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En studie av manliga förskolepedagogers 

beskrivningar av hur de positionerar sig i sin 

yrkespraktik. 



 

Abstract  

 

“I can call myself a cozy-uncle…”  

A study of male preschool pedagogues’ descriptions of how they position themselves in their work practice.

  

In Sweden, male pedagogues in preschools make up only 3,5% of the employees. Since they are a 

minority, do they experience themselves as being positioned peculiarly by the female staff? The 

preschool curriculum says that the adults should be role models for gender equality and neutralize 

traditional gender roles, but if a shelf needs to be hung up or heavy items need to be lifted, who will be 

asked to do those tasks?  

 

The purpose of this thesis was to examine how male pedagogues in the study are being positioned in a 

female-dominated occupation. Which subject positions appear, and how do they appear, from the 

informants’ descriptions of their occupation? We wanted to find out how male pedagogues describe 

their work practice according to which masculinity norms appear. The study was made through 

interviews with seven male pedagogues working in three different preschools.  

 

The theories we used to analyze the material was Raewyn Connell and Rebecca Pearse’s perspective on 

gender and Connell’s masculinities and Marianne Winther Jörgensen and Louise Phillips interpretation 

on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory.   

 

The result of the study was that depending on how men are being positioned we can find different 

answers. When they position themselves as “preschool pedagogues” they claim that men and women 

work equally, whilst when they position themselves as “men” they describe how they are being expected 

to do tasks that are masculinely coded. Some informants are being expected to perform like a supply 

father and role model. Thus, some of the male pedagogues perceive the preschool as a practice where 

traditional gender roles are being reproduced. 
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1. Inledning        

Bakgrunden till att undersöka ämnet är att vi är intresserade av att undersöka hur manliga 

pedagoger positionerar sig i en kvinnodominerad yrkespraktik. Som blivande förskollärare 

ska vi arbeta utifrån läroplanen som säger att förskolan ska vara jämställd mellan könen och 

motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att de vuxna ska vara förebilder 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 4f). Men om en hylla behöver sättas upp eller tunga föremål behöver 

lyftas bort, vem blir då tillfrågad att göra det på förskolan?  

Christian Eidevald, förskollärare och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet gav ut boken “Förskolan - en trygg plats för barn 

och pedagoger?” Sexuella övergrepp och förebyggande arbete år 2016 och skriver om hur 

män i förskolan automatiskt sammanflätas med sexuella övergrepp samt om hur förskolan 

med sin kvinnodominerade historia nu försöker satsa på att anställa fler män till förskolan. 

Ämnet är aktuellt att forska kring eftersom Skolverkets mätning från 2014 som Jällhage 

(2015) refererar till i Lärarnas tidning så finns det enbart 3,4 % manliga förskolepedagoger i 

landets kommunala förskolor. Jällhage poängterar att bristen på förskollärare i landet är en av 

anledningarna till att det är nödvändigt att rekrytera fler män till förskolan. Varför är det så få 

män i förskolan? I berättelser av manliga studiekamrater har vi hört om att det kan finnas 

dilemman utifrån att man blir positionerad som ”man” istället för ”kollega” eller ”pedagog” 

som får konsekvenser i yrkespraktiken. Det gjorde oss nyfikna på att förstå manliga 

pedagogers upplevelser av vilka förväntningar och fördomar som finns i egenskap av att de är 

män och om de upplever att deras arbetsuppgifter påverkas av traditionella könsnormer.      
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur manliga förskolepedagoger kan positionera sig i en 

kvinnodominerad yrkesgrupp. Vi vill utforska olika exempel om hur manliga 

förskolepedagoger beskriver sitt arbete utifrån de normer kring maskulinitet som 

framkommer i intervjuerna. 

 

De frågeställningar som vi kommer utgå från är: 

 Vilka subjektspositioner kan framträda, och hur framträder de, ur informanternas 

beskrivningar av sin yrkespraktik? 

 Hur framträder olika diskurser kring maskulinitet när de manliga förskolepedagogerna 

i studien talar om sin yrkespraktik? 

 

2. Förskolans kvinnodominerade historia 

Barnkrubban var den första formen av barnomsorg i Sverige som startade i början av 1800-

talet. Personalen som jobbade i verksamheten behövde ingen utbildning då det inte ansågs 

behövas. Den enda kompetens som behövdes för att ta hand om barn var att vara kvinna, 

eftersom man ansåg att det enda arbetet som behövdes utföras var “moderns rättmätiga 

arbete” (Eidevald 2016, s. 103). Barnträdgården, som inspirerats av tyska Kindergarten, 

introducerades i Sverige under slutet av 1800-talet. Under denna tid så stod modern i familjen 

för omsorgsansvaret och man ansåg då att barnkrubban skulle komplettera hemmet rent 

pedagogiskt, men även omsorgsmässigt. Man ansåg alltså att personalen i barnkrubban, 

föreståndarinnan, skulle vara som en mor för barnen med hennes ”livgivande egenskaper” 

och ”kvinnans varma och mjuka hand” (Eidevald 2016, s. 43f). Under denna tid så stod 

mannen för ansvar, beskydd, bestraffning och ledning medan kvinnan stod för kärleksfull och 

moderlig behandling (Eidevald 2016, s. 44). Eidevald refererar till Alva och Gunnar Myrdal 

som år 1934 kom ut med en bok som blev väldigt omdiskuterad, Kris i befolkningsfrågan, där 

de skrev om att det behövs barnpedagoger med utbildning, samt att både kvinnor och män bör 

ansvara för barnens fostran (ibid.). Den allmänna uppfattningen var att det var onaturligt att 

män ens skulle befinna sig på den plats där det bedrevs omsorg (Eidevald 2016, s. 45).  

Eidevald skriver att det på en internationell expertkonferens som anordnades av 

Världshälsoorganisationen 1951 samt FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur i 

Paris framhävdes att förskolläraryrket inte var någonting för män. Den som skulle arbeta med 

barn beskrevs på detta vis: att hon inte borde ha ”utpräglade neurotiska drag” samt att hon 
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borde inneha ”en inre emotionell säkerhet, som ger en fri, objektiv och naturlig kontakt med 

barn”. Hon beskrevs även att ha ett sinne för humor, godhet och värme, ett tilltalande yttre 

och god fysisk hälsa (ibid.).  

Forskare började under 1960- och 1970-talet att allt mer intressera sig för mannens 

roll i barns liv (Eidevald 2016, s. 46). Det diskuterades om att en ny typ av familj började 

växa fram i samhället medan synen på barnuppfostran fortfarande hängde kvar i tidigare 

normer. Kvinnor, både yngre och äldre, började arbeta utanför sina hem vilket ledde till att 

allt fler barn behövde gå på förskolorna. Det ledde i sin tur till att det behövdes mer personal 

till verksamheterna, däribland män. Yrkesarbetet stod i konflikt med samhällets värderingar 

om att kvinnans roll var att vårda familjens barn (ibid.). Barnstugeutredningen (1969–1975 i: 

Eidevald 2016, s. 46) gav förslag om att försöka få fler män till förskolan då man ansåg att 

pojkarna behövde någon av samma kön att identifiera sig med. Utredningen ville också att 

den manliga personalen skulle ha samma arbetsuppgifter som den kvinnliga. 

