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Sammanfattning 

I denna studie har vi genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod undersökt tre 

manliga förskollärarstudenters upplevelser av att vara män inom förskollärarprogrammet med 

fokus på maskulinitetspositioner. Vi har genom vår studie velat ta reda på hur de manliga 

förskollärarstudenterna förmedlar sin maskulinitet i berättelsen om deras 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Samt vilka typer av maskulinitetspositioner som 

kan identifieras utifrån informanternas utsagor.  

De teoretiska utgångspunkterna vi utgått ifrån är R. W Connells maskuliniteter med 

utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet samt relaterade maskulinitsbegrepp. Dessa har 

genomsyrat såväl planerande som den analys som gjordes i diskussionen till denna uppsats. 

Ett antal teman utkristalliserades i informanternas berättelser om sina upplever, varför dessa 

även blev en viktig del av vårt resultat och vår diskussion. Då förskoleverksamheten vilar på 

läroplan för förskolan, är även denna en viktig del av arbetet. 

De data som samlades in under intervjuerna utgör studiens resultat. De temaområden som 

belyses i studien är bland annat omvårdnads- och rutinsituationer där risken att missuppfattas 

som pedofil är stor; manliga förskollärare som förebilder och kompensation för frånvarande 

pappor; samt könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskolan. 

Resultatet av denna studie visar att de manliga förskollärarstudenterna förmedlar olika 

maskulinitetspositioner i den dagliga verksamheten på förskolan utifrån vilken social 

situation de befinner sig i, men att de i och med hotet att missuppfattas som förbrytare får ta 

ett steg tillbaka; såväl i sin förskollärarroll som i sin maskulinitet när det gäller exempelvis 

omvårdnadssituationer. Studien visar även att de manliga förskollärarstudenterna genom att 

gå utanför en traditionellt manlig yrkesväg bidrar till en maskulinitet i förändring.  
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1. Inledning 

När vi sökte män i förskolan och manlig förskollärare på internet inför vår studie möttes vi 

av tidningsrubriker såsom: Vi vill inte ha män i förskolan (Nordin, 2014); Det finns risker 

med manliga förskollärare (Lamotte, 2014); Förväntningar tynger manliga förskollärare 

(Olofsson, 2011); Manliga förskollärare påverkas av pedofilskandaler (Campanello, 2014) 

och Manliga förskollärarstudenter känner sig utpekade (Hesserud Persson, 2014). De 

rubriker som i första anblick verkade positivt inställda till att få in fler män i förskolan ledde 

ändå in på diskussioner kring sexuella övergrepp mot barn. I en av tidningsartiklarna läste vi 

däremot att “utbildning gör skillnad - utbildade förskollärare är inte vanligt förekommande i 

polisens sexbrottsutredningar” och artikeln menar att det till största del är outbildade 

förskollärare som utför brottsliga handlingar (Oldberg, 2014). 

 

Trots diskussioner kring sexuella övergrepp och en viss tveksamhet kring män i förskolan 

finns det enligt Skolverket (2014) och regeringen ett behov att rekrytera fler män till 

förskolan. Under lång tid har jämställdhetspolitiken prioriterat att öka andelen män i 

kvinnodominerade yrken, men utvecklingen har gått långsamt (Skolverket, 2014). 

 

Skolverket (2014) har fått i uppdrag av regeringen att få in fler män på 

förskollärarprogrammet. Från regeringens håll anses det att om man ökar andelen manliga 

förskollärare kan man visa förskolebarnen att kön har ingen betydelse vid val av yrke. På så 

vis är det viktigt att både män och kvinnor finns representerade inom förskoleverksamheten 

(Skolverket, 2014). 

 

Det jämställdhetsarbete som pågår i förskolan idag handlar inte bara om att öka andelen män 

i förskolan utan det handlar även om pojkars och flickors möjligheter till att både leka, lära, 

utforska och göra sig hörda med stöd av en medveten genuspedagogik. I läroplanen står det; 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98/2010, s 5). 
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Mot bakgrund av den rådande debatten i media samt det professionella förskolläraruppdraget 

med utgångspunkt i lpfö98/2010, vill vi med vår studie bidra med en nyanserad bild 

angående män och maskuliniteter inom förskolan. Vi valde att intervjua tre manliga 

förskollärarstudenter om deras erfarenheter under pågående utbildning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka manliga förskollärarstudenters upplevelser av att vara män inom 

förskollärarprogrammet med fokus på maskulinitetspositioner. 

 

 Hur förmedlar manliga förskollärarstudenter maskuliniteter i samtal om 

praktikperioderna? 

 

 Vilka typer av maskulinitetspositioner kan identifieras utifrån informanternas utsagor? 

 

1.2 Disposition 

Vi har valt att strukturera upp vårt examensarbete i åtta olika kapitel. Det första kapitlet 

innehåller inledning, syfte och frågeställningar. Andra kapitlet består av en historisk 

bakgrund. I det tredje kapitlet presenterar vi valet av metod, urval och genomförande av vår 

studie. Där presenteras även urvalsgrupp, samt etiska överväganden. Det fjärde kapitlet består 

av tidigare forskning. I det femte kapitlet presenterar vi vilka teoretiska utgångspunkter vår 

studie utgår ifrån. Det sjätte kapitlet består av vårt resultat utifrån olika teman. I det sjunde 

kapitlet har vi gjort en diskussion utifrån vårt resultat och här presenterar vi även förslag på 

vidare forskning. Det åttonde kapitlet består av en avslutande diskussion där vi belyser det 

viktigaste i vår studie.    
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2. Historisk bakgrund 

För att sätta vårt forskningsbidrag i ett sammanhang, väljer vi att ge en historisk bakgrund 

kring män inom barnomsorg och förskoleverksamhet. Vi belyser här de manliga 

förskollärarnas resa med start i 1960-talets debatt kring deras vara eller icke vara, genom 

försöksverksamhet med kvotering under 1970-talet och vidare genom införandet av läroplan 

för förskolan 1998, fram till nutid när det fortfarande är en övervägande majoritet av kvinnor 

som arbetar som förskollärare. 

  

Margareta Havung (2000) ger en kort tillbakablick på män inom förskolläraryrket och 

nämner att historiskt sett har män inte ansetts som en självklarhet inom uppfostran av yngre 

barn och att det i mitten av 1900-talet ansågs både suspekt och helt otänkbart med män och 

små barn. Mäns närvaro eller icke närvaro tas upp i tidskiften Barnträdgården 1954 och 

under 1960-talet startar en debatt om män inom förskoleverksamhet på allvar, där det bland 

annat diskuteras kring svårigheterna att rekrytera män till ett lågavlönat arbete. 

 

År 1967 hade tre män utbildats till förskollärare och under 1972 startades en 

försöksverksamhet med att kvotera in män. Antagningen av män under den här tiden nådde 

sin topp 1974 med elva procent manliga antagna förskollärarkandidater. Men majoriteten av 

dessa män hade dock antagits genom normal konkurrens, varför kvoteringsförsöket lades ner 

(Havung, 2000, s 33). 

 

Under 1970-talet vilade önskan om att få in män i förskoleverksamheten främst på ett 

särartstänkande. Det vill säga att män är olika kvinnor och därmed viktiga som 

identifikationsobjekt, främst för pojkarna, i en kvinnodominerad verksamhet (Havung, 2000, 

s 40). 

 

År 1977 minskade andelen sökande igen och det var då sex procent som läste till 

förskollärare. Samma år hade man även som syfte att komma fram till olika förslag på 

åtgärder för att få en jämnare könsfördelning inom utbildningen. Det mål man ville uppnå var 

att år 1985 skulle 30 procent av de som blivit antagna till förskollärarutbildningen vara män 

(Havung, 2000, s 34). 
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Det var inte förrän i juli 1978 som både förskollärarprogrammet och 

fritidspedagogutbildningen blev utbildningslinjer för allmänheten. Det bidrog till att den 

obligatoriska förpraktiken som tidigare funnits tog bort. Vilket gjorde det lättare för män att 

komma in på utbildningen då de inte längre var tvunget att ha praktiserat före ansökan till 

utbildningen. Det ledde till att andelen män ökade och höll i sig till mitten av 1980-talet för 

att sedan avta igen. Samma trend höll även i sig under 1990-talet (Havung, 2000, s 35). 

 

År 1998 infördes läroplan för förskolan vilket kom att ändra fokus från omsorg till att handla 

mer om pedagogisk verksamhet. Läroplanen reviderades år 2010 (Skolverket, 2010). Idag 

finns det sju procent män på förskollärarutbildningen och när man tittar på utbildade manliga 

förskollärare, finns det tre procent män på de kommunala förskolorna och fem och en halv 

procent i de fristående förskolorna (Skolverket, 2014). 

 

3. Metod  

Som metod för vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Anledningen till 

vårt val är för att kvalitativa intervjuer är speciellt lämpade för att man ska få en insikt i 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. ”Den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker att förstå världen från intervjupersonernas synpunkt, formulera meningen i 

människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga 

förklaringar” (Dalen, 2008, s 11). Enligt Kvale (2000) betyder ordet intervju en ”utväxling av 

synpunkter” mellan två personer som diskuterar ett visst ämne (Dalen, 2008, s 9). 

Den grundläggande formen av mänsklig interaktion är att samtala med varandra. Det är 

igenom samtal som man lär känna varandra. När man samtalar får man kunskap om andras 

erfarenheter, känslor, attityder och den värld andra lever i (Kvale, 2014, s 15). 

 

Det finns både för- och nackdelar med kvalitativa undersökningar. Fördelarna med en 

kvalitativ undersökning är att det blir minimalt informationsbortfall. Detta grundar sig i att ett 

möte mellan två personer inte bara bidrar till att man får en helhetsbild av själva samtalet, 

utan att man även får mer förståelse för själva samtalsämnet. Som intervjuare har man även 

möjligheten att fördjupa sig i samtalet och ämnet då det går att ställa följdfrågor till 

informanten, vilket bidrar till att man kan undvika missuppfattningar (Larsen, 2009, s 27). 

Nackdelarna med en kvalitativ undersökning kan vara att det är svårt att generalisera. 

Informanterna kan känna sig obekväma eller uppleva svårigheter att kunna svara ärligt under 
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intervjun. Det kan även vara så att den man intervjuar ger de svar som man som intervjuare 

förväntar sig, vilket påverkar resultatet av intervjun (Larsen, 2009, s 27). 

 

3.1 Genomförande och bearbetning 

Då syftet är att undersöka manliga förskollärarstudenters upplevelser av att vara män inom 

förskollärarprogrammet med fokus på maskulinitetspositioner var det första steget att ta 

kontakt med tre manliga studenter som vi kunde intervjua. Efter att ha sökt ett tag hittade vi 

tre studenter som var villiga att ställa upp och kunde på så vis genomföra våra kvalitativa 

intervjuer. 

 

Då vi valde semistrukturerad intervju som metod bestämde vi oss för att utarbeta en 

intervjuguide. Det intervjuguiden innehöll var centrala teman och frågor, vilka skulle täcka de 

viktigaste delarna i studien. Det vi gjorde var på så vis att vi omsatte de frågeställningar vi 

har till konkreta teman med underliggande frågor. Dalen (2008) går även in på det hon kallar 

för ”områdesprincipen”, vilket innebär att man alltid ska börja med frågor som ligger i 

periferin i förhållande till de mer centrala temat som man ska gå in på. Därför valde vi att 

öppna upp med allmänna frågor som rörde utbildningen så att informanterna skulle känna sig 

bekväma och avslappnade. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att testintervjua en annan student. Kvalitativa 

intervjuer ska enligt Dalen (2008) förberedas med antingen en eller två testintervjuer. Det gör 

man för att testa de frågor man valt att ställa, men även för att se hur man själv är som 

intervjuare. Provintervjuer är även avsedda för att man ska ha en chans att reflektera över sitt 

eget beteende under intervjun (Dalen, 2008, s 36). Det vi märkte genom att göra testintervjuer 

var att de frågor vi valt att ställa var för svåra och gav oss inte det material vi var ute efter. 

