädsla för att betraktas som omanliga är möjliga orsaker till lågt antal män i förskolan. Frågorna 

kunde istället har bestått av fler frågor eller haft frisvar istället för olika svarsalternativ. Vi anser 

att en intervju hade lämpat sig bättre för att få fram vilka orsaker som ungdomarna identifierar 

som möjliga orsaker till den låga andelen män. 

Bortsett från ändringarna på enkätens uppbyggnad har vi under studien även kommit till 

insikten att antalet ifyllda enkäter kanske hade ökat om vi hade krävt att få genomföra 

gruppenkäter med samtliga klasser. I denna studie fick vi endast genomföra gruppenkäter med 

Rickard Steffengymnasiets klasser. Vi hade även kunnat ha uppsamlingsbesök för att försöka få in 

ifyllda enkäter från de ungdomar som av olika skäl inte kunde delta under det första besöket. 

Som avslut på vad som behövs förbättras i vår studie anser vi att i vidare forskning bör 

Yvonne Hirdman tas upp som teoretisk utgångspunkt eftersom hon är en stor forskare inom 

framförallt genus och jämställdhet samt är känd för att ha lanserat begreppen genussystem och 

genuskontrakt.  
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Bilaga 1 – Följebrev 

Hej! 

Vi som genomför denna studie studerar på lärarprogrammet med inriktning mot de yngre 

åldrarna vid högskolan på Gotland. I dag är det en låg andel män som arbetar i svensk förskola. 

Sedan 1970-talet har olika typer av insatser genomförts för att bland annat öka andelen män 

bland förskollärare. Trots olika insatser har andelen män bland förskollärare inte ökat. Vår studies 

syfte är att undersöka vad elever på barn- och fritidsprogrammen på Gotland har för uppfattning 

kring varför det är en låg andel män som arbetar som förskollärare, vilka åtgärder som skulle 

kunna öka andelen män och vad männen skulle kunna tillföra i verksamheten. Vi vänder oss 

därför till Er för att få insikt hur Ni tycker och tänker kring detta. 

Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för vår studies 

kvalitet, att du som är elev på barn- och fritidsprogrammet besvarar medföljande enkät. Vi är 

tacksamma om du försöker besvara enkäten så ärligt som möjligt. 

Dina personliga uppgifter och dina svar på frågorna kommer att behandlas utifrån 

forskningsetiska krav. Detta innebär sammanfattningsvis att obehöriga till studien inte kommer 

att ha tillgång till dina personliga uppgifter eftersom dessa kommer hanteras med sekretess. Dina 

svar på enkätfrågorna kommer att redovisas på ett sådant sätt så att de deltagande inte kan 

identifieras. Du har rätt att dra dig ur studien utan att ange skäl. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Emely Nilsson  Mariah Johansson 

emenil01@student.hgo.se  Marjoh28@student.hgo.se 

Niklas Norén (handledare) 

niklas.noren@edu.uu.se 
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Bilaga 2 – Enkätformulär 

1. Jag är: (   )Man (   )Kvinna 

 

2. Jag går i följande årskurs på Barn- och Fritidsprogrammet:  

(   )1 (   )2 (   )3 

 

3. Kryssa i ett svarsalternativ per påstående i följande lista som du tycker passar bäst! 

Jag valde att gå Barn- och Fritidsprogrammet därför att... 

...programmet var lätt att komma in på (   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

...jag tycker om att ta hand om barn (   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

...jag vill i framtiden arbeta som förskollärare (   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

 

4. Under 1990-talet var det en stor debatt kring att pedagoger begick sexuella övergrepp mot barn 

i förskolan. Det kom fram att många män som arbetade som förskollärare kände sig obekväma 

vid bland annat blöjbyte. I vilken utsträckning anser du att denna debatt kan vara ett skäl till att det är få 

män som väljer att arbeta som förskollärare? Kryssa i det svarsalternativ som passar bäst! 

(   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

 

5. Förskolläraryrket har sedan lång tid tillbaka beskrivits av många som ett typiskt kvinnligt yrke. 

Vissa anser till exempel att det är naturligt att fler kvinnor arbetar som förskollärare på grund av 

deras modersinstinkter. I vilken utsträckning anser du att beskrivningen av förskolläraryrket som typiskt 
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kvinnligt kan vara ett skäl till att det är få män som väljer att arbeta som förskollärare? Kryssa i det 

svarsalternativ som passar bäst! 

(   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

 

6. Tror du att det låga antalet män som väljer att arbeta som förskollärare beror på deras rädsla att 

kunna betraktas som omanliga? Kryssa i det svarsalternativ som passar bäst! 

(   )stämmer helt 

(   )stämmer mycket 

(   )stämmer inte särskilt 

(   )stämmer inte alls 

 

7. Utöver de skäl som anges i frågorna 4, 5 och 6, vad tror du kan vara ett skäl till att det är så få 

män som väljer att arbeta som förskollärare?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Från 1970-talet har det genomförts olika åtgärder i Sverige för att öka andelen män som 

arbetar som förskollärare. Nedan följer några av dessa åtgärder. Vilka av dessa åtgärder tror du skulle 

kunna bidra till att fler män skulle välja att arbeta som förskollärare? Kryssa i de svarsalternativ som 

passar bäst! 

(   )Låta det vara lättare för män än för kvinnor att bli antagna till förskollärarutbildningar på 

högskolor och universitet. 

(   )Uppmärksamma debatter som på sikt skulle leda till positiv attitydförändring till yrket.  

(   )Låta fler män än kvinnor få utbildningsbidrag under sin studietid. 

(   )Skapa nätverk för män som studerar till förkollärare så att de blir stärkta i sina yrkesval samt 

så att de kan komma i kontakt med andra män i samma situation. 

(   )Börja med insatser redan bland gymnasieelever för att värva män till att söka 

förskollärarutbildningar på högskolor och universitet. 

(   )Genomföra projekt med arbetslösa män för att värva dem till förskoleverksamheten. 
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(   )Höja förskolläraryrkets lönevillkor. 

(   )Uppmana förskolor att efterfråga pojkar från grundskolan och unga män från gymnasiet som 

praktikanter till förskoleverksamheten. 

 

9. Utöver de alternativ som anges i fråga 8, vad tror du skulle vara en bra åtgärd för att öka 

andelen män som arbetar som förskollärare?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Kryssa i de påståenden i följande lista som du tycker passar bäst! 

Med fler män i förskolan...  

(   )...blir förskoleverksamheten en jämställd arbetsplats där barnen får möta både vuxna män och 

kvinnor. 

(   )...blir det strukturförändringar på arbetsmarknaden. 

(   )...bryts traditionella könsmönster, att till exempel även män kan utföra traditionellt kvinnliga 

sysslor såsom pyssel, städning och disk.  

(   )...motverkas det att yrket beskrivs som ett traditionellt kvinnligt yrke. 

(   )...får pojkarna fler manliga förebilder till sitt identitetsskapande. 

(   )...får barnen delta i fler aktiva aktiviteter såsom bollspel, snickerier och kojbygge. 

(   )...blir pojkarna inte så stökiga eller hårdhänta då de manliga pedagogerna visar att även män 

kan känna empati och uttrycka mjukhet. 

(   )...blir det ingen större skillnad på förskoleverksamheten eftersom män och kvinnor i grund 

och botten är lika. 

 

11. Utöver de alternativ som anges i fråga 10, vad tror du att män som förskollärare skulle kunna 

tillföra i förskoleverksamheten?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



53 
 

12. Tycker du att det behövs fler män i förskolan? 

(   )JA (   )NEJ 

Varför?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Emely och Mariah 

 

 