De flesta män som på 1970-talet utbildade sig till förskollärare såg yrket som en 

möjlighet att påverka de traditionella könsrollerna. Det fanns en uppfattning om att de 

traditionella könsrollerna var föråldrade och man ville inte att barnen själva skulle ta efter. 

Männen hade samma arbetsbeskrivning som kvinnorna på förskolorna. Staten belyste vikten 

av män inom barnomsorgen ur ett jämställdhetsperspektiv (Wernersson& Lander 1979, i: 

Nordberg 2002 s. 29). 

Under 1980- och 1990-talet började man se problem med att fäderna i familjerna var 

frånvarande och man började förstå mannens betydelse för att främja barnens uppväxt. 

Diskussionerna handlade om bristen på manliga förebilder. Nordberg menar att det fanns en 

uppfattning om att pojkar i förskolan blev feminiserade på grund utav att majoriteten av 

personalen i förskolan var kvinnor, samt att det inte var riktiga män som arbetade inom 

barnomsorgen (Nordahl 1985 i: Nordberg 2002, s. 30) och en diskurs om en könsspecifik 

natur framträdde (Nordberg 2002, s. 30). 

Argumenten för att fler män behövs till förskolan ändrades på 1990-talet. 

Diskussionerna då handlade om vad män specifikt kunde bidra med till yrket. Den 

traditionella synen på att män skulle klä sig och agera på ett visst sätt betonades och man 

tyckte inte att män skulle vara feminina. Det manliga könet och vissa manliga egenskaper 

kunde betraktas som en handelsvara (Hochschild 1983; Cameron 2000 i: Nordberg 2002, s. 

30). De radikala män som på 1970-talet bröt ner de rådande könshinder som fanns sågs nu 

som feminina och icke-maskulina. Nordberg menar att man på senare tid nästan reproducerar 

könsskillnader genom att man fokuserar mycket på könens olikheter och att man 
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sammanlänkar samhällsproblem med kön. Olika diskurser om maskulinitet och femininitet 

produceras samtidigt som andra sociala tillhörigheter förändras och löses upp. Att vara man 

kan därför betyda flera saker och uttryckas på flera olika sätt. I samma man kan det finnas 

spår av både nya synsätt om könsrelationer och reproduktionen av tidigare könsmönster 

(Nordberg 2002, s. 31). 

 

3. Metod och material  

Detta metodavsnitt kommer att redogöra hur vi har gått tillväga för att samla in och bearbeta 

det empiriska materialet samt ett forskningsetiskt övervägande. Vi har använt en kvalitativ 

metod för att göra sju intervjuer med manliga förskolepedagoger i tre olika förskolor. 

Materialet har bearbetats utifrån diskursanalysen och subjektspositionerna ”vi”, ”jag” och 

”de”.   

 

3.1 Kvalitativ metod och intervjuer  

Den kvalitativa metoden är en datainsamlingsmetod som ger information om sociala 

förhållanden och individers erfarenheter och förhållningssätt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2015, s. 34). Eftersom syftet med studien är att undersöka hur manliga förskolepedagoger kan 

positionera sig och hur de beskriver sitt arbete så har vi använt oss av den kvalitativa 

metoden. Vi har valt att göra intervjuer för att vi ville höra om manliga förskolepedagogers 

personliga reflektioner och erfarenheter kring våra frågeställningar. Fördelen med kvalitativa 

metoder menar Patel och Davidsson (2011, s. 82) är att det gör det möjligt att få vetskap om 

olika aspekter kring företeelser, eftersom frågorna är öppna. Vi hade förberett 

intervjufrågorna innan på grund av att vi inte har så mycket tidigare erfarenhet av att göra 

intervjuer. Ibland hoppade vi över några frågor beroende på om informanternas svar redan 

hade besvarat frågan för att undvika upprepning, eller om frågan kändes irrelevant i det 

sammanhanget.  

En konsekvens med att enbart samla in data genom kvalitativa intervjuer är att vi inte 

kan observera hur pedagogerna agerar i sin yrkespraktik och upptäcka om de agerar i enlighet 

med vad de berättar. Det begränsar undersökningen genom att vi inte kan se informanternas 

handlingsmöjligheter i praktiken. Vi är medvetna om denna begränsning, men valde att 

avgränsa oss och välja manliga förskolepedagogers egna perspektiv för att undersöka vilka 

diskurser om den egna positionen som dominerar genom språket. En annan konsekvens med 

intervjuer kan även vara att det som informanten berättar äger rum i en viss tid och plats. Det 
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kan påverka resultatet genom att det informanten sade just den dagen kanske de inte skulle 

säga dagen efter. 

 

3.2 Urval 

Vi har valt sju stycken manliga förskolepedagoger från tre förskolor på olika områden i 

Södermanlands län. Vi gjorde inte någon åtskillnad på om informanterna var utbildade eller 

ej för att vi ansåg att det inte är relevant för undersökningens frågeställningar. Syftet med vår 

undersökning är att få reda på informanternas uppfattningar och erfarenheter oavsett 

utbildning eller ålder. Därför bestod informanterna utav män som jobbar i förskola som är i 

olika åldrar och med olika arbetserfarenheter.  

Strategiskt urval innebär att kontakta de informanter som man vet kommer kunna 

svara på studiens frågeställningar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 40f). Vi valde 

denna urvalsmetod genom att kontakta chefer som är ansvariga för olika förskoleområden i 

närliggande kommuner för att höra ifall de har manliga förskolepedagoger som är anställda 

på några av deras förskolor. På så vis blev vi hänvisade till våra informanter som skulle 

kunna medverka för en intervju. Vi valde även att kontakta närliggande kommuner på grund 

av praktiska skäl. Det var svårt att få tag på manliga förskolepedagoger eftersom de utgör en 

minoritet på alla förskoleområden som vi kontaktade.  

 

3.3 Representativitet 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne förklarar att representativitet i kvalitativa intervjuer innebär 

att materialet inte får vara beroende av enskilda individers berättelser. Informanternas svar 

bör vara representativa för sin kategori. För att uppnå representativitet i en studie kan man 

samla in tillräckligt med material där svaren från informanterna börjar tyda på att det finns ett 

mönster (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 42). Vi har hittat saker som är gemensamt 

mellan informanternas berättelser och kunnat dra slutsatser utifrån det. Vårt mål med studien 

är inte att den ska vara representativ för alla manliga förskolepedagoger i Södermanlands län. 

Syftet var snarare att bidra med empiriskt material och tillföra nya perspektiv inom detta 

ämne. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2015, s. 104) menar att begreppet reliabilitet syftar till hur tillförlitlig 

informationen är som forskaren tagit fram och att materialet inte misstolkas. I en kvalitativ 
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intervju handlar reliabilitet om hur väl forskaren uppfattar materialet vilket beror på hur 

erfaren forskaren är. Patel och Davidsson (ibid. s. 104) menar att ljudinspelningar är ett sätt 

att lagra intervjun. För att säkerställa reliabiliteten i vår studie så har intervjuerna spelats in 

och transkriberats. Vi båda närvarade vid intervjusituationerna och båda ställde frågor, samt 

såg till att ljudinspelningarna fungerade. Vi valde sedan citat utifrån transkriberingarna för att 

använda i analysen. 