Därför valde vi att göra om frågorna så att det blev färre frågor och vi formulerade om de på 

ett sådant sätt att informanterna fick möjligheten att berätta mycket själva. Frågorna berörde 

informanternas syn på maskulinitet/manlighet, deras upplevelser under verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna (hädanefter VFU), utbildningen och övriga studenter och pedagoger. 

 

Intervjuerna utfördes i ett ostört rum på institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Vi var båda två med under samtliga intervjuer då vi upplevde att det kunde 
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gynna oss i transkriberingen av det inspelade materialet då båda varit med och både hört och 

sett informanten under själva intervjun. När varje enskild intervju var genomförd 

transkriberade vi ljudinspelningarna i protokollform. Först lyssnade vi igenom allt några 

gånger för att skriva ner det som respondenten sagt. Vi tog bara med sådant som var relevant 

för vår studie och de frågeställningar vi formulerat. När vi väl transkriberat alla tre intervjuer 

läste vi igenom dem och kodade av det som sagts och placerade in svaren i olika teman. De 

teman vi valde att sätta in resultatet utifrån vårt insamlade material var; manliga pedagogers 

deltagande i omvårdnads- och rutinsituationer, köns kodat görande och genusmedvetet arbete 

i förskoleverksamheten, manliga pedagoger som “lekfarbröder” i förskoleverksamheten, 

manliga pedagoger som förebilder och som kompensation för frånvarande pappor och 

villkorad manlighet utifrån social kontext, vilket vi kommer gå igenom mer ingående längre 

fram. 

 

3.2 Urval och presentation av informanterna 

Enligt Dalen (2008) är valet av informanter väldigt viktigt inom den kvalitativa 

intervjuforskningen. Det är särskilt svårt att veta vem som ska intervjuas, hur många man ska 

välja att intervjua och till sist enligt vilka kriterier informanterna ska väljas ut. Något som är 

väldigt viktigt att reflektera över är att inte välja för många informanter att intervjua då det är 

en tidskrävande process att gå igenom det insamlade materialet från intervjuerna. Samtidigt 

som det är viktigt att tänka på är det lika viktigt att tänka på att det material man samlar in är 

tillräckligt mycket för tolkning och analys (Dalen, 2008, s 54). I vår studie bestämde vi oss 

för att intervjua manliga förskollärarstudenter. De studenter vi valde att intervjua har kommit 

olika långt i sin utbildning, vilket var ett medvetet val för att få olika resultat av det insamlade 

materialet. 

 

Simon är i tjugoårs åldern och läser sin tredje termin på förskollärarprogrammet vid ett 

universitet i Mellansverige. Hans första möte med förskoleverksamheten var under hans 

första VFU period. Den som inspirerade honom till att bli förskollärare är hans mamma som 

är utbildad förskollärare. Simon har haft två VFU perioder. 

 

Jesper är i tjugoårs åldern och läser sin fjärde termin på förskollärarprogrammet vid ett 

universitet i Mellansverige. Hans mamma som är utbildad förskollärare är en stor förebild för 

honom och det var hon som tipsade honom om att söka vikariat inom förskolan. Han har 
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vikarierat på några olika förskolor innan han började på utbildningen och arbetar nu inom 

förskolan samtidigt som han studerar. Han har haft två VFU perioder. 

 

Arvid är i tjugoårs åldern och läser sin femte termin på förskollärarprogrammet vid ett 

universitet i Mellansverige. Arvids moster är utbildad förskollärare och en förebild som 

inspirerade honom att söka sig till yrket. Han har länge siktat in sig på att bli förskollärare 

och gick därför barn och fritidsprogrammet på gymnasiet. Han har vikarierat på några olika 

förskolor innan han började på utbildningen och arbetar nu inom förskolan samtidigt som han 

studerar. Han har haft tre VFU perioder. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Då man gör vetenskaplig forskning finns det vissa krav och forskningsetiska principer som 

man som forskare måste följa. De olika kraven är; 

Informationskravet – som forskare är man skyldig att informera både uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vad deras uppgift i projektet är, men även vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. Som deltagare i ett projekt har man rätt att avbryta sin medverkan då 

deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). Inför vår forskningsstudie skickade vi ut 

en blankett (se bilaga 2) till varje informant som beskrev vilket syfte undersökningen har och 

en kort beskrivning om hur det insamlade materialet förvaras och bearbetas. I blanketten stod 

det även tydligt att medverkan är frivillig för alla deltagare och att det går att avbryta sin 

medverkan om man vill. 

 

Samtyckeskravet – kravet står för att man som forskare skall få samtycke av både 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Som under föregående krav säger 

samtyckeskravet även det att deltagarna i projektet skall kunna avbryta sin medverkan utan 

att de medför några negativa följder för dem. Deltagarna ska även ha rätten till att själva 

bestämma under hur lång tid de vill medverka (Vetenskapsrådet, 2002, s 9). Genom 

blanketten blev informanterna även informerade om att, som i föregående krav, de har rätten 

att avbryta sin medverkan om de inte vill vara med längre, men även hur lång tid de vill vara 

med och medverka. Alla informanterna samtyckte till medverkan i vår studie. 

 

Konfidentialitetskravet – kravet syftar till att alla som är inblandade i forskningen och som 

använder sig av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör skriva på 
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om tystnadsplikt gällande sådana uppgifter. Det är även viktigt att uppgifter om enskilda 

personer lagras på ett sådant sätt att de inte går för utomstående att identifiera personerna 

eller komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s 12). Vi förklarade för informanterna att 

det material vi samlar in endast kommer att användas av oss och att det är ingen obehörig 

som kommer få tillgång till ljudinspelningarna eller det transkriberade materialet. För att 

dölja våra informanters identitet gav vi dem fingerade namn.   

 

Nyttjandekravet – uppgifter som man samlat in för forskningen får inte användas eller utlånas 

för varken kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). 

Vi försäkrade informanterna om att allt insamlat material kommer endast vi ha tillgång till. Vi 

förklarade även att uppsatsen skulle göras offentlig i Diva och att materialet därefter skulle 

förstöras. 

 

3.4 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång delat upp de artiklar, böcker och rapporter vi har med i arbetets 

olika delar. Vi var båda delaktiga under alla våra intervjuer, men delade upp huvudansvaret 

mellan oss. Transkriberingen av intervjuerna valde vi att göra tillsammans. Vi valde att dela 

upp vissa delar i arbetet för att spara lite tid. Lucas tog ansvaret för sammanfattning, 

inledning, historisk bakgrund och metod. Tessan tog ansvaret för teoretiska utgångspunkter, 

diskussion och analys och den avslutande diskussionen. Även fast vi delade upp de delarna 

har vi båda varit med och diskuterat vad vi vill ha med i arbetet. Den tidigare forskningen och 

resultatet har vi tillsammans hjälpts åt att skriva ner.  

 

4. Tidigare forskning 

Det saknas forskning om manliga förskollärare, däremot finns det mer forskning kring 

manlighet inom kvinnodominerade yrken samt polariserande forskning kring maskulinitet 

kontra femininitet och forskning kring maskulinitet och jämställdhet. Här redovisas tidigare 

forskning som belyser och diskuterar män och maskuliniteter inom förskolläraryrket i 

Sverige. Vi har valt att presentera forskarna efter namn istället för att ge en genomgång på 

tidigare forskning efter vad som nämns, detta eftersom det är få forskare vars arbeten 

anknyter till vårt ämnesområde. 
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Pirjo Birgerstam (1997) vill synliggöra kvinnors och mäns könsspecifika 

förskollärarkompetenser genom studier av empiriskt material i form av dagboksanteckningar 

samt gruppdiskussioner som utförts kvinnor och män för sig. Männen definierar, enligt 

hennes studie, sina kompetenser i form av prestationer och praktiska färdigheter och de vill 

gärna leda aktiviteter som fotboll och att bygga kojor. Då denna studie gjordes före Läroplan 

för förskolan 98/2010 och då den fokuserar på att jämföra kvinnligt och manligt, valde vi att 

inte ge någon vidare beskrivning av denna. 

 

Margareta Havung (2000) har gjort den största svenska studien om män i förskolan där hon 

använt sig av observationer och intervjuer med 14 män på 10 förskolor. Hon vill i sin 

avhandling beskriva och analysera manliga förskollärares arbetssituation som 

underrepresenterat kön i förskolans dagliga verksamhet. Resultaten från hennes studie visar 

att männen underordnar sig efter rådande mönster och kultur som finns, vilket visar på ett 

könsmönster i förändring. Havung diskuterar också hur traditionella könsmönster kan låsa 

traditionella könspositioner. Männen beskrivs som konfliktlösare samt att de inger mer 

respekt och talar i klarspråk och att de är mer lekfulla än kvinnor, vilket också belyses i 

Birgerstams studie. Män i förskolan uppges vara mer handlingsorienterade än kvinnor och att 

de definierar sin kompetens i beskrivningar av vad de gör, det vill säga görandet tillsammans 

med barn. Fortsättningsvis att män ger mer komplimanger till både flickor och pojkar, att de 

är mer aktiva och att de gärna visar fysisk tillgivenhet till barnen. 

Vad gäller maskuliniteter inom förskolläraryrket, menar Havung att det inte enbart handlar 

om förändringar i samhället, utan att männen själva väljer nya beteenden. Därmed kan nya 

mansideal föras vidare till kommande generationer. Havung säger att “frågor som väcks är i 

vilken utsträckning och på vilket vis förskoleverksamheten lämnar utrymme för olika 

maskulinitetsformer” (Havung, 2000, s 44). 

 

Då det saknas forskning på temat om manliga förskollärare, inkluderar vi även här en rapport 

från Skolverket eftersom den tangerar vårt ämnesområde. Mia Heikkilä (Skolverket, 2014) 

gjorde en rapport till Skolverket i form av en intervjustudie med 19 manliga 

förskollärarstudenter där hon bland annat undersöker vilka mönster som finns mellan män 

som utbildar sig till förskollärare samt hur dessa mönster visar sig.  I samband med denna 

rapport gjordes även en studie av Christian Eidevald, där han undersöker manliga 
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förskollärare. Vi lyckades dock inte hitta denna rapport. Vad Heikkilä kommer fram till är att 

männen uppvisar såväl likhet som olikhet och att detta existerar samtidigt. Vidare att dessa 

män är modiga då de vågar gå emot vissa maskulinitetsnormer i och med att de skapar andra 

normer för sig själva och barnen de kommer att arbeta tillsammans med. Vidare beskriver hon 

män inom förskolläraryrket som “brytare” då de valt ett kvinnokodat yrke. Vad gäller 

skillnader mellan manliga och kvinnliga förskollärare, lyfts bland annat att männen anser sig 

vara mer aktiva än kvinnorna och att kvinnorna ofta står tillsammans och pratar istället för att 

vara med barnen. 

 

Heikkilä diskuterar dessutom hur männen hanterar att leva med risken och hotet att betraktas 

som pedofiler samt vilka strategier männen väljer att använda. Strategier som framkommer i 

hennes studie är att ignorera, vara extra tydliga i sin kompetens samt att vinna förtroende hos 

föräldrarna. 

 

Marie Nordberg (2005) beskriver hur män genom sitt intresse för barn ofta får hantera 

misstankar om pedofili. Då omsorg och fysisk närhet till barnen, kulturellt kodas som något 

kvinnlig, förväntas männen på så vis vara kvinnornas motpol och bete sig som “riktiga män”. 

Detta bidrar i förlängningen, enligt Nordberg, även till att männen har svårt för att vara 

“riktiga lärare”. 

 

I Nordbergs forskning framkommer även att de män som väljer att arbeta inom kvinnoyrken 

har en del fördelar jämfört med de kvinnor som väljer att arbeta i mansyrken. När män går in 

i kvinnoyrken blir maskulinitetsskapandet tydligt. Maskuliniteten överkommuniceras hos de 

män som överträder könsgränser som ett sätt att hantera den homosexualitetsstämpel som 

råder. Det har alltid funnits en viss skepsis kring om det verkligen är “riktiga” män som 

jobbar inom förskolan. Det Nordberg tar upp, är att det har visat sig att män inom förskolan 

ger uttryck för beteenden som kan kopplas till kvinnor. De anses vara icke-män och benämns 

ofta som omanliga. 