Validitet är ett centralt begrepp inom forskningsmetodik som är viktig att vara 

medveten om vid genomförandet av en studie. Patel och Davidsson (2015, s. 106) skriver att 

det syftar till hur giltig studien är och hur väl forskaren är insatt i ämnet som studien ingår i. 

Forskarens kunskaper påverkar i vilken mån som materialet kommer bearbetas och kan förstå 

paradoxer och förekomsten av olika fenomen. För att se till att studien kommer att hålla en 

valid kvalitet så har vi sökt efter tidigare forskning som har gjorts kring ämnet och läsa in oss 

i det teoretiska fältet för att kunna förstå ämnets komplexitet och teoretiska grundsyn. 

 

3.5 Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjufrågorna så utgick vi från tratt-tekniken. Enligt Patel och 

Davidsson (2011, s. 78) så innebär tratt-tekniken att intervjun inleds med öppna frågor som 

sedan övergår till mer specifika. Intentionen med den tekniken var att få informanten att 

känna sig bekväm med att bli intervjuad och ha utrymme att svara precis som hen vill. När 

frågorna sedan övergick till mer specifika och djupa så hoppades vi att de tidigare frågorna 

hade fått informanterna att börja tänka djupare kring ämnet. Förhoppningen var att 

informanterna inte skulle känna press eller att det fanns rätt eller fel svar. Intervjufrågorna 

utformades utifrån våra föreställningar om vad informanterna skulle svara. Efter intervjuns 

slut upplevde vi att några av informanterna slappnade av och tillade intressant information i 

spontana samtal, då de hade hunnit tänka över frågorna. Om informanterna hade fått frågorna 

skickade till sig innan intervjun och på så sätt hunnit förbereda sig så hade kanske resultatet 

blivit annorlunda.  
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3.6 Intervjuaffekter 

Ahrne och Svensson (2015, s. 19) skriver om intervjuaffekter. Det hänvisar till hur forskaren 

omedvetet kan ha inflytande på informantens svar genom frågor och gensvar. Därför är det 

viktigt att sträva efter att vara objektiv och neutral under intervjusituationen. I en 

diskursanalytisk studie så förhåller man sig lite olika till intervjusituationen. Det ses som en 

interaktionssituation som kan vara del av själva analysen (Börjesson & Palmblad 2007, s. 17). 

Det innebär att vi som forskare behöver vara medvetna om att vi på något sätt kan ha 

påverkat informanternas svar under intervjusituationen. Winther Jörgensen och Phillips 

(2000, s. 28f) poängterar att man i en diskursanalys behöver vara medveten om sin egen 

förförståelse i förhållande till de diskurser som undersöks samt hur forskaren själv bidrar till 

konstruktionen av vår omvärld. Som förskollärarstudenter upplever vi att manliga pedagoger 

i förskolan är någonting obekant och främmande som forskningsområde. Dock kan det 

eventuellt också vara en tillgång då vi som förskolärarstudenter är bekanta med förskolan 

som organisation. Några informanter uttryckte en viss nervositet i början av intervjuerna som 

sedan släppte. Vi funderade på om denna nervositet går att koppla till oss som okända 

personer eller intervjusituationen i sig. Dilemmat med att vi lyfter upp subjektspositionen 

“man” under intervjun lyfter fram att män i förskolan skulle vara något märkvärdigt. Det 

bidrog till att informanterna svarade på frågorna främst utifrån subjektspositionen “man”. 

Samtidigt kan vi inte anta att den identiteten är en effekt av intervjun, utan den kan 

uppkomma i andra situationer. Hade informanterna svarat annorlunda om de inte hade vetat 

om syftet med vår studie?  

 

3.7 Genomförande av intervjuer  

Vi har valt sju stycken manliga förskolepedagoger från tre olika förskolor. Vi sökte 

information på nätet om olika förskoleområden i närliggande kommuner och kontaktade 

flera rektorer och enhetsansvariga. Vi ringde och frågade om de har några manliga 

förskolepedagoger som är anställda och genom dem blev vi hänvisade till våra informanter. 

Alla informanter kontaktades via telefon och fick en förfrågan om de ville medverka i studien 

och fick även ta del av all information kring studiens syfte och etiska riktlinjer. Vi 

genomförde intervjuerna tillsammans och spelade in dem med både en privat mobil och en 

ljudupptagare från högskolan.  
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3.8 Etiska överväganden 

I vår undersökning följer vi vetenskapsrådets fyra huvudkrav för individskydd: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Med informationskravet menas att alla deltagare i studien informeras om deras 

uppgift och villkor. De upplyses om att deltagandet är anonymt, frivilligt och att de när som 

helst under intervjun har rätt att avbryta (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Vi informerade våra 

informanter om syftet med vår undersökning samt allt annat som ingår i detta krav vid ett 

flertal tillfällen. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke från deltagarna i studien inhämtas. De 

medverkande har också själv rätt att bestämma om de över huvud taget vill delta, hur länge 

de vill delta samt på vilka villkor de deltar. Om de väljer att avbryta så medföljer det inga 

som helst negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 9f). 

Konfidentialitetskravet betyder att alla deltagare förblir anonyma. Det betyder också 

att vi som forskare har tystnadsplikt samt att det inte ska gå att identifiera varken deltagarna i 

studien eller vilken förskola de arbetar på (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

Med Nyttjandekravet menas att det insamlade materialet och uppgifterna om 

deltagarna endast får användas för studiens ändamål. Informationen får inte föras vidare 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

3.9 Bearbetning och analys av material  

Analysen bygger på transkriberade intervjuer med informanterna. Materialet har vi avgränsat 

och delat in utifrån de tre subjektspositionerna ”vi”, ”jag” och ”de” som är inspirerade av 

Nordberg (2002, s. 32). Vi var redan från början intresserade av att utgå från 

subjektspositioner i vår studie och när vi hittade Nordbergs tre subjektspositioner föll allting 

på plats. Vi ansåg att det kunde bidra till att strukturera empirin i vår egna studie på ett tydligt 

och relevant sätt. Vi har även disponerat analysen i tre rubriker som motsvarar dessa 

subjektspositioner. De manliga pedagogerna som blev intervjuade har vi valt att benämna 

som informanter med en siffra för att skilja dem åt.   
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3.10 Vår delaktighet i uppsatsarbetet    

Vi ringde båda runt till olika förskolor för att hitta informanter. I väntan på intervjutillfällena 

har vi tillsammans sökt efter tidigare forskning, teori och utformade intervjufrågorna. 