 

Som tidigare nämnts, saknas det forskning inom vårt ämnesområde. Därför anser vi att vi 

med vår uppsats bidrar med en ny infallsvinkel samt ger en nyanserad bild vad gäller manliga 

förskollärarstudenter och hur de upplever det att vara män inom en kvinnodominerad 
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utbildning. Vi valde att undersöka hur männen uppvisar olika maskulinitetspositioner i 

berättelserna om deras utbildning genom att fokusera på de verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I vår undersökning använder vi oss av ett antal begrepp som är centrala för det vi vill 

undersöka. Nedan följer en presentation samt definition av de begrepp som vårt arbete 

grundar sig på. Det är dessa begrepp vi använder oss av för att analysera våra resultat i 

diskussionen. 

 

I vår analys kommer vi att använda oss av R. W Connells begrepp kopplade till hegemonisk 

maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet som bland andra Lisbeth Bekkengen lyfter och 

maskulinitet i förändring enligt Margareta Havungs beskrivning. I anslutning till 

beskrivningen av Connells maskuliniteter, lyfter vi även Jeff Hearns problematisering av 

begreppet. 

 

5.1 Maskulinitet - vad är det? 

På 1970-talet började allt fler diskutera vad det innebär att vara man, delvis som ett svar på 

feministiska tankegångar (Nilsson, 1999, s 14). Connell talar om maskulinitet som något som 

är “socialt konstruerat” eller något som är “skapat i diskurs” (Connell, 2008, s 31). Vidare 

poängterar Connell att man ska se på olika maskuliniteter ur ett relationsperspektiv och då 

menas genusrelationerna män emellan (Connell, 2008, s 114). 

 

För att visa hur uppfattningar om manlighet påverkar mäns beteende och förväntningarna 

män möter i samhället, använder vi begreppet maskuliniteter. Begreppet maskuliniteter, har 

lyfts fram inom forskning kring män och genus, så kallad maskulinitetsforskning. Att tala om, 

eller forska om maskuliniteter, utesluter inte frågor om kropp och biologi, dock ligger 

tonvikten på det socialt- och kulturellt föränderliga (SOU 2014:6, s 62). 

 

5.2 Hegemoni 

Begreppet härstammar från en analys av klassrepresentationer och hänvisar till en grupps 

kulturella dynamik, inom vilken en ledande position inom samhällslivet upprätthålls. Denna 
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förändras, men är alltid den högst stående formen av maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet 

berättigar patriarkatet och därmed befästs mäns dominans över kvinnor. Den hegemoniska 

maskulinitetens kännetecken är ett framgångsrikt hävdande av makt, men det är en historiskt 

föränderlig konstruktion, som därmed kan omförhandlas genom påverkan från såväl andra 

oliktänkande män som kvinnor. Vad som dock brukar kvarstå, är att hegemoniska män oftast 

är de som är mest framgångsrika. Detta faktum kvarstår, även om den hegemoniska 

maskuliniteten inte alltid är de allra mäktigaste. Framgång framför makt visare sig genom att 

de hegemoniska männen kan vara ideal inom filmbranschen exempelvis. Våld har ofta en 

koppling till hegemonisk maskulinitet genom att underbygga och stödja auktoritet. Det 

behöver dock inte röra sig om direkt våld, utan snarare kulturell dominans i samhället 

(Connell, 2008, s 115-116). 

 

5.3 Problematisering av begreppet hegemonisk maskulinitet 

Det finns en kritisk diskussion kring mansforskning som handlar om att den skulle kunna 

förstärka stereotypa uppfattningar om kön samt att fokus på män utgår från en “manlig 

norm”, varför det på senare tid hellre talas om “kritisk mansforskning” för att frångå detta. 

 

Mansforskningen behöver ta sin plats i ett större sammanhang där frågor om kön, makt och 

förändring lyfts (Johansson & Kousmanen, 2003, s 12-13). Detta är något vi anser är av stor 

vikt att poängtera, då vår förhoppning med detta arbete inte ligger i att bidra till att förstärka 

stereotypa uppfattningar. Vår förhoppning är snarare att bidra till att nyansera bilden av män 

och manlighet inom förskoleverksamheten i synnerhet, samt maskulinitet och manlighet i 

stort. 

 

Att studera män är varken radikalt eller något nytt påfund, män har studerat män och kallat 

det sociologi eller historia. Skillnaden idag är att man problematiserar män genom 

exempelvis feministiska-, queer- och gaystudier. Det finns också andra kritiska studier där 

män studeras som en social grupp i samhället vilket sker genom studier av specifika grupper 

av män, män som könsklass eller som ett kollektiv av män. Inom den kritiska 

mansforskningen och inom begreppet hegemoni, lyfts centrala frågor kring maktfördelning, 

makt belyses som något alla män utövar. Detta är man inom den nuvarande forskningen 

kritiska emot, då man menar att alla män inte har all makt. Däremot att makt är ett 

övertygande medel som män använder sig av i sociala relationer genom deras handlande och i 
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deras upplevelser (Hearn, 2004, s 51). 

 

Den hegemoniska strukturen förändras och i Sverige har den kommit att innefatta ett 

involverat faderskap och att detta numera hör till de dominerande diskurserna gällande att 

vara en man. För att kvala in som hegemonisk man i Sverige, räcker det inte längre med att 

bara vara rationell, tävlingsinriktad, karriärorienterad och disciplinerad. Att vara beredd att ta 

hand om barn och familj samt att leva upp till jämställdhetsideal, ingår också i den 

reformerade manligheten (Hearn et al, 2012, s 9). 

 

5.4 Underordnad 

Om man säger att hegemonisk maskulinitet är det dominerande inom genusrelationerna, så 

finns under denna maskulinitetsposition, andra typer av män som benämns som den 

underordnade maskuliniteten. Här handlar det om att den heterosexuella mannen står över 

den homosexuella mannen rent hierarkiskt. Vidare hur de homosexuella eller kvinnolika 

männen, diskrimineras genom uteslutning, våld och trakasserier. De icke-heterosexuella 

männen och de män som inte är “manliga” nog anses sakna allt vad den hegemoniska 

maskuliniteten står för genom att de närmar sig det feminina (Connell, 2008, s 116-117). 

 

5.5 Delaktighet 

Det är trots allt så att få män verkligen lever upp till den normativa hegemoniska 

maskuliniteten och därför har det tillkommit en annan relation mellan män som beskrivs som 

delaktighet. Delaktighet syftar på samröre med det hegemoniska maskulinitetsprojektet. Med 

detta menas att män fortfarande står över kvinnor, men att de därmed inte behöver stå i 

frontlinjen av hegemonisk maskulinitet. Ett exempel på detta är män som gärna tittar på sport 

på tv, men inte gärna ägnar sig åt sport själva. Ett annat exempel på delaktighet är män som 

anpassar sig efter kvinnor i familjerelationer exempelvis. Dessa maskuliniteter behöver inte 

vara våldsamma eller kränka, (vilket ingår i hegemonin), men får ändå fördelar av sin 

maskulinitet (Connell, 2008, s 117-118). 

 

5.6 Marginaliserad 

Här väljer vi att presentera Connells marginaliserade maskuliniteter eftersom den ingår i 

hennes beskrivning av de olika maskulinitetspositionerna och därmed ger en ökad förståelse 
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för maskuliniteter och hur de inbördes relationerna fungerar. I vår diskussion kunde vi dock 

inte urskilja att våra informanter påvisar influenser av denna maskulinitetsposition, däremot 

visar den på hur vi analyserar resultaten i vår diskussion. 

 

Marginalisering handlar om maskuliniteter mellan den överordnade hegemoniska 

maskuliniteten och den underordnade maskuliniteten, samt auktorisering mot den grupp av 

män som tillhör den hegemoniska dominansen. Marginalisering och auktorisering kan också 

hänvisa till relationer mellan underordnade grupper av män. Det är inom detta stora ramverk 

från hegemoni till underordnande, delaktighet och marginalisering samt förändringarna 

mellan dessa, som vi finner verktyg att analysera olika maskuliniteter (Connell, 2008, s 118-

119). 

 

5.7 Barnorienterad maskulinitet 

Lisbeth Bekkengen lyfter frågan kring en barnorienterad maskulinitet i förhållande till ett 

jämställdhetsperspektiv. Hennes forskning kring barnorienterad maskulinitet riktas främst till 

föräldraledighet samt de ändrade reglerna kring detta. Vi väljer dock att lyfta begreppet här i 

vårt arbete, som en av flera maskuliniteter vi kommer använda i analysen av våra resultat. 

 

Barnorienterad maskulinitet beskrivs som att, att ha en nära relation till barn är en betydande 

del av att vara man. Denna barnorienterade maskulinitet beskrivs som en del av “den nye 

mannen” och här talas det om en legitimitet som ger att män alltid passar in i det samtida 

samhället, oavsett vilka samhällsförändringar som sker. Vidare att denna legitimering av en 

barnorienterad maskulinitet inte behöver leda till jämställdhet mellan kvinnor och män. “Den 

nye mannen” och den barnorienterade maskuliniteten handlar om relationen mellan män och 

barn och kan därmed tillåta en oförändrad könsrelation, eftersom den inte behandlar 

förhållandet mellan om man och kvinna. En barnorienterad maskulinitet behöver inte ge en 

manlighet som närmar sig det feminina eller att de barnorienterade männen skulle vara mer 

jämställda än andra män. Här är det barnorienteringen som är i fokus, något som förblir 

oemotsagt och dessutom en normgivande diskurs. När män upprättar goda relationer till barn, 

antas det att maskuliniteten förändras; att männen därigenom skulle kunna komma i kontakt 

med sina känslor och att de skulle bli mer omhändertagande. Det senare antagandet att män 

skulle förändra sin maskulinitet genom att ha en nära kontakt med barn, är dock något som 

ifrågasätts av Bekkengen (2003, s 188-195). 
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Jeff Hearn (2012) säger att det i Sverige inte talas så mycket om Connells hegemoniska 

maskulinitet. Däremot belyser Hearn att den barnorienterade manligheten är mer 

framträdande inom forskning och debatt i vårt land. Vidare att det i Sverige värderas väldigt 

högt att en man kan ta hand om barn och vara jämställd med kvinnor i enlighet med de 

samhälleliga förändringarna. Det vill säga att svensk hegemonisk manlighet innefattar att 

män kan ta hand om barn (Hearn, 2012, s 9). 

 

5.8 Maskuliniteter i förändring 

Maskuliniteter i förändring är inget begrepp i sig, utan snarare en beskrivning av hur 

förändringar inom maskulinitetspositioner kommer till uttryck genom ett samspel mellan 

individ och samhälle samt att denna omförhandling sker kontinuerligt. Vi valde att nämna 

maskuliniteter i förändring under teori, då detta ger en ökad förståelse till diskussionen och 

för att förtydliga att maskuliniteter inte är ett statiskt verktyg, eller säger vad män är, utan att 

vi diskuterar vad de påvisar. 

 

Havung (2000) beskriver att förändringar sker i samspel mellan samhälle och individ samt att 

förändringar över tid vilar på relationer och kulturella dikotomier som är internt relaterade. På 

så sätt påverkar människors handlande och reflektioner på individnivå samhället i stort. Detta 

gäller i allra högsta grad inom förskolan, eftersom verksamheten för barn är normerande 

genom att den är sanktionerad av samhället. Vidare att förskoleverksamheten måste leva upp 

till styrdokumenten, det vill säga lpfö98/2010. Genom detta visar sig, enligt Havung, en 

anpassad manlighet utifrån social kontext, vilket vi i vår analys applicerar på de manliga 

förskollärarstudenterna vi intervjuat i vår studie. Hon beskriver också att de föreställningar 

om maskulinitet som finns i samhället, är djupt rotade och att dessa föreställningar har en 

stark inverkan, men att det finns utrymme för förändring särskilt vad gäller män inom 

förskolläraryrket. Att det finns utrymme för förändringar inom förskolläraryrket, menar hon 

är kopplat till att dessa män valt att ta avstånd från en traditionellt manlig yrkesväg (Havung, 

2000, s 40-41). 

 

6. Resultat 

I undersökningen intervjuade vi tre manliga förskollärarstudenter om deras tankar kring sin 

utbildning och sitt yrkesval. Här följer resultat av de data vi samlade in under intervjuerna. Vi 
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valde att dela in dessa i olika temaområden efter hur vi kommer analysera materialet. 

Avsnittets teman har framkommit dels från den information som samlats in under 

intervjuerna, det vill säga genom vad våra informanter uttryckte, samt genom vad som 

framkom i historisk bakgrund och tidigare forskning. Vårt syfte och frågeställningar samt 

teoretiska utgångspunkter i uppsatsen hade också stor inverkan på hur de olika temaområdena 

utkristalliserades. 

 

6.1 Manliga pedagogers deltagande i omvårdnads- och rutinsituationer 

Alla informanter i vår studie berättar att de har erfarenheter av att inte få byta blöjor på 

barnen i förskolan, de berättar att de känner sig utsatta eller studerade i 

omvårdnadssituationer. De berättar även att de tänker mycket på vad de själva väljer att göra 

eller inte och att detta bottnar sig i risken att bli utpekad som pedofil eller att det inte skulle 

vara okej för dem som män att utföra sådana uppgifter. 

 

Simon berättar att han i samtal med kvinnliga studiekamrater fått höra att de byter blöjor hela 

tiden när de har VFU eller jobbar inom förskolan, men att detsamma inte gäller honom som 

man. Simon säger: 

 

Det har mer varit underförstått på nått sätt att nämen jag byter inte blöjor av de andra på förskolan och 

det känns ju som att man är i en väldigt konstig situation om man säger liksom såhär att ja men “det här 

kommer jag göra i framtiden så jag skulle vilja prova det här”. 

 

Simon berättar vidare om en situation då en flicka kissat i trosorna och där han fick en känsla 

av att en kvinnlig pedagog på förskolan övervakade honom. Simon berättar: 

 

Då va det en flicka som hade gått på toa och som hade fått kiss i trosorna och då var det ändå en annan 

pedagog med när jag liksom hjälpte henne och då kändes det liksom som att det var viktigt på något 

sätt för henne att vara där och se till så att allting gick korrekt till. På nått sätt kändes det ju bra men att 

då vet jag att jag gör rätt och liksom vad brukar de göra i såna här situationer, men samtidigt så kändes 

det lite som om hon övervakade mig så att ingenting hände och det känns konstigt att folk tänker så. 
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Simon berättar hur han tänker kring vad andra kan tro om honom som man i förskolan. Han 

säger: 

 

Jag är väldigt mån om att liksom det är inga stängda dörrar och liksom att...för då känns det som om 

liksom folk någonstans skulle kunna tänka att det finns potential att nått skulle hända och det känns ju 

jättejobbigt och tänka på det hela tiden. För jag vill ju gärna agera som vilken förskollärare som helst 

på förskolan. 

 

Arvid berättade att han vid ett tillfälle vikarierat på en förskola där personalen, med tanke på 

risken att barn blir utsatta för sexuella övergrepp, beslutat att vikarier inte får sköta blöjbyten. 

Han berättar även att han inte bytt några blöjor under sina VFU perioder. Arvid säger: 

 

Det är ju rätt diskriminerande att bara för att jag är en man, så ska jag inte få göra sånt. För att jag kan 

vara en sådan. En förövare. Bara för att jag är man. 

 

Jesper är mer osäker när han berättar om sina erfarenheter av omvårdnadssituationer och 

blöjbyten och han säger att han inte vet om det beror på att han är ny eller för att han är man 

som han inte fått byta så mycket blöjor under sina VFU perioder och när han jobbat. Jesper 

säger: 

 

Jag har nästan kunnat gå igenom en hel dag utan att behöva byta blöja. Jag tänker att det är väldigt 

viktigt att man är medveten om de här sakerna sedan när man jobbar, att jag gör allt i samma 

utsträckning som alla andra. Annars kommer det bli fel. 

 

Utifrån utsagorna kan vi konstatera att alla informanter är medvetna om vikten av att arbeta 

med stereotypa könsroller och genus i förskolan. Alla informanterna tänker även på att 

aktiviteterna ofta är uppdelade mellan könen och det är något som de arbetar aktivt med för 

att bryta. 

 

6.2 Könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskoleverksamheten 

Simon berättar hur han har upplevt det som att könsrollerna på de förskolor han har varit på 

är väldigt extrema och hur han vill öppna upp för andra aktiviteter med barnen. Simon säger: 

 

Det jag märker då, ofta när jag har varit ute på förskolan det är ju att könsrollerna är nästan 

überextrema på många sätt. Jag har liksom hört saker som ”om jag skulle klippa mitt hår då skulle jag 
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vara en pojke” från flickor liksom. Så det är ett väldigt simpelt tänk när det gäller just kön och 

könsroller. Det jag skulle vilja komma med det är väl att liksom visa att det är okej och på ett sätt med 

min närvaro där och inte ifrågasätta och liksom inte uppmuntra, det kanske är fel ord, men försöka 

öppna upp ögonen för andra aktiviteter som kanske befinner sig utanför de som anses vara stereotypt 

maskulint eller feminint. 

 

Simon fortsätter med att berätta om hur han upplever att de äldre pedagogernas syn på kön är 

väldigt enkel. Simon förklarar: 

 

När jag pratat med många pedagoger som varit lite äldre har de en ganska simpel syn på vad kön är för 

någonting och jag fick liksom höra att ”ja men pojkar är så” och det är ju väldigt intressant för det är ju 

så mycket mera till det och alla pojkar är ju inte så och vissa flickor är så. Så det jag har märkt är att 

många gamla är ganska instängda i de här små lådorna att det är pojkar och fickor. Och flickor tycker 

om att göra det här och pojkar gör det och man kan inte göra något åt det för så är det. Det va till och 

med någon som sa det att det finns i killarnas DNA att de tycker om bilar i princip och jag tänkte att ja 

men bilar är ju en ganska ny uppfinning. 

 

Simon vill väldigt gärna arbeta medvetet med genus och stereotypa könsroller i förskolan 

samtidigt som han kan komma på sig själv med att vara väldigt könsstereotyp i sitt 

bemötande av barn. Simon säger: 

 

Jag kan gå fram till ett barn och liksom ”hur är det med dig” och ”ska vi gå och kolla bilarna eller ska 

vi gå och kolla dockorna” och då märker jag ju själv att jag är (skrattar) väldigt stereotyp, men då är det 

ju så att man oftast utgår ifrån barnen och det är ju ganska ofta så tyvärr tycker jag. Även fast alla 

kanske inte är så medveten med det här med genus så tycker jag ändå att det är väldigt viktigt att man 

tillför det till förskolan. Och att jag just är där som manlig pedagog och jag tycker det är väldigt viktigt 

att barn med könsöverskridande beteende känner att de är okej. 

 

Arvid pratar om sina tankar kring stereotypa könsroller och menar på att han gör ingen 

skillnad på pojkar och flickor. Arvid säger: 

 

Jag gör ingen skillnad på om det är en tjej som klär ut sig i klänning och klackskor och så eller om en 

pojke gör det. Jag tycker man ska få göra vad man vill. Vill man leka prinsessa så kanske man ska göra 

det och vill man leka tjuv och polis som tjej så är det ju liksom inget konstigt med det. 
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Jesper berättar att han vid flera tillfällen blivit tillfrågad att sköta tekniska arbetsuppgifter 

under VFU och jobb inom förskolan, han säger att han inte vet om det beror på att han är en 

man och därmed bör kunna sådana saker eller om det är för att han är ung. Jesper säger: 

 

Jag tänker också att man får ju frågor om teknik och så att dom frågar mig och jag kan verkligen inte 

det (skrattar). Men jag är ganska glad för det för jag inte bara kan göra det då. Jag tänker mig att dom 

tänker att den här killen kommer verkligen kunna det (skrattar). Jag brukar säga det att jag är inte bättre 

än er på det här. 

 

Jesper fortsätter med att berätta om en situation då några barn åkte rutschkana. Jesper 

berättar: 

 

Det va bara tjejer och en kille och killen kunde inte, han trängde sig och grejer och knuffades lite och 

gjorde inte som han skulle. Så jag försökte att han skulle gå i led och såhär och när han hade klarat det 

då gjorde jag high-five med honom (skrattar) och jag kom på det efteråt att “det här va så grabbigt och 

så konstigt så efteråt gjorde jag tvångsmässigt med alla såhär (visar high-five). 

 

Jesper delar med sig av sina tankar kring genusmedvetet arbete i förskolan. Jesper förklarar: 

 

Det viktigaste är att man hela tiden tänker på hur man jobbar. Är alla med i leken? Att man tänker på 

det. Att man gör en massa saker omedvetet. Det kan mycket väl vara så att man själv behandlar barnen 

olika, men det kan ju också vara för att barnen beter sig olika. Jag tänker på att inte säga coolt till alla 

killar och fint till alla tjejer. Man kan göra tvärtom, det är bra. Då blir det kanske jämt i slutändan. Man 

måste vara medveten om att man faktiskt gör en del märkliga saker för att världen är som den är. 

 

Jesper pratar om sin klädsel och förklarar att han inte klär sig på något speciellt sätt, men att 

han ibland har rosa tröja och nagellack och att barnen lägger märke till det och tycker det är 

roligt. Vidare fortsätter han: 

 

Jag skulle inte kunna sätta på mig rosa klänning utan att känna mig larvig, jag vill ju vara trovärdig. 

Annars märker barnen det. Jag skulle däremot kunna ha strumpbyxor på mig för att kunna dansa bra, 

som att både killar och tjejer har strumpbyxor på sig när de dansar balett. Det är nog också svårt att 

göra så om man inte kan förklara det. 
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6.3 Manliga pedagoger som “lekfarbröder” i förskoleverksamheten 

I samtal om aktiviteter med barnen nämner alla informanter att de anser att de tar på sig en 

mer aktiv roll än sina kvinnliga kollegor på arbetsplatser och VFU förskolor. 

 

Simon nämner att han ofta leker med barnen eller gungar med dem, han säger: 

 

Alltså det jag har märkt är ju att de andra pedagogerna oftast står och pratar med varann medan jag 

liksom cirkulerar runt och kollar om det är någon som behöver gunga och liksom behöver startfarten 

eller någonting. 

 

Även Arvid är inne på samma linje när han säger: 

 

Jag brukar leka med barnen och så där och de tycker att det är kul att jag är med så jag är ju en mer 

aktiv pedagog än att jag bara står och pratar. 

 

Simon berättar också att han gärna sätter sig och läser med en grupp barn när de är inomhus 

och att han försöker engagera barn som inte har något för sig. Vad gäller skillnader mellan 

män och kvinnor i förskolan säger Simon; 

 

De skillnaderna jag har sett är väl mera att killarna jag har pratat med, det är några som går i den stora 

gruppen (på utbildningen) och de är väl mera bekväma med att liksom vara den här lekfarbrorn och ha 

liksom idrott och springa runt och fotboll och sånt. Och det är väldigt stereotypiskt (skrattar). Jag har 

lite lugnare approach till det, vilket jag tycker är intressant. Men som sagt det beror ju på vad det är för 

män som hamnar på förskolan. 

 

Arvid poängterar vikten av att få en övergripande bild vid aktiviteter med barnen och att han 

tycker om att vara en aktiv och engagerad pedagog. Arvid säger: 

 

Jag typ går runt och försöker få lite övergripande bild så om vad barnen gör där och så. Men jag kan 

sätta mig och bygga lego och så och prata med barnen för de behöver ju ändå synas och man behöver ju 

prata med barnen så liksom för de är ju inte bara där liksom… 
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Vad gäller utelek fortsätter Arvid: 

 

Men ute kanske jag är med i mer stimmiga lekar så och att det blir mer att man är med killarna så men 

det är ju med tjejer så också ibland men det har jag ju inte reflekterat över själv och så, men när man 

tänker på det så… Ute så blir det nog så att jag är mer med killarna och spelar fotboll och så. Springer 

runt och kör kull eller så. 

 

Även Jesper ser sig som en aktiv pedagog och säger: 

 

Det vet jag ju inte men jag är ju med mer än den genomsnittliga pedagogen, jag rör mig mer. Att jag 

gärna är med i leken, att jag jagar och leker. Ibland är jag inte med, för att studera de andra. För att inte 

bara bli den roliga, skojiga förskolläraren. Att hamna i det facket, att bli en sådan. 