Vi gjorde intervjuerna tillsammans, delade upp transkriberingarna och valde ut citaten till 

analysens olika delar. Syfte, frågeställningar, problemformulering, analys och resultat samt 

slutdiskussion har vi varit lika delaktiga. I vissa delar har vi delat upp inläsning och 

skrivarbetet om den tidigare forskningen och teorin. Emilia Morén skrev om den historiska 

bakgrunden, Raewyn Connells teorier, Marie Nordbergs avhandling samt om etiska 

överväganden. Subhadra Bäppler skrev metodavsnittet, Margareta Havung, Hege Eggen 

Börve och Marie Nordbergs artikel i tidigare forskning samt om diskursteorin.  

 

  



10 

 

4. Tidigare forskning 

Det har gjorts en del forskning om män i förskolan, jämställdhet och om män i olika 

kvinnodominerade yrkesgrupper, både i Sverige och internationellt. De studier som är mest 

relevanta för vår undersökning är bland annat skrivna av Marie Nordberg och Margareta 

Havung, som båda har forskat om manliga förskolepedagoger i Sverige. Vi fann en liknande 

studie som genomförts i vårt grannland Norge av Hege Eggen Börve som handlar om 

arbetskultur mellan män och kvinnor i förskolan. Vi valde dessa forskare eftersom vi fann 

relevanta kopplingar till vårt empiriska material. Därmed har vi kunnat utgå från dem för att 

kunna dra paralleller till vår egna studie.  

Nordberg, filosofie doktor i etnologi, har skrivit artikeln “Constructing masculinity in 

women’s worlds: Men working as pre-school teachers and hairdressers” (2002) som bygger 

på hennes forskning om män i kvinnodominerade yrken. 

Syftet med studien var att visa hur olika uppfattningar kring maskulinitet och 

heterosexualitet förverkligas genom tal och praktik i olika kvinnodominerade yrkesgrupper 

(2002, s. 27). Materialet till studien har samlats in genom observationer och intervjuer på 

olika förskolor (2002, s. 26). Intervjuerna analyserades genom att undersöka  

vilka diskurser som visar sig i informanternas uppfattningar av sig själva som könade 

varelser. I artikeln diskuterar Nordberg vilka uppfattningar som finns kring maskulinitet och 

jämlikhet bland män som jobbar i förskola. Studien visar att män både reproducerar och 

omförhandlar könsrelationer genom att använda sig av olika diskurser. Nordberg tar upp två 

exempel från förskolan där det första exemplet betraktar könsidentiteten som obetydlig och 

antar den feminina traditionen av yrket, medan i det andra exemplet betraktas könsidentiteten 

viktig, där manlighet innebär att vara en förebild för pojkarna. På så vis framkommer två 

strategier: vissa män betonar inte kön som en kategorisering och utan snarare för likheter 

mellan män och kvinnor, medan andra män framhäver könsskillnaderna mellan män och 

kvinnor (2002, s. 26f). Nordberg menar att detta beror på att när den manliga kroppen intar en 

kvinnlig arena så blir det svårt för män att uppträda på ett sätt som inte uppfattas som 

maskulint. Det finns en rädsla att bli betraktad som omanlig och bli ifrågasatt sin 

könsidentitet om män inte uttrycker en hegemonisk maskulinitet. För att undvika detta och 

hålla sig till den hegemoniska maskulinitetsdiskursen, så tenderar män att överbetona det 

hegemoniska konceptet för att inte uppfattas som omanlig (2002, s. 28). En problematik med 

att män förväntas att tillföra något som fattas till förskolan är att de blir positionerade som 

män i första taget, och förskolepedagoger i andra taget. Män uppfattas som olika kvinnorna 



11 

 

och är förväntade att komplettera dem på arbetsplatsen, exempelvis genom att ta rollen som 

en extrapappa (ibid.).   

Nordberg har hämtat inspiration från antropologen Henrietta Moores tankar om 

subjektspositioner. Moore menar att människor kan uttrycka sig själva genom ett antal olika 

subjektspositioner exempelvis som “man”, “förskolepedagog” och “svensk”. Dessa positioner 

är inte fullständigt avskilda från varandra, utan influerar varandra. Positionerna uttrycks av 

olika diskurser och är under ständig förändring (Moore 1994 I: Nordberg 2002, s. 31). På så 

vis kommer olika koncept och betydelser av kön till uttryck när männen förstår och talar om 

sig själva genom olika subjektspositioner (2002, s. 31).  

Nordberg valde att analysera hur pronomenen “vi”, “jag” och “de” får betydelse och 

hur likheter och olikheter är konstruerade under intervjuer (Bauman 1990; Derrida 1978 I: 

Nordberg 2002, s. 32). Nordbergs slutsats är att det finns tre specifika relationer som är 

viktiga i konstruktionen av maskulinitet: “vi” betecknar skillnader mellan könen i 

informanternas utsagor, hur det är att vara man i relation till kvinnor, “jag” avser hur det är 

att vara man i relation till andra män och definiera sig själv mot vissa former av maskulinitet, 

medan “de” syftar till hur kvinnor förhåller sig till män hur deras förväntningar och 

förhandlingar ser ut (2002, s. 32f). 

Några år senare utgav Nordberg avhandlingen Jämställdhetens spjutspets? - manliga 

arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. 

Där har Nordberg (2005), valt att med fokus på manliga arbetstagare undersöka deras 

begränsningar, arbetstagarpositioner och praktiker i de tre kvinnokodade yrkena 

förskolepedagog, sjuksköterska och frisör. Eftersom avhandlingen även handlar om män i 

andra kvinnodominerade yrken så valde vi att också använda oss av den tidigare nämnda 

artikeln som i huvudsak tar upp forskning om män i förskolan.   

Nordbergs mål med avhandlingen var att utforma en ny diskurs om män i 

kvinnoyrken och genom det kunna bidra till teoriutveckling inom den kritiska 

mansforskningen (2005, s. 15). Avhandlingens resultat visar att det är inom barnomsorgen 

som de mest traditionella könsmönstren förekommer. Detta anser Nordberg vara 

häpnadsväckande då barnomsorgen är den plats som betraktas vara berikad med 

jämställdhetsinriktade män (2005).  

Vi upplevde att Nordbergs forskning är relevant för vår studie då den har hjälpt oss i 

vår analys för att synliggöra vilka diskurser som framkommer när våra informanter talar om 

sitt arbete. För att få svar på våra frågeställningar om vilka subjektspositioner som kan 

framträda ur informanternas beskrivningar av sin yrkespraktik och hur maskulinitet 
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konstrueras har vi tagit hjälp av Nordbergs tre pronomen “vi”, “jag” och “de”. Vi har även 

använt de begreppen för att skapa tydlighet och struktur i analysen.  

Margareta Havung har skrivit avhandlingen Anpassning till rådande ordning - En 

studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet (2000). Studien genomfördes med 

videoobservationer och intervjuer utifrån en etnometodologisk ansats som går ut på att 

studera vilka förgivettaganden som uttrycks genom språket (2000, s. 76ff). Syftet var att 

beskriva och analysera manliga förskollärares vardagliga arbete i förskolan utifrån faktumet 

att de är ett underrepresenterat kön i yrkesgruppen (2000, s. 14). Resultatet för avhandlingen 

visar att de manliga förskollärarna upplever att yrket är anpassat efter en kvinnligt kodad 

praktik. Det finns en motvilja att bli tillskriven kvinnliga egenskaper eller på annat sätt 

influeras av kvinnliga synsätt. Det leder till att manliga förskollärare uppvisar en särskild 

maskulinitet som påverkar deras dagliga arbete (2000, s. 193f). Havung (2000, s. 182) menar 

även att kvinnorna är överordnade i förskolan och har mer makt över val av arbetsmetoder 

och att de kan bestämma när männen har tillträde att ta dessa beslut.    

I likhet med Havungs studie så har vi också genomfört intervjuer med syftet att 

undersöka manliga förskolepedagoger i förhållande till att de är underrepresenterade i 

yrkesgruppen. Eftersom undersökningarna liknar varandra så framkom det även likheter i 

resultaten mellan denna studie och Havungs avhandling, exempelvis att manliga pedagoger 

upplever att förskolan är en kvinnligt kodad praktik. 

Hege Eggen Börve har skrivit artikeln “Men in kindergartens: work culture and 

gender”. Artikeln bygger på ett empiriskt material som har samlats in via forskningsprojektet 

‘jämställdhet i förskolor’ på två förskolor i Norge. Syftet med undersökningen var att få insyn 

i hur manliga och kvinnliga pedagoger konstruerar sin arbetskultur. Materialet samlades in 

via individuella intervjuer, gruppintervjuer och frågeformulär med fokus på personalens egna 

upplevelser och erfarenheter av förskolans verksamhet. I artikeln har Eggen Börve enbart 

använt sig av intervjumaterialet (Eggen Börve 2016, s. 1086). Det empiriska materialet 

analyserades för att undersöka hur personal förhandlar och fördelar arbetsuppgifter 

sinsemellan. Resultatet visar att kvinnlig personal främst förhandlar om att få standardiserade 

arbetsdagar, som kopplas till normer kring likformighet. Männen däremot förhandlar om en 

flexibel arbetsdag och en arbetsfördelning som grundar sig i deras personliga intressen och 

kompetens. Eggen Börve menar att dessa skillnader i arbetspraktiken bidrar till att konstruera 

en könsbestämd arbetskultur (Eggen Börve 2016, s. 1083). Materialet visar på att de manliga 

pedagogerna distanserar sig själva från praktiker som är associerade till femininitet och 

arbetsuppgifter relaterade till hushållssysslor. Eggen Börve tolkar detta som en dubbelriktad 



13 

 

process där männen brottas med hur de ska positionera sig själva som omsorgsarbetare men 

samtidigt att de vill distansera sig från kvinnligt kodade praktiker. I likhet med Havungs 

studie menar Eggen Börve att orsaken till detta beror på att kvinnorna som majoritet 

definierar organisationen av praktiken genom att upprätta den hegemoniska normen i 

förskolan i form av scheman och rutiner (Eggen Börve 2016, s. 1091f). En viktig poäng som 

Eggen Börve tar upp i sin artikel är att konstruktionen av en könsneutral arbetskultur inte 

nödvändigtvis handlar om att få en könsbalans, utan snarare att utveckla mer reflexiva 

könspraktiker (Martin 2006, I: Eggen Börve 2016, s. 1092) bland personalen.   

Till skillnad från denna artikel har vi inte intervjuat kvinnor och då inte kunnat göra 

jämförelser mellan manliga och kvinnliga pedagoger. Det vi har hämtat från Eggen Börves 

forskning är hur arbetskulturen är könsbestämd och vad män anser är viktigt i deras arbete. Vi 

har byggt vidare på studien genom att koppla det till subjektspositioner. 

Vi har utgått från tidigare forskning som har gett oss kunskap om hur män 

positioneras i förskolan och vilka diskurser som förekommer. Det har gett oss verktyg till att 

förstå det empiriska materialet och analysera det djupare. Eftersom att förskolan är en starkt 

kvinnokodad praktik så är det viktigt att få syn på vad maskulinitet får för betydelse i den 

kontexten.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Följande teoridel kommer att presentera studiens teoretiska referensramar som vi hämtat från 

Connell och diskursteorin. Den innehåller i huvudsak relevanta utgångspunkter och begrepp 

såsom genus, hegemoni, underordning, diskursteori och subjektspositioner.  

 

5.1 Connell 

År 1995 gavs boken Maskuliniteter av Raewyn Connell ut. Genom denna bok fick hon stort 

inflytande på mansforskningen. Connell är en australiensisk sociolog vid University of 

California och har också påverkat forskningsinriktningar inom social-, queer- och 

historieforskning. Connell pratar om olika relationer mellan olika maskuliniteter. Hon menar 

att det finns mer än bara en typ av maskulinitet, snarare fyra: hegemoni, underordnande, 

delaktighet och marginalisering och att man bör undersöka relationerna mellan dem. Connell 

(1995, s. 100) skriver om att man tar utgångspunkt från dessa fyra typer av maskuliniteter för 

att få kunskap om de relationer och praktiker som skapar maskulinitetens huvudmönster i vår 

rådande genusordning.  
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Vi har valt att använda oss utav dessa två typer av maskuliniteter: hegemoni och 

underordnande, för att avgränsa vår studie samt att de två är de mest relevanta för vår 

undersökning och analys. Vi tar även hjälp av de begreppen för att besvara frågeställningen 

om hur olika diskurser kring maskulinitet framträder när de manliga förskolepedagogerna i 

vår studie talar om sin yrkespraktik.  

Connell (1995, s. 101) tar upp begreppet hegemoni och menar att det härstammar från 

Antonio Gramscis analys av klassrelationer. Hegemonisk maskulinitet är en precisering av en 

genuspraktik som omfattar det som för tillfället är det accepterade svaret på patriarkatets 

förklaring av manlighet. Hegemoni menas med en kulturell dynamik som bidrar till att en 

grupp kan “hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet”. I och med det så 

garanteras den dominanta positionen som män innefattar samt kvinnors underordnade 

position (Connell 1995, s. 101). Troligtvis så sker skapandet av denna hegemoni om en 

anknytning mellan kulturella ideal och institutionell makt existerar. Den normerande 

gemensamma bilden av maskulinitet menar Connell (1995, s. 101) bestäms i de högre 

nivåerna inom staten och näringslivet. Där är den inte hotad av oliktänkande män eller 

feministiska kvinnor. Det som kännetecknar hegemoni är hävdandet av auktoritet, snarare än 

direkt våld, även om våld ofta underbygger auktoriteten. Connell menar att den hegemoniska 

maskuliniteten omfattar en strategi som är allmänt accepterad. När som helst kan kvinnor 

utmana vilken som helst av dessa grupper av män och därför är hegemoni en relation som är 

historiskt föränderlig (ibid.). 

Hegemoni är en kulturell dominans i samhället som helhet. Inom detta finns det 

enskilda genusrelationer som är byggda på underordning och dominans mellan vissa grupper 

av män (Connell 1995, s. 102). Exempel på en underordnad maskulinitet är när Connell talar 

om den homosexuella mannen. Hon talar om den som den mest iögonfallande underordnade 

maskuliniteten, men inte den enda (Connell 1995, s. 102). Enligt Connells begrepp 

underordnande kan männen utsättas för hånfullhet genom att bli kallad för olika glåpord, 

exempelvis tönt, morsgris eller fegis. Förtryck genom bland annat uteslutning gör att 

underordnade män placeras på botten av genushierarkin. Det innebär också en uteslutning i 

patriarkatets rådande syn på hegemonisk maskulinitet (ibid.). 