 

6.4 Manliga pedagoger som förebilder och som kompensation för 

frånvarande pappor 

Både Arvid och Jesper berättar att det funnits andra manliga pedagoger på förskolor där de 

arbetat och haft VFU, men att det alltid varit en övervägande majoritet av kvinnor. Simon 

berättar att det alltid varit enbart kvinnor på förskolorna där han haft VFU. Han säger: 

 

Det har bara varit kvinnor. Det skulle vara intressant och se en man jobba för man skulle kunna se om 

det va någon skillnad och man skulle kunna använda det som en förebild också så man får in lite från 

olika ställen. 

 

Jesper pratar om manliga och kvinnliga förebilder inom förskoleverksamheten och förklarar; 

 

Men det finns ju bara kvinnliga förebilder och det kommer ju även barnen märka.....De har ju redan 

tydliga bilder av vad de tror är en man och en kvinna. Och det är ju bra om man blandar i förskolan. 

Blandat kvinnor och män. Alla möjliga människor. Då blir det ju svårare att placera människor i något 

slags fack eller så. Det blir ju tydligt när jag kommer att jag är ju kille. Man märker ju att vissa killar 

kan tycka att det är roligare om det kommer en kille. 

 

Vad gäller män i förskolan är alla informanterna i vår studie överens om att det behövs fler 

män i förskolan, dels som förebilder för barnen men även som kompensation för frånvarande 

pappor vilket en av våra informanter tog upp. Arvid berättar hur han ser på sig själv som 
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förebild och vad han tänker kring frånvarande pappor; 

 

I dagens samhälle eller där jag kommer ifrån i varje fall är det många unga som skaffar barn och sen så 

tar det inte mer än ett två år och sen har de separerat och då så står de liksom och så har pappan liksom, 

ja inte ens finns knappt med i bilden så det är väldigt bra att det finns manliga förebilder liksom för de 

barn som inte har pappor också eller så. För det finns tyvärr för stor utsträckning med barn som inte har 

pappor. 

 

Simon belyser att det ingår i lpfö98/2010 att man ska vara en god förbild och sedan berättar 

han om en situation som gjorde starkt intryck på honom; 

 

Det var en pojke på den förskolan jag var på nu, och jag hade ju inte tänkt så mycket på honom och 

liksom behandlat honom som alla andra. Och så kommer hans mamma och då så säger hon ”du ska 

veta att han har bara pratat om dig hela tiden och han har sagt att när han blir stor då ska han bli 

fröken”. Och det är jätteroligt att höra. Och då tänker man ju på att, oj jag har verkligen ett inflytande 

på de här barnen och det är väldigt viktigt att jag liksom visar min bästa sida och är medveten och 

tänker på att det minsta jag gör kan ha liksom ett inflytande på hur de ser på saker. Den här pojken som 

ville bli fröken hade sagt till sin mamma ”för killar kan bli det”. 

 

Simon pratar också mycket om vikten av att barnen ska ha både manliga och kvinnliga 

personer att identifiera sig med och även han lyfter frågan kring frånvarande pappor och 

säger att han tänker att det är extra viktigt att de barn som saknar manliga förebilder i sin 

familj kan få manliga förebilder i förskolan. Simon tror också att pojkar identifierar sig mer 

med manliga pedagoger än med kvinnliga pedagoger. Jesper tänker lite annorlunda när han 

säger att han allra helst vill vara en bra förebild, men utan fokus på manlig förebild. Jesper 

säger: 

 

Jag tänker att jag ska försöka va bra som människa, inte som man. Jag tänker att det är farligt att jag 

agerar utifrån att jag är man. Det tycker inte jag är en bra grej. 

 

Han fortsätter med att säga att han tycker det är viktigast att barnen har bra förebilder, men 

inte vilket kön de har; 

 

Jag vill va en förebild för att jag är jag än för att jag är en man snarare så. Det är ju inget dåligt, jag är 

ju en man så. Så man kan väl säga att jag är en manlig förebild för att jag är en man, jag kan ju aldrig 
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va en kvinnlig förebild men ja... Jag tror inte man behöver manliga och kvinnliga förebilder. Jag tror 

bara man behöver förebilder som är vettiga. Så jag vill va en vettig förebild då (skrattar). 

 

6.5 Anpassad manlighet utifrån social kontext 

Under samtal om hur informanterna upplever det att vara män inom en kvinnodominerad 

utbildning och ett kvinnodominerat yrke påtalar alla att det uppmärksammas att de är män 

och att de i vissa fall känner att de måste försvara sitt yrkesval och att de kan mötas av 

ifrågasättande av föräldrar, framför allt från pappor till barnen i förskolan. Informanterna 

berättar om så väl glatt bemötande som förvåning och ifrågasättande, bara för att de är män 

som valt att bli förskollärare. 

 

Under samtalen visar det sig att de manliga förskollärarstudenterna vi intervjuat är väldigt 

medvetna om hur de beter sig i olika situationer. Detta på grund av det läggs stort fokus vid 

att de är just män och att detta står över att de är studenter eller pedagoger. Vidare att de hela 

tiden överväger hur de är och vad de gör med tanke på vad de andra pedagogerna och barnens 

föräldrar ska tänka om dem som män inom förskolans verksamhet. Vi uppfattar att 

informanterna tänker sig för väldigt mycket för att inte utpekas som opassande, vilket 

informanterna kopplar till vad som sägs i media om sexuella övergrepp på barn i förskolan. 

Arvid berättar att många föräldrar ger honom blickar och är väldigt skeptiska till att han är på 

förskolan. Han säger: 

 

Man kan ju känna att man är lite mer utsatt när man kommer till VFU: er. Man kan känna att man får 

lite blickar eh... Av folk som tycker det är konstigt att man är en man där och så. Det är många som ser 

lite skeptiska ut innan man satt upp lapp om vem man är och så, att man är en man på förskolan. Alltså 

mest föräldrarna då… 

 

Det vi kan utläsa från informanternas utsagor är att de väljer att ändra hur de är i förskolans 

verksamhet gentemot hur de är privat, dels för att de vill visa på sin professionalitet och vara 

bra förebilder, men också för att inte missuppfattas som “förbrytare” eller verka feminina. 

 

Simon skrattar när han berättar hur han agerar i möten med föräldrar och hur han lägger på en 

mer macho attityd i möten med pappor. Simon berättar: 
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Jag har ju märkt att jag agerar annorlunda beroende på om det är mammor eller pappor just utifrån att 

jag är manlig, liksom på förskolan. Och det jag har märkt då, det är lite roligt, är att jag försöker vara 

lite mera macho (skrattar) när det är papporna som hämtar sina barn. Så det är lite roligt för jag 

identifierar mig inte som en machomänniska i sig, men när just pappor kommer då är det 

liksom ”tjena” (med tillgjord mörkare röst). Så man kompenserar på något sätt. 

 

Jesper är inne på samma spår som Simon och menar på att man är inte samma person hela 

tiden och att det är viktigt att skilja på yrket och det privata. Jesper förklarar: 

 

Nä man är ju absolut helt olika hela tiden. Jag är absolut inte samma...alltså jag är samma person men 

man agerar ju väldigt olika. Det är ju ett yrke jag måste ju agera liksom professionellt och jag tänker ju 

liksom mer på vad jag gör när jag jobbar på förskolan också men jag tänker ju också att man måste ju 

va en bra förebild. Jag är nog mer som jag vill va när jag jobbar på förskolan än vad man är när man 

bara är sig själv. 

 

Under samtalets gång med Simon kommer vi in på vad som kan vara orsaken till att han 

väljer att anpassa sin manlighet efter vem han möter. Han säger: 

 

Känner jag mig mer trygg i mig själv, så känner nog andra människor sig mer trygga i situationen även 

fast det kanske… Jag vet inte om det låter liksom lite falskt när jag kommer och liksom bara ”tja” (med 

tillgjord mörkare röst), men för mig känns det bättre. Det är väl mer att jag anpassar mig utifrån vilka 

jag umgås med och är det många kvinnor på förskolan så blir det så att det går lite åt det feminina 

hållet, och kommer det en pappa så blir det liksom ”tjena”. 

 

Arvid känner att det är mest pappor som är skeptiska till att han är på förskolan. Arvid säger: 

 

Nej, mest pappor faktiskt. Jag känner så att mammor kommer fram och tar i hand och hälsar och så, 

medan papporna bara står och tittar liksom och då får jag gå fram och presentera mig. Det verkar lite så 

som att kvinnor har lättare för att acceptera mig i verksamheten än vad män själva gör verkar det som. 

 

Simon berättar om en situation där en mamma skulle skola in sitt barn på förskolan han hade 

VFU på där han fick intrycket av att mamman var väldigt chockad att det fanns en man på 

förskolan. Simon förklarar: 
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Hon frågade mig ”jag visste inte att män kunde bli förskollärare” och ”är inte det lite konstigt och jobba 

här som man när det bara är en massa kvinnor” så det kändes...det var väl det första jag tänker på och 

det kändes lite...lite konstigt för då måste man på nått sätt försvara sitt yrkesval. Men utöver det har jag 

fått, vad jag vet i alla fall positivt bemötande av liksom föräldrarna vad jag har upplevt. Jag vet ju inte 

vad de säger hemma bakom stängda dörrar. 

 

Simon fortsätter att berätta att även de lokala llu (lärarutbildarna) han haft under sina VFU: er 

är förvånade över att det är en man som kommer till förskolan. Simon säger: 

 

Jag vet ju att min llu var ganska förvånad över att det va en kille som skulle komma till förskolan och 

att det inte va en tjej. Så just det är ju rätt intressant för alla verkar ju förvänta sig att det är en tjej som 

kommer och så kommer man själv där (skrattar). Sen så är det ju det som jag nämnde att jag känner 

mig mycket mer begränsad i mitt agerande på grund av att jag är orolig över vad andra pedagoger 

potentiellt kanske tänker, även fast de kanske inte ens tänker så alls. 

 

Jesper har fått intrycket av att han får beröm enbart för att han är en man vilket han känner är 

oförtjänt, då han menar att han inte gjort något för att få beröm. Jesper säger: 

 

Det blir ju så fort man kommer att man märker att man är ju oftast den enda mannen och sedan när jag 

vikarierar också så fick man beröm bara av att man gick genom dörren som ”åh vad kul med en kille 

idag”. Det känns ju lite oförtjänt liksom som att ja aaaa okej, man märker ju liksom att det behövs ju 

fler män men det känns ju lite oförtjänt att få beröm för att man är en man. Det är ju fortfarande inget 

jag har gjort aktivt. 

 

Simon och Arvid berättar om sin utbildning och Simon tänker att det faktum att han kommer 

vara en utbildad förskollärare kommer göra att han känner sig tryggare i sin pedagogroll på 

förskolan. Simon tänker att han kommer känna att han kan agera mer fritt som färdigutbildad 

förskollärare, än under sina VFU perioder som student. Simon berättar: 

 

Jag föreställer mig att det skulle bli mer bekvämt när jag kommer ut och jobbar och är färdigutbildad 

förskollärare. Det vet jag ju inte, men att jag skulle känna mig lite mera fri i mitt agerande. För då har 

jag ändå gått klart utbildningen och folk vet liksom att jag är berättigad att vara där. 

 

Arvid har haft en klar plan sedan han var i yngre tonåren om att han vill arbeta med barn. Han 

har tidigare läst barn och fritidsprogrammet och berättar att han var ensam kille där. Vi får 
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uppfattningen att Arvid inte ifrågasätter sitt yrkesval eller att han är en av få män inom ett 

kvinnodominerat yrke, på samma sätt som Jesper och Simon gör. Han verkar se det som en 

självklarhet att han skulle bli förskollärare. Arvid säger: 

 

Det började med att man gick barn och fritidsprogrammet på gymnasiet. Och sedan kände jag såhär att 

ja, det här känns fortfarande rätt så det blev förskollärarprogrammet. Jag var den enda killen som gick 

barn och fritidsprogrammet. 

 

7. Diskussion 

Här följer vår diskussion där vi analyserar resultaten vi fick från de semistrukturerade 

kvalitativa intervjuerna med tre förskollärarstudenter. Vi valde att använda samma 

temaområden som i avsnittet resultat för att belysa vad våra informanter uttrycker om sina 

upplevelser kring att vara män inom förskoleverksamheten samt hur vi utläser olika 

maskulinitetspositioner utifrån vad de berättar. 

 

7.1 Manliga pedagogers deltagande i omvårdnads- och rutinsituationer 

Alla informanter i vår studie berättar att de har erfarenheter av att inte få byta blöjor på 

barnen, att de känner sig utsatta eller studerade i omvårdnadssituationer samt att de tänker 

mycket på vad de själva väljer att göra eller inte och att detta kommer ur en känsla att bli 

utpekad som pedofil eller att det inte skulle vara okej för dem som män att utföra dessa 

uppgifter. 

 

Havung (2000) lyfter frågan kring män som blir ifrågasatta eller känner obehag inför 

förutfattade meningar inom omvårdnad i förskoleverksamheten. Vad hon säger om att män 

känner sig misstrodda vad gäller exempelvis att byta blöjor på barnen (Havung, 2000, s 105-

107), stämmer väl överens med våra informanters utsagor. 

 

Trots att förskolan i och med införandet av lpfö98/2010, har flyttat fokus från omsorg till mer 

pedagogisk verksamhet; är omvårdnadssituationerna fortfarande väldigt viktiga och därmed 

en stor del av förskolläraryrket (Havung, 2000, s 107). Vi anser att det blir problematiskt om 

dessa sysslor skulle tillfalla de kvinnliga förskollärarna i större utsträckning än de manliga, 

trots att såväl manliga som kvinnliga förskollärare har samma läroplan att rätta sig efter. 
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Den barnorienterade maskuliniteten beskrivs som en givande relation mellan män och barn. 

Vidare, att ha en nära relation till barn, är en viktig del av att vara en man. Den 

barnorienterade maskuliniteten innefattar att denna relation är av värde för såväl barnet ur ett 

barnperspektiv, som för mannen. Fortsättningsvis att den inte behöver leda till jämlikhet 

mellan män och kvinnor (Bekkengen, 2003, s 188-193), varför vi tänker att det möjligtvis 

ligger hos de kvinnliga pedagogerna inom förskolan att våga släppa in männen och lita på 

deras kompetens som professionella förskollärare fullt ut. 

 

Den barnorienterade maskuliniteten behöver inte gå mot det feminina hållet (Bekkengen, 

2003, s 188-193). Vi antar, trots detta, att det kan finnas en viss osäkerhet hos de manliga 

förskollärarstudenterna att de inte skulle uppfattas som “riktiga män”. Connell beskriver 

underordnad maskulinitet som att gå mot det feminina, vilket står i total kontrast till den 

hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten framhålls som den högst 

stående inom relationerna mellan de olika mansgrupperna (Connell, 2008, s 114-117). 

Samtidigt säger Havung att de män som valt att utbilda sig till förskollärare, medvetet tagit 

avstånd från en traditionellt manlig yrkesväg (Havung, 2000, s 40), varför man därmed skulle 

kunna argumentera för att dessa män därmed även ställt sig utanför den normativa 

uppfattningen kring vad en man kan, eller inte kan, göra. 

 

Ytterligare en aspekt på misstro mot män som vill arbeta med yngre barn och särskilt med 

tanke på omsorg och blöjbyten samt av- och påklädning, är det upplevda hotet hos manliga 

pedagoger om att uppfattas som förövare, vilket alla våra informanter kommit in på under 

våra samtal. Vad som ligger till grund för denna känsla av att misstros, har med största 

sannolikhet sitt ursprung i vad som sägs i media, vilket vi tog upp i inledningen till detta 

arbete. Vad gäller denna misstro och hur den påverkar våra informanter i deras dagliga arbete, 

ser vi att det blir problematiskt för våra informanter att fullfölja sin förskollärarprofession 

fullt ut; vilket i sin tur ger att de även tar ett steg tillbaka i sin maskulinitet. Vi antar att det 

blir svårt för dem att hävda sig, både som förskollärare och som män, i och med att de 

riskerar att pekas ut som brottslingar på grund av att de är män. Vi utläser att de män vi 

intervjuat har en barnorienterad maskulinitet, men att denna hela tiden förhandlas mot hotet 

om att missförstås. Detta blir påtagligt när de i sina berättelser talar om att inte utföra vissa 

sysslor i samma utsträckning som de kvinnliga kollegorna, eller att de inte gör dem alls. 
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7.2 Könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskoleverksamheten 

Simon berättar hur han har upplevt det som att könsrollerna på de förskolor han har varit på 

är väldigt stereotypa och att verksamheten har brister vad gäller medvetet genusarbete. Det 

gäller både det synsätt andra pedagoger har, samt hur flickor och pojkar själva väljer att 

aktivera sig i fri lek och hur barnen klär sig och beter sig. Han påtalar att han vill öppna upp 

för andra aktiviteter med barnen och komma bort från synsätt som “pojkar är si och flickor är 

så”. Vår informants berättelse om hur han vill arbeta inom förskolan, stämmer väl överens 

med lpfö98/2010 vad gäller arbetet med att motverka stereotypa könsroller och främja 

jämställdhet: 

 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98/2010, s 5). 

 

Förskolan har i uppdrag att motverka traditionella könsroller, varför genusmedveten 

pedagogik är en viktig del av förskolans verksamhet. Genusmedveten pedagogik handlar 

framför allt om att ge barn breddade erfarenheter genom att de ges möjligheter att utforska 

olika former av lek och lärande, oavsett vilket kön de har (SOU, 2014:6, s 122). 

 

Simon uttrycker att han ofta blir stereotyp i sitt bemötande av flickor och pojkar, detta trots 

att han försöker tänka aktivt på att motverka traditionella könsroller i sitt pedagogiska arbete. 

Han berättar att han vid flera tillfällen kommit på sig själv med att rent instinktivt fråga 

pojkar om de vill leka med bilar och flickor om de vill leka med dockor. Att som pedagog 

lyfta och poängtera skillnader mellan könen, är ett kategoriupprätthållande arbetssätt. Denna 

uppfattning om könspolaritet, det vill säga att flickor och pojkar skulle vara varandras 

motsatser, kan göra att barn som inte följer feminint respektive maskulint kodade positioner 

ses som avvikande (Nordberg, 2005, s 126-127) vilket inte följer den värdegrund som 

lpfö98/2010 uttrycker. Här tänker vi att det är oerhört viktigt att som pedagog i förskolan 

verkligen vara väl medveten om hur man arbetar med barnen, detta för att inte medverka till 

att förstärka eller uppmuntra feminina respektive maskulina stereotyper. Connell (2008) talar 

om ett stort intresse för att forska inom könsskillnader och säger att det är egendomligt 

egentligen; eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är betydligt mindre än skillnader 

mellan olika sociala situationer. Vad som ger dessa sociala skillnader mellan människor är 

ojämlika åtaganden vad gäller omsorg av barn, ojämlika inkomster samt stora skillnader vad 
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gäller social makt (2008, s 52). 

 

Arvid pratar om sina tankar kring stereotypa könsroller och menar då att han inte gör någon 

skillnad på pojkar och flickor. Han talar om pojkar som vill klä ut sig till prinsessor och 

flickor som vill leka polis, som exempel för sitt resonemang. Det är en stor utmaning att 

respektera barnens intressen utan att premiera könskodade aktiviteter inom 

förskoleverksamheten. Det genusmedvetna arbetet kan se olika ut, men tonvikten bör vara att 

detta arbete sker kontinuerligt (SOU, 2014:6, s 122). 

 

Även Jesper påtalar vikten av att vara medveten om hur man arbetar genusmedvetet i 

förskolan och han säger att han tror att han ibland gör märkliga saker för att världen är som 

den är. Vidare att han ibland medvetet bryter mot de stereotypa könsrollerna genom att ha på 

sig rosa tröja och nagellack och att han tänker på sitt språk i förhållande till kön, Han 

beskriver detta som att “göra tvärtom” mot vad som förväntas. Jesper berättar vidare att han 

är noga med att inte göra sig larvig. Här nämner han att han inte skulle kunna komma i rosa 

klänning till förskolan. Han säger i anslutning till detta att han inte skulle känna sig trovärdig 

inför barnen, utan en bra förklaring. 

 

Vad Jesper påtalar ovan anknyter till Connells (2008) underordnande maskulinitet där 

feminina drag utgör grunden för ett underordnande gentemot den hegemoniska 

maskuliniteten (2008, s 116). Vi utläser ur Jespers berättelse att han gärna vill göra tvärtom 

och därigenom bryta mot stereotypa könsroller och könsmönster, samtidigt som han ogärna 

använder kvinnliga kläder. 

 

Jesper berättar att han vid flera tillfällen blivit tillfrågad att sköta tekniska arbetsuppgifter 

under VFU och jobb inom förskolan, vilket han antar har med det faktum att han är man att 

göra. Våra manliga informanter berättar också att de gärna ägnar sig åt idrottsrelaterade 

aktiviteter, eller att exempelvis bygga lego med barnen, och att det oftast är pojkarna som 

visar intresse för detta. 

 

Connell benämner utövande av, och intresse för sport, som en del av att vara man. Hon 

beskriver att de mest hegemoniska männen “springer runt och tacklar varandra i gyttjan” men 
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att det i verkligheten är väldigt få män som lever upp till den normativa standarden rörande 

att vara en hegemonisk man. Det finns män som genom delaktighet med det hegemoniska, 

kan dra fördelar av patriarkatet, genom att exempelvis titta på sport (2008, s 117). I den 

information vi fått ut från intervjuerna med de manliga förskollärarstudenterna, kan vi se 

tendenser som anknyter till Connells maskulinitetspositioner. Men i enlighet med 

ovanstående, finner vi varken beteenden eller egenskaper som pekar på att de män vi 

intervjuat skulle praktisera det hegemoniska mönstret på ett sådant sätt, att de lever upp till 

hegemonisk maskulinitet. 

 

Vad gäller könskodat görande säger Havung att det finns vissa uppgifter som anses vara 

kvinnosysslor, medan andra är manligt könsmärka. Dessa kan jämföras med vad kvinnor 

respektive män, enligt normativt stereotypa traditioner, utför i hemmet. Bland de manligt 

könsmärkta sysslorna nämner hon aktiviteter som har med teknik och idrott att göra (2000, s 

108-113), vilket stämmer överens med våra informanters utsagor. I regeringens direktiv Män 

och jämställdhet (2014) uttrycks att det måste ställas samma krav på män och kvinnor vad 

gäller utbildning, omsorg, arbete och att ta avstånd för våld för att det ska kunna bli en 

förändring i samhället (SOU, 2014:6, s 21). 

 

Vid samtal om genusmedvetet arbete och vad förskollärarstudenterna väljer att aktivera 

barnen med, kan vi utläsa att de kommer på sig själva med att vara mer könskodade än de 

skulle önska att de är. Detsamma visar sig i Jespers berättelse om att han gjorde “high five” 

till en pojke och sedan började göra detta med både pojkar och flickor hela tiden, då han blev 

uppmärksam på att han inte gjort så med flickor tidigare. 

 

Inom könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskoleverksamheten utläser vi att våra 

informanter är väl medvetna om stereotypa könsroller och hur de vill arbeta för att motverka 

dessa, men att de trots detta i många situationer väljer att uttrycka vad som känns mest 

bekvämt eller vad de tänker att de gör rent instinktivt, samt att detta kopplas till hegemonisk 

maskulinitet. Vi tror också att våra manliga förskollärarstudenter påverkas av vad deras 

kvinnliga kollegor uttrycker, vilket styr deras handlande och att det även här handlar om ett 

förhandlande och en anpassning av manlighet. 
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7.3 Manliga pedagoger som “lekfarbröder” i förskolan 

I samtal om aktiviteter med barnen nämner alla informanter att de anser att de tar på sig en 

mer aktiv roll än sina kvinnliga kollegor på arbetsplatser och VFU-förskolor. De menar att de 

försöker få en mer övergripande bild av vad barngruppen har för sig såväl ute som inomhus 

på förskolan. Vad våra informanter berättar om hur de är som pedagoger och vad de gör 

stämmer väl överens med vad Havung (2000) kommit fram till i sin forskning. En tydlig 

uppfattning om pedagogerna i förskolan är att de vuxna inte deltar i barnens lek i någon större 

utsträckning. Däremot att om det finns manliga pedagoger; deltar de oftast mer i leken än vad 

kvinnorna gör. De flesta av de män som arbetar i förskolan ser sig själva som mer lekkunniga 

och lekbenägna än sina kvinnliga kollegor. Manliga förskollärare väljer oftast att delta i 

barnens lek när den innefattar rollek, bollek eller bygglek (Havung, 2000, s 147). 