Connell (Connell 1995, s. 43) nämner ofta begreppet heteronormativitet som är en 

tvåfaldig konstruktion mellan män (maskulinitet) och kvinnor (femininitet). 

Heteronormativitet är ett antagande i samhället där heterosexualitet ses som normen för 

människors sexualitet. Connell (ibid.) talar om att det finns en uppfattning om att män och 
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kvinnor ska fungera som komplementära vilket förstärker den heteronormativa synen i 

samhället.  

 

5.2 Genusteori 

Rebecca Pearse, sociolog, och Connell gav år 2015 ut boken Om Genus där de ger en översikt 

över genusforskningens centrala frågeställningar. De menar att den vanligaste definitionen av 

genus syftar till att kön är socialt konstruerat (Pearse & Connell 2015, s. 24) Människor 

konstruerar sig själva som feminina eller maskulina. Det är ingenting som vi ges av naturen 

eller genom någonting biologiskt. Genom hur vi uppträder i vardagen placerar vi oss, eller 

blir tilldelade en plats och förhåller oss till den, i genusordningen (2015, s. 20). De tar också 

upp att majoriteten av människor inte endast förhåller sig till antingen feminint eller 

maskulint, utan att de snarare sammanlänkar både feminina och maskulina personlighetsdrag 

i olika mängder och proportioner (Pearse & Connell 2015, s. 26). 

Attityderna till genus går där isär då det finns de som behandlar människokroppen 

som en typ av maskin som framställer genusskillnader medan de finns andra som snarare 

behandlar kroppen som en målarduk ”på vilken kulturen målar bilder av genus” (2015, s. 59). 

Där emellan existerar de som vill slå dessa bilder samman (ibid.). 

 

5.3 Diskursanalys och teori 

En allmän definition av begreppet diskurs är att det är ett specifikt ramverk för hur vi förstår, 

talar om och förhåller oss till omvärlden. Diskurser definierar och utesluter hur vi ska handla 

och tala och uttrycks genom språkliga mönster som speglar våra sociala 

handlingsramar (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7). På så vis strävar diskurser efter att 

fixera flertydiga språkliga betydelser och göra dem entydiga (Winther Jörgensen & Phillips 

2000, s. 34). 

Diskursanalysen är ett perspektiv där teori-, metod- och analysmodell utgör en 

sammankopplad helhet (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 10). Det finns olika 

diskursanalytiska inriktningar som tillsammans utgår från en strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att språket är ingången till vår 

verklighetsuppfattning. Genom språket skapar vi en föreställning av verkligheten som inte är 

den befintliga verkligheten, utan enbart ett återsken av den. Det betyder att språket förordnar 

skapandet av vår diskursiva verklighet och olika sociala identitetspositioner. Därmed 

betraktas språket inte enbart som ett sätt att kommunicera information, utan definierar den 

sociala verkligheten (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 15).  
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Socialkonstruktionismen har kommit att definiera den senare diskursanalytiska 

diskussionen, om betraktar världen som socialt konstruerad (Winther Jörgensen & Phillips 

2000, s. 10). Det innebär att kunskap inte är en återspegling av verkligheten. Sanningen 

utgörs av diskurser där olika rådande uppfattningar definierar vad som accepteras som 

kunskap (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 19). Därför finns det enligt diskursanalysen 

inte någon objektiv kunskap. På så vis utmärker diskursanalysen sig som metod genom att 

den inte belyser den objektiva verkligheten, utan snarare strävar efter att synliggöra hur vi 

skapar objektivitet. Syftet är således att undersöka hur vi konstruerar verkligheten så att den 

betraktas som objektiv och självklar (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 40).  

Eftersom diskursanalysen har många olika inriktningar så har vi valt att använda oss 

av Winther Jörgensen och Phillips (2000) tolkning av diskursteorin. Det verk som ligger till 

grund för hur de använder sig av diskursteorin, Hegemony and Socialist Strategy, utgavs år 

1985 av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Laclau och Mouffe beskriver att deras syfte 

med teorin är att urskilja olika diskursiva förutsättningar för hur kollektiva ageranden bildas 

och utgör en kamp mot orättvisor och utmanar underordnade positioner. Teoretikerna anser 

att deras uppgift är att urskilja förutsättningarna för hur en underordnad position hamnar i en 

förtryckt position vilket leder till en kamp kring olika motsättningar (Laclau & Mouffe 2001, 

s. 214).     

Klas Gustavsson, som har skrivit inledningen till den svenska upplagan av Laclau och 

Mouffes bok Hegemonin och den socialistiska strategin, påpekar att verket egentligen inte 

innehåller så mycket tankegångar om metodologiska och diskursteoretiska frågor. Detta beror 

enligt Gustavsson på att det ursprungliga syftet var att Laclau och Mouffe ville “intervenera i 

den socialistiska strategidiskussionen” (Gustafsson I: Laclau & Mouffe 2001, s. 18). 

Gustavsson nämner att detta är skälet till att Winther Jörgensen och Phillips (2000) tolkning 

av Laclau och Mouffes diskursteori, som de skriver om i ett kapitel i metodboken 

Diskursanalys som teori och metod, har blivit populär bland svenska studenter som använder 

sig av diskursteori (Gustafsson i: Laclau & Mouffe 2001, s. 18). Därför har vi också valt att  

inspireras av Winther Jörgensen och Phillips tolkning av Laclau och Mouffe till denna studie.  

Enligt Winther Jörgensen och Phillips så “krävs det bara lite fantasi” (2000, s. 57) för att 

använda diskursteorin i en konkret studie eftersom Laclau och Mouffe inte har några 

konkreta analysmodeller för hur en diskursteoretiskt inspirerad studie kan genomföras. Detta 

gör det aktuellt att söka sig till Winther Jörgensen och Phillips, som har gjort en tolkning av 

diskursteorin genom att förklara tillhörande begrepp på ett relevant sätt som gör det möjligt 

att koppla till och analysera ett material (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 57).  
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 Winther Jörgensen och Phillips menar att enligt Laclau och Mouffes teori så är 

individen delaktig i en social diskursiv process där individen förhandlar om och placeras in i 

olika subjektspositioner. Diskursen determinerar vilken position individen kan inta och även 

vad som förväntas av en. Det finns olika diskurser och på så sätt placeras individen in i olika 

subjektspositioner beroende på tid och plats (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 48f). Ett 

exempel på hur vi har använt oss av begreppet i denna uppsats är att subjektspositioner kan 

vara “man”, “extrapappa”, “arbetskollega” eller “förskolepedagog”. Det finns även andra 

subjektspositioner som har uteslutits och som vi inte har använt oss av i denna undersökning 

exempelvis “vän”, “bror” eller “partner”, då de inte är relevanta för vår studie. Inom 

diskurser är det därmed förutbestämt vilka positioner som subjektet har möjlighet att placera 

sig i och vilka som är uteslutna (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 48).  

Diskursteorin beskrivs som ett språk-nät där ord och tecken förhåller sig till varandra 

på särskilda sätt och skapar olika betydelser. Diskurser strävar därmed efter att fastställa 

mångtydiga betydelser till entydiga betydelser (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 33).  

De två centrala analysbegreppen mästersignifikant och ekvivalenskedja beskriver hur 

diskurser skapar innehåll till individen och den sociala praktiken. Mästersignifikant är en 

neutral identifikation som är en knytpunkt som olika sociala betydelser kan knyta an till. 

Winther Jörgensen och Phillips menar att genom att identifiera knytpunkterna i ett material så 

går det att få fram hur den sociala praktiken styrs av en diskursiv ordning. För att få vetskap 

om hur denna struktur organiseras undersöker forskaren hur dessa knytpunkter 

sammankopplas. Genom denna sammankoppling av knytpunkter, så kallade 

ekvivalenskedjor, så får de neutrala knytpunkterna en betydelse. På så vis kan man undersöka 

identifikationer genom att kartlägga hur ekvivalenskedjorna är sammankopplade och ger 

olika meningar (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 57f). Winther Jörgensen och Phillips 

poängterar att det är viktigt att undersöka hur diskurser strider mot varandra om att ge 

identitetens mästersignifikanter olika betydelser genom att ekvivalera dem med olika 

betydelser. Författarna anger ett exempel där “introduktionen av den ‘mjuka’ mannen innebar 

en utmaning för den traditionella diskursen om maskulinitet, där just ‘mjuk’ och ‘man’ 

ställdes mot varandra” (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 54).            

Ett exempel på dessa begrepp i förhållande till vår studie är när individen positioneras 

utifrån en diskurs genom att identiteten fixeras kring en samling mästersignifikanter, 

exempelvis “man” eller ”kollega”. Sedan kopplas mästersignifikanterna ihop med olika så 

kallade ekvivalenskedjor. Det kan vara olika könskodade egenskaper som mannen tillskrivs, 

såsom “händig” eller “fysiskt aktiv”. Winther Jörgensen och Phillips menar att diskursen på 
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så vis tilldelar och avgör vilka handlingsutrymmen individer som identifierar sig som män 

behöver leva upp till för att de ska bli ansedda såsom “riktiga” män utifrån rådande normer i 

samhället (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 50). 

 

6. Centrala begrepp 

Hegemonisk maskulinitet -  En dynamik som är kulturellt skapad. Dynamiken gör att en viss 

grupp får makt över andra grupper. Hegemonisk maskulinitet är inte densamma över tid eller 

i olika kulturer. Män garanteras den dominanta positionen och utmanas inte av varken 

femininitet eller av andra maskuliniteter då de är i en underordnad position (Connell 2008, s. 

115). 

Subjektspositioner – En individ som är delaktig i en social diskursiv process där hen 

förhandlar om och placeras in i olika subjektspositioner. Diskursen förutbestämmer vad som 

förväntas av individen och vilken position en kan inta. Beroende på tid och plats placeras 

individen in i olika subjektspositioner, detta för att det finns olika diskurser. Exempel på olika 

subjektspositioner kan vara “man”, “pappa”, “arbetskollega” eller “förskolepedagog” 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 48f). 

Mästersignifikant – Begreppet står för en neutral identifikation som får innehåll 

genom att knyta an till olika sociala betydelser. Individen positioneras genom att identiteten 

fixeras kring en samling mästersignifikanter. En mästersignifikant kan vara “man” eller 

“kvinna”, de är neutrala identifikationer som får olika innehåll och betydelser genom 

ekvivalenskedjor (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 57f) 

Ekvivalenskedja – Ett begrepp för att beskriva hur identiteten konstrueras och får 

innehåll genom olika nätverk av egenskaper. Det medverkar till att definiera hur man är och 

hur man inte är. Ekvivalenskedjorna knyts ihop till olika mästersignifikanter som skapar 

definitionen av identiteten (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 51). Det kan exempelvis 

vara olika könskodade egenskaper som mannen eller kvinnan tillskrivs, såsom “ordningsam”, 

“händig” eller “lekfull”. 

 

7. Val av teoretisk ram 

Vi anser att Connells teorier om genus och maskulinitet passar bra ihop med diskursteori 

eftersom teorierna tillsammans vilar på en gemensam grundsyn om att både kön och 

identiteten konstrueras socialt. Detta bidrar till studiens syfte med ett perspektiv kring 

konstruktionen av olika maskuliniteter och subjektspositioner.   
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Connells teorier är relevanta för analysen då den exempelvis belyser hur manliga 

förskolepedagoger tillskrivs en maskulinitet som socialt ses som mindre accepterad. Detta 

eftersom att förskoleyrket innehåller stereotypa kvinnliga arbetsuppgifter och sysslor. 

Utgångspunkten ligger i Connells teori om de två typer av maskuliniteter som vi valt att utgå 

ifrån. Med detta kan vi få syn på hur de manliga pedagogerna utför sysslor och uppgifter som 

förknippas med femininitet och vad det får för konsekvenser för identiteten av att vara man.  

Diskursteorin hjälper oss att få syn på hur manliga förskolepedagoger talar om sin 

yrkespraktik och vilka subjektspositioner de kan positioneras i. Diskursteorin lägger mer vikt 

på språket genom att undersöka på vilket sätt det talas kring olika fenomen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000 s. 31). Studiens syfte är att förstå hur manliga förskolepedagoger 

positionerar sig. Begreppet om subjektspositioner bidrar med en grundförståelse till 

diskursteorins utgångspunkter och komplexitet. Begreppen mästersignifikant och 

ekvivalenskedja är ett verktyg för att förstå hur diskurser konstrueras som vi använt oss av för 

att analysera materialet.   
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8. Analys & Resultat  
För att få struktur i analys- och resultatdelen har vi disponerat avsnittet med underrubriker 

utifrån subjektspositionerna vi, jag och de. Vi betecknar skillnader mellan könen i 

informanternas utsagor. Jag handlar om att vara man i relation till andra män och att definiera 

sig själv i förhållande till olika maskulinitetsdiskurser. De avser hur de manliga 

förskolepedagogerna berättar om hur kvinnor, kollegor eller vänner förhåller sig till dem. På 

så vis vill vi besvara våra två frågeställningar om vilka subjektspositioner kopplade till 

maskulinitet som kan framträda, och hur de framträder, ur informanternas beskrivningar av 

sin yrkespraktik.  

 

8.1 “Vi” – att vara man i relation till kvinnor 

Nordberg (2002, s. 32) menar att “vi” och “de” skapar en generalisering som leder till att 

kvinnor och män positioneras som varandras motpoler. Utifrån de manliga pedagogernas citat 

undersöker vi hur informanterna placerar sig som ett “vi” gentemot sina kvinnliga kollegor, 

samt vilka egenskaper som de blir tillskrivna för att de är män.    