 

Simon nämner att han ofta leker tillsammans med barnen eller gungar med dem, alternativt 

att han läser sagor tillsammans med en barngrupp när det är fri lek inomhus. Arvid beskriver 

sig som en aktiv och engagerad pedagog och berättar att barnen tycker det är roligt när han 

leker med dem; spelar fotboll eller leker kull. Även Jesper beskriver att han är en aktiv 

pedagog och att han ofta leker tillsammans med barnen i fartfyllda lekar. Vad informanterna 

uttrycker här om att prioritera lek, är något som även Havung (2000) belyser i sin forskning 

om manliga förskollärare. Hon anser att det är speciellt i leken, som de manliga pedagogerna 

väljer att positionera sig på ett tydligt sätt i verksamheten. De positionerar sig nära barnen 

och man kan säga att kopplingen mellan de manliga pedagogerna och barnen går att finna i 

olika termer av lek. 

 

Anledningen till att män väljer att vara väldigt aktiva inom barnens lek kan kopplas till att 

leken ligger nära idrotten, vilket för de manliga pedagogerna är något som är ett viktigt inslag 

i deras värld (2000, s 51). Här finner vi också en koppling till Connells hegemoniska 

maskulinitet, där sport anses vara en viktig del av att vara en man (2008, s 117). 

 

Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor ställer sig Connell (2008) kritisk och säger att 

dessa är väldigt små eller obefintliga, men att det däremot finns sociala skillnader. Här inleder 

hon ett resonemang om könsroller och beskriver detta som allmänna förväntningar efter kön 

samt att det enligt denna teori alltid finns två kulturella miljöer i det kvinnliga och manliga. 

Vidare att maskulinitet respektive femininet kan utläsas som internaliserade könsroller. Dessa 
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internaliserade könsroller tillkommer genom socialisation samt inlärning (2008, s 52-54) 

vilket leder oss vidare till möjligheten att ändra dessa uppfattningar genom ett genusmedvetet 

pedagogiskt arbete i förskolan, i enlighet med våra studenters utsagor som diskuterades i vår 

diskussion och analys (avsnitt 7.2). 

 

Alla tre informanterna beskriver sina kvinnliga kollegor som att “de bara står och pratar” 

utomhus på gården. Jesper säger också att han ibland väljer att stå utanför leken och 

observera, för att inte bara bli vad han kallar för “den där roliga skojiga förskolläraren”. 

Nordberg (2005) anser att de kvinnliga pedagogerna ofta ser de manliga pedagogerna som 

oansvariga och barnsliga, medan de kvinnliga pedagogerna anser att de ser till så att allt inom 

verksamheten flyter på som vanligt och att de tar mer ansvar för verksamhetens rutiner (2005, 

s 177). Här ser vi en viss motstridighet mellan vad våra informanter uttalar, och vad Nordberg 

uttrycker. 

 

Simon ställer sig också lite utanför vad som ovan beskrivs som en aktiv pedagogroll hos 

manliga förskollärare, när han säger att han tror sig ha ett lugnare förhållningssätt till 

aktiviteter, än vad andra manliga pedagoger över lag har. När Simon beskriver andra manliga 

förskollärare, kallar han dem “lekfarbröder” och skrattar när han säger att de säkert tycker om 

att springa runt och spela fotboll hela tiden; vilket han anser är väldigt stereotypiskt manligt. 

Han fortsätter sedan sitt resonemang med att poängtera att det självklart finns olika typer av 

män, så även inom förskolan. 

 

I anknytning till Simons resonemang ovan om att stå utanför det typiskt manliga, finner vi en 

koppling till Connells beskrivning av förändringar av de traditionella könsrollerna. Hon 

belyser att det kan bli problematiskt för individer som väljer att överträda sin traditionella 

könsroll till förmån för något som står utanför vad som normativt förväntas. Hon fortsätter 

med att de män som väljer att utmana sin könsroll kan få känslor av att inte räcka till, vilket 

leder till osäkerhet (2008, s 56-58). Vi ser en antydan till osäkerhet hos Simon i hans sätt att 

berätta om sig själv och jämföra med “andra män” samt att han skrattar åt sin egen 

beskrivning av de andra männen. 

 

Under detta temaområde utläser vi att våra manliga informanter gärna uttrycker att de har en 

mer aktiv pedagogroll än sina kvinnliga kollegor vilket vi ser som deras sätt att hävda sin 
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manlighet samt ett sätt att legitimera sin plats inom ett kvinnodominerat yrke. Att manliga 

förskollärarstudenter gärna pratar om sig själva som aktiva pedagoger, anknyter till Connells 

hegemoniska maskulinitet. Vi ser dock att våra informanter i sitt handlande även anpassar sig 

och att de är väldigt uppmärksamma på vad de gör samt vad kvinnorna gör. Vi utläser detta 

som att de vill visa på att de har något specifikt att bidra med som män inom 

förskoleverksamheten. 

 

7.4 Manliga pedagoger som förebilder och som kompensation för 

frånvarande pappor 

Både Arvid och Jesper berättar att det funnits andra manliga pedagoger på förskolor där de 

arbetat och haft VFU, men att det alltid varit en övervägande majoritet av kvinnor. Simon 

berättar att det alltid varit enbart kvinnor på förskolorna där han haft VFU, men att han skulle 

tyckt att det skulle vara intressant att se en man jobba, detta för att se om det är någon 

skillnad i jämförelse med de kvinnliga pedagogerna. Jesper är inne på samma spår och menar 

att om det enbart finns kvinnliga förebilder; är det är något som barnen märker. Havung 

(2000) menar att uppfattningen att det behövs både män och kvinnor som förebilder för 

barnen, är något som betonas i förskolan. Männen är viktiga i förskolan just för att det är 

män. De manliga och kvinnliga pedagogerna kompletterar varandra; både med sin särart, men 

även med sin förmåga att kunna göra samma saker. Det bidrar till att arbetet i förskolan utförs 

på ett annorlunda sätt (Havung, 2000, s 157). 

 

Alla informanterna anser att det behövs fler män i förskolan. Både som förebilder för barnen, 

men även som en kompensation för frånvarande pappor. Arvid berättar att han ser sig själv 

som en förebild för barnen och att det är viktigt med manliga förebilder för de barn som 

saknar manliga identifikationsobjekt. Simon lyfter också frågan kring frånvarande pappor och 

säger att han tänker att det är extra viktigt att de barn som saknar manliga förebilder i sin 

familj, kan få manliga förebilder i förskolan. Nordberg (2005) anser att diskussionen om 

frånvarande fäder ofta lyfts när bristen på manliga förskollärare debatteras. De manliga 

pedagogerna som identifikationsförebilder för manlighet, är något som poängteras. Männen i 

förskolan förväntas både förändra den könssegregerade arbetsmarknaden och kompensera för 

frånvarande män (Nordberg, 2005, s 69). 
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Simon förklarar att det ingår i läroplanen att man som vuxen ska vara en god förebild i 

förskolan. Han tror också att pojkar identifierar sig mer med manliga pedagoger än med 

kvinnliga pedagoger, vilket blir tydligt då han berättar om pojken som kommit på att han 

också vill bli fröken “för att killar kan bli det”. Detta tolkar vi som att pojken behövde se en 

annan man på förskolan att identifiera sig med, för att förstå att pojkar också kan bli 

förskollärare. Detta leder oss till vad som står i läroplanen om hur vuxnas förhållningssätt 

påverkar barn och att barnen behöver konkreta upplevelser och förebilder, för att kunna 

tillägna sig etiska värden och normer: 

 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (lpfö89/2010, s 6). 

 

Jesper är också han inne på att vara en bra förebild för barnen, men att han inte vill lägga 

fokus på att han är en man. Han menar att det är farligt att agera utifrån att han är en man och 

poängterar istället att han vill vara en bra människa. Det viktigaste, enligt honom är, att 

barnen har bra förebilder, oavsett förebildernas kön. Här utläser vi en viss ambivalens i vad 

Jesper uttrycker; dels att han vill vara en förebild och att han är man, men att han tänker att 

det är negativt om han agerar utifrån att han är man. Att Jesper inte vill agera utifrån att han 

är man, skiljer sig från vad de andra informanterna uttrycker om att vara förebilder. 

 

Vad våra informanter uttrycker ovan om att de vill vara bra förebilder för barnen, stämmer 

överens med vad som sägs i Den könade förskolan (2004). Där poängteras att kön inte ska 

påverka vilka arbetsuppgifter olika personer har, samt att det finns fördelar med att få in fler 

män i förskolan. Vidare att fler män inom förskoleverksamheten ger barnen förebilder som 

inte enbart utför könsstereotypa uppgifter, utan att även män kan ta ansvar för exempelvis 

omsorg (SOU 2004:115, s 42). 

 

Trots att vi ser skillnader i våra informanters sätt att prata om sig själva som förebilder, 

utläser vi att de alla ser könsroller som något som är socialt skapat. Detta överensstämmer 

med vad Connell (2008) säger om att maskulinitet och femininitet kan tolkas som en 

internaliserad könsroll. Om man ser könsroller som en social realitet, kan dessa förändras 

genom socialisation. Connell säger att denna förändringsprocess genom socialisation, kan ske 
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när nya förväntningar blir tydliga, exempelvis inom skola, familj eller massmedia (2008, s 

52-54). 

 

Här utläser vi att våra informanter ser det som en viktig del av deras yrkesroll att kompensera 

för frånvarande pappor eller manliga identifikationsobjekt. Detta anknyter vi till en 

barorienterad maskulinitet, men även till den svenska hegemoniska maskuliniteten; där det 

ingår att kunna ta hand om barn. Även här ser vi att de manliga pedagogerna har funnit ett 

sätt att hitta sitt eget område som män inom förskoleverksamheten. Att kompensera för 

frånvarande manliga identifikationsobjekt är inget som en kvinnlig förskollärare kan göra, 

vilket ger de manliga pedagogerna legitimitet.   

 

7.5 Anpassad manlighet utifrån social kontext 

Informanterna upplever att det uppmärksammas att de är män inom en kvinnodominerad 

utbildning och ett kvinnodominerat yrke. De säger att de ibland upplever att de måste 

försvara sitt yrkesval och att de kan mötas av ifrågasättande av föräldrar, framför allt från 

pappor till barnen i förskolan. 

 

Arvid upplever att det mest är pappor som är skeptiska till att han är på förskolan. Han 

fortsätter med att säga att kvinnor verkar ha lättare för att acceptera honom som man i verksamheten. 

Simon berättar hur han agerar i möten med föräldrar och skrattar när han beskriver hur han 

lägger på en mer “macho” attityd och basröst i möten med pappor. Han pratar om att han 

kompenserar. Här antar vi att Simon syftar på att han valt en yrkesväg som inte är traditionellt 

manlig och att han därmed känner att han vill hävda sin manlighet gentemot de pappor, det 

vill säga andra män, som han möter. Connells (2008) beskrivning av maskuliniteter som 

relationer inom olika typer av mansgrupper, belyser hur män gärna vill framstå som att de har 

makt och att denna makt kopplas till den hegemoniska maskuliniteten, eftersom den står 

överst inom genusrelationerna. Connell diskuterar maskulinitet som ett genusprojekt där makt 

har en stor betydelse; mäns överordnande över kvinnor och maktrelationer män emellan 

(Connell, 2008, s 109-113). Detta stämmer överens med Simons uttalande om att han vill 

verka mer manlig, just i möten med andra män, medan det är mer accepterat att visa en 

femininare sida tillsammans med barnen. 

 

Havung (2000) diskuterar pappors negativa uppfattningar till manliga förskollärare och säger 
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att budskapet är tydligt könsrelaterat när pappor tycker att det inte är ett riktigt jobb att arbeta 

på en förskola. Vidare att det kan bli problematiskt för de män som väljer att frångå en 

traditionellt manlig yrkesväg och att de manliga förskollärarna söker efter en maskulinitet 

som stämmer överens med sysselsättningen (Havung, 2000, s 110-112). 

 

Alla informanterna är medvetna om att de beter sig olika i olika situationer. De menar att det 

beror på att det läggs ett stort fokus vid att de är män och inte lika stort fokus på att de är 

pedagoger. Vidare uttrycker de att de vill uppfattas som professionella och en av våra 

informanter poängterar att han skiljer på hur han agerar privat och professionellt. Två av våra 

informanter berättar i olika ordalag att de inte vill missuppfattas som förbrytare eller att de 

ska verka feminina. Det vi kan utläsa utifrån informanternas utsagor är att alla överväger hur 

de är och vad de gör inom verksamheten, eftersom de är oroliga över vad de andra 

pedagogerna, men även föräldrarna, ska tänka om dem som män i förskolan. Mycket av oron 

grundar sig i det vi tidigare diskuterat om sexuella övergrepp på barn i förskolan och vad som 

sägs i media om detta. 

  

Vad gäller informanternas tankar kring att uppfattas som feminina, anknyter vi till Connells 

(2008) underordnande maskulinitet; där allt som pekar mot femininitet uppfattas som 

underordnat det hegemoniska. Vi tänker att det blir extra viktigt för dessa män som valt ett 

kvinnodominerat yrke att hävda sin manlighet i enlighet med vad Connell beskriver. Detta 

leder också in på Havungs (2000) resonemang kring en förändrad maskulinitet som ska 

kunna särskiljas från det feminina som redan finns representerat inom förskolan (Havung, 

2000, s 42). Vi tänker att våra manliga förskollärarstudenter är väl medvetna om att det ställs 

specifika krav på dem att visa sig från sin bästa sida vad gäller såväl personlighet som hur de 

agerar, för att inte deras närvaro ska uppfattas negativt. 

 

Jesper har fått intrycket av att han får beröm enbart för att han är en man, vilket han känner är 

oförtjänt. Detta leder oss till vad Havung uttrycker angående män som överordnade kvinnor; 

de flesta männen kan inte sägas tillhöra den hegemoniska maskuliniteten, men många män får 

ändå fördelar av det patriarkala (Havung, 2000, s 41) vilket vi ser tecken på i informantens 

uttalande. 

 

Simon och Arvid berättar om sin utbildning och båda säger att de kommer känna sig tryggare 
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i sin pedagogroll när de är färdigutbildade. Vad våra informanter uttrycker här skiljer sig 

något från vad Hearn (2012) säger om att en barnorienterad maskulinitet är i utveckling i 

Sverige; vilket ger att det värderas högt att män kan ta hand om barn (Hearn, 2012, s 9). Vi 

kan se att det faktum att dessa män sökt sig till förskolläraryrket är ett steg i den utveckling 

som Hearn beskriver, men att de män vi intervjuat ändå inte känner sig fria i sitt agerande, 

(vilket en av våra informanter nämner), säger något om att de inte känner sig helt bekväma. 

Däremot stämmer det väl överens med vad vi nämnde i vår inledning om att utbildning gör 

skillnad. Återigen belyser detta att män som väljer att arbeta som förskollärare kämpar med 

förutfattade meningar och risken att utpekas som pedofiler, vilket genomsyrar stora delar av 

våra samtal med de manliga förskollärarstudenterna som ingår i vår studie. 

 

Vi får uppfattningen att Arvid (om man bortser från hans uttalanden om att känna sig 

ifrågasatt eller misstrodd av andra) inte ifrågasätter sitt yrkesval eller att han är en av få män 

inom ett kvinnodominerat yrke, på samma sätt som Jesper och Simon gör. Arvid verkar se det 

som en självklarhet att han skulle bli förskollärare, vilket även hans tidigare utbildning visar 

på. Vad Arvid uttrycker kopplar vi till en förändrad maskulinitet, Havung säger att lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter ger män legitimitet att även utanför hemmet vara 

närmare barn genom att exempelvis arbeta som förskollärare. 

 

Utvecklingen av nya manligheter sker genom samhällsförändringar samt genom förändringar 

hos männen, det vill säga att männen själva tar en aktiv del i denna förändringsprocess utifrån 

sig själva. En förändrad friare maskulinitet med nya ideal, kan därmed överföras till nästa 

generation. Männen som väljer att arbeta som förskollärare förväntas vara jämställda samt 

barn- och familjeorienterade (Havung, 2000, s 40-44). 

 

Här utläser vi att våra informanter hela tiden blir påminda om att de är män eftersom de 

uppmärksammas gentemot sina kvinnliga kollegor. Vi tänker att detta leder till att de manliga 

förskollärarstudenterna brottas med att antingen passa in så bra möjligt, det vill säga att 

anpassa sig till den kvinnliga kulturen som råder inom förskoleverksamheten, eller också att 

de istället påvisar sin legitimitet som utbildade förskollärare och män. 

 

Detta blir extra tydligt i möten med andra män, vilket verkar handla mest om möten med 

pappor som hämtar sina barn, enligt våra informanter. I dessa situationer då våra 
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förskollärarstudenter möter andra män, ser vi tendenser till att det blir extra viktigt för dem att 

påvisa sin manlighet, vilket vi kopplar till hegemonisk maskulinitet samt relationerna som 

råder mellan Connells maskulinitetspositioner över lag. Att som en av våra informanter 

uttalar, lägga på en manligare röst och ett manligare språkbruk; antyder en önskan om att visa 

sig som ”en riktig man” trots att yrkesvalet går mot det traditionellt kvinnliga. 

 

Vad gäller pappornas skepticism mot manliga förskollärare, ser vi att dessa pappor uppvisar 

barnorienterad maskulinitet i och med att de hämtar, och därmed tar ansvar för, sina barn. Vi 

antar att mötet mellan en barnorienterad far och en barnorienterad manlig förskollärare, leder 

till en situation där dessa två män genom maskulinitetspositioner känner behov att hävda eller 

positionera sig, vilket de gör genom att visa på delaktighet med den hegemoniska 

maskuliniteten. Vi utläser att våra manliga förskollärarstudenter hela tiden sätts i situationer 

där de måste förhandla sin maskulinitet, såväl mot kvinnliga kollegor, som gentemot barnens 

föräldrar och för att avvärja hot om misstro. 

 

8.  Avslutande diskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka manliga förskollärarstudenters upplevelser av att 

vara män inom förskollärarprogrammet med fokus på maskulinitetspositioner. För att föra en 

avslutande diskussion kring detta väljer vi att utgå från våra frågeställningar och besvara 

dessa. 

 

Hur förmedlar manliga förskollärarstudenter maskulinitet i samtal om praktikperioderna? 

De manliga förskollärarstudenterna vi intervjuade förmedlar maskulinitet genom att 

legitimera sig som manliga pedagoger genom att avgränsa sig mot sina kvinnliga kollegor. 

Som män inom förskolläraryrket anser de sig kunna bidra med något som inte de kvinnliga 

förskollärarna kan. Detta visar sig genom att de gärna framhåller sin aktiva pedagogroll samt 

att de poängterar att de antar en position som förebilder och identifikationsobjekt för 

frånvarande pappor eller andra män att se upp till i barnens liv.  Våra informanter visar att de 

har stor kunskap kring stereotypa könsroller och hur de vill arbeta för att motverka dessa i 

enlighet med läroplan för förskolan; men väljer trots detta ofta att ägna sig åt mer manligt 

könskodade aktiviteter inom den dagliga förskoleverksamheten. Våra informanter påtalar 

också att de genom sin närvaro på förskolan ger barnen, och i synnerhet då pojkarna, nya 

förebilder och mansideal. I möten med pappor till barnen blir det extra tydligt att våra 
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informanter antar en mer hegemonisk maskulinitet genom att ändra språkbruk och röstläge, 

detta för att inte verka feminina på grund av sitt yrkesval som inte är traditionellt manligt. 

Vidare att våra informanter utöver att positionera sig som män, även poängterar sin 

professionella roll som förskollärare. Vad gäller omsorg och rutinsituationer; där våra 

informanter uttalar att de känner sig misstrodda och riskerar att utpekas som pedofiler, ser vi 

att de förminskar sig i sin maskulinitet och tar ett steg tillbaka såväl i sin förskollärarroll som 

i sin roll som män. 

 

Vilka typer av maskulinitetspositioner kan identifieras utifrån informanternas utsagor? 

I vårt resultat och diskussion kan vi finna tendenser som härrör från Connells olika 

maskulinitetspositioner, men att vi inte kan utläsa att dessa män som vi intervjuat skulle ha ett 

sådant beteende eller handla på ett sådant sätt att vi kan säga att de verkligen innehar en 

hegemonisk maskulinitet. Däremot att vi kan se att de alla i samtal om hur de upplever det att 

vara män inom ett kvinnodominerat yrke; använder sig av olika tillvägagångssätt och 

positioneringar, som kan kopplas till hegemonisk maskulinitet, underordnad maskulinitet, 

delaktig maskulinitet och barnorienterad maskulinitet. Vad vi vidare kan utskilja är att våra 

informanter genom att de valt att ställa sig utanför en traditionellt manlig yrkesväg och med 

sin närvaro i förskoleverksamheten; bidrar till en maskulinitet i förändring.   

       

8.1  Fortsatt forskning 

Då ämnet i vår studie är väldigt centralt i dagens svenska samhälle, anser vi att det behövs 

mer forskning inom området. Det skulle behöva göras fler större undersökningar och studier 

med både manliga förskollärarstudenter och förskollärare där man genomför intervjuer och 

observationer med betydligt fler informanter för att få en djupare förståelse för 

ämnesområdet. 

En fortsättning på detta arbete skulle kunna bestå i att observera manliga respektive kvinnliga 

pedagoger i den dagliga verksamheten på förskolan, för att få en tydligare förståelse kring 

om, och i så fall hur, utbrett könskodat görande är inom förskolläraryrket. Vidare om män 

respektive kvinnor tillför olika saker till pedagogiken och yrket, eller om såväl män som 

kvinnor besitter samma möjligheter att bli professionella förskollärare utan att begränsas av 

stereotypa könsroller och könsmönster eller förutfattade meningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjumall 

 

1. Berätta om dig själv. 

2. Varför valde du förskollärarprogrammet? 

3. Hur känns det att vara man på förskollärarprogrammet? 

4. Berätta om dina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. 

5. Hur känns det att vara man på verksamhetsförlagd utbildning? 

6. Hur ser du på din roll som manlig förskollärare? 

7. Berätta om dina tankar kring att arbeta mot stereotypa könsroller i förskolan. 
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Bilaga 2: Information och medgivande 

Vi heter Lucas Almarsson och Tessan Karlsson och vi går sista terminen på förskollärarprogrammet 

och skriver därför vårt examensarbete. Vårt arbete handlar om manliga förskollärare. För att kunna 

samla in material till vårt arbete har vi valt att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer, dessa 

kommer spelas in och sedan transkriberas och analyseras. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas i enlighet med de forskningsetiska principer som fastställts 

av vetenskapsrådet. Vilket innebär att det är frivillig att medverka och informanten kan dra sig ur 

studien om så önskas, dock inte när examensarbetet publicerats. Alla informanter i studien kommer 

vara anonyma, vilket innebär att inga riktiga namn kommer användas. Det insamlade materialet är 

avsett för vårt arbete och inte för andra ändamål. Ingen obehörig kommer att få ta del av det 

insamlade materialet, utan det är bara vi två som kommer ha tillgång till det. Efter det att arbetet är 

klart, kommer allt material att förstöras. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

XXX eller telefonnummer XXX 

XXX eller telefonnummer XXX 

 

Tack för att du valt att delta i vår undersökning! 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och förstått innebörden samt ger mitt medgivande till att 

delta i den. 

 

 

Namnteckning 

 

………………………………….. 

 

Namnförtydligande 

 

…………………………………… 

 

Datum och ort 

 

…………………………………… 
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