 

8.1.1 Manliga arbetsuppgifter och tilldelningar 

Connell (1995, s. 43) pratar om att de två könsrollerna som definieras genom kulturellt 

knutna normer och förväntningar är komplementära. I en grupp med många kvinnor kan den 

enskilda mannen lätt bli en representant för sitt kön och tilldelas, eller anta, en maskulin roll. 

Det innebär i sin tur att synen på könen uppfattas som komplementära. Havung (2000, s. 113) 

menar att det i praktiken innebär att det är de manliga förskollärarna som tillfrågas när 

exempelvis hyllor behöver skruvas upp eller när glödlampor behöver bytas. Det beror på att 

de kvinnliga kollegorna tar för givet att männen besitter den kunskapen som behövs för att 

utföra dessa arbetsuppgifter. Detta är någonting som även gav sig till uttryck i informanternas 

svar. Samtliga informanter talade om att det är de som blir tillfrågade av sina kvinnliga 

kollegor när det är något tungt som behöver lyftas eller om någonting behövs snickras ihop. 

 

Ja men det enda jag tänker på är som kan vara skillnad det kanske är att bära tunga saker eller 

sätta upp hyllor och sånt. Skruva upp hyllor och det, det vill inte tjejerna göra heller. 

Informant 7 

 

Nordberg (2005, s. 149) beskriver en process där könens olikheter “naturgörs” genom olika 

stiliserade handlingar som upprepas och kallar detta för ett “förkroppsligande” av 
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manlighetsnormer. De ledande normerna sitter i muskulaturen och gestaltas i vissa praktiker. 

Vad kan det bero på? I förskolan är det främst som de manliga förskolepedagogerna 

upprepade gånger bygger, snickrar och utövar fysiska aktiviteter som exempelvis idrott med 

barnen och på så sätt normaliseras den koppling som finns mellan män och fysisk styrka.  

Ungefär hälften av informanterna påpekade att de dock inte tror att de blir tillfrågade i 

egenskap av att de är män, utan för att de till skillnad från sina kvinnliga kollegor faktiskt har 

intresset av att bygga och snickra. Eggen Börve (2016, s. 1083) menar att män oftast 

förhandlar om ett arbete som är fördelat och baserat på deras intressen och kompetens. Enligt 

Eggen Börves tolkning så uttrycks det genom att män som arbetar inom barnomsorgen 

samtidigt distanserar sig från uppgifter och aktiviteter som är kvinnligt kodade och som 

associeras med kvinnor och femininitet (ibid.). I detta fall ser vi också att informanterna 

väljer att göra sysslor som att snickra, bygga och lyfta tungt. Kan det vara ett sätt för 

informanterna att också skapa distans till kvinnliga sysslor? 

Nordberg (2002, s. 30) talar om en “diskurs av könens positiva egenskaper” för att 

förklara att betoningen av intressen, tycke och misstycke, förmågor och kompetenser är det 

viktigaste problemet i praktiken snarare än kön. Med detta menas att intressen bör tas i 

beaktning i uppdelningen av arbetet. Majoriteten av informanterna pratade om att det fanns 

utrymme i förskolläraryrket att göra saker som de upplevde var roliga och som de var 

intresserade av. Denna diskurs kan liknas med Nordbergs “diskurs om likställdhet” där alla 

anses lämpliga och förmår att utföra samma arbetsuppgifter. Enligt Eggen Börve så utmanas 

denna tradition av män, men däremot så är de inte i en position av att kunna förändra den 

normen då de utgör en minoritet i yrket (Eggen Börve 2016, s. 1091).  

Eftersom förskoleyrket är kvinnodominerat så förväntas män inte i första hand att bli 

förskolepedagoger enligt samhällets maskulinitetsnormer. Därför ställde vi oss frågan om vad 

det var som fick våra informanter att intressera sig för yrket. En informants ingång till 

förskoleyrket var att han som gammal musiker och musikälskare såg ett kreativt utrymme i 

förskolan. 

 

[…] det är lite som jag sa min ingång till förskollärare, att jag såg en kreativ möjlighet, ett 

utlopp som är väldigt baserat hos mig […]. […] saker ligger mig närmare hjärtat både 

kunskapsmässigt och vad jag tycker är roligare är ju oftare det jag sysslar med. Det betyder 

inte att jag helt inte gör det andra som också måste göras men där är oftast där jag hamnar, i 

det jag tycker är spännande. Men det är inte bara för att tillfredsställa mig själv utan det är för 

att det är där det finns mest kompetens och kunskap för mig att dela med mig av så det är ju 
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liksom, det blir ju väldigt dubbelt. Men det är nog ganska intressestyrt sådär skulle jag säga.  

Informant 2 

 

Att vara ute i skogen var någonting som en annan informant intresserade sig för och 

möjligheten till att göra just det bidrog till att han valde att arbeta i förskolan. 

 

[…] det är väldigt varierande yrke. Så det tycker jag är mycket roligare att göra. Och sen att 

kunna vara ute och inne och vara ute i skogen och såhär som jag tycker om så.   

Informant 1 

 

Två av informanterna påpekade att de uppskattade arbetet för att det var varierande och att de 

hade möjlighet att utöva sina egna intressen som exempelvis musik, teknik, naturvetenskap 

och idrott. Om män har könskodade intressen och utför dem i sin arbetspraktik, kan det bidra 

till skillnader i fördelningen av arbetsuppgifter mellan manliga och kvinnliga pedagoger? 

Eggen Börve skriver om att män i barnomsorgen har bidragit till att bygga upp en 

arbetskultur som består av olika förståelser och praktiker. Skillnaden mellan män och kvinnor 

i arbetet bidrar till att konstruera en könsbestämd praktik. Underliggande förväntningar 

kopplade till kön samt männens distanstagande från kvinnokodade uppgifter har till en viss 

del bidragit till att reproducera traditionella könsfördelningar. Könsmetoder och fördelning av 

könsrelaterade uppgifter har bidragit till att skapa en könsbestämd arbetskultur (Eggen Börve 

2016, s. 1092). I enlighet med Nordbergs ‘diskurs om likställdhet’ (2002, s. 30) så kan frågan 

ställas varför manliga och kvinnliga pedagoger förväntas att utföra ett jämställt arbete i 

förskolan, när män vill ta initiativ till att göra manligt kodade aktiviteter utifrån sina intressen 

med barnen. Ett dilemma uppstår när förskolan är utformad utifrån en kvinnodominerad 

praktik. På vems villkor utformas ett likställt arbete? 

När vi ställde övergripande frågor om verksamheten som exempelvis hur en dag ser ut 

i förskolan noterade vi att könskategorier får liten betydelse.  
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Då delar vi in gruppen i två för att det inte ska bli så rörigt. Och vi har då 25 barn så att det 

blir, vad blir det ungefär tolv, tretton i varje. Så då är vi fyra personal på avdelningen så vi är 

två i varje grupp då. Då har vi olika aktiviteter planerade i de grupperna som vi har. Och det 

kan vara vissa, den ena gruppen kanske börjar ute, de kanske går iväg på en promenad eller 

gör någonting.  

Informant 1 

 

I citatet används främst orden “vi” och “personal” och könskategorier som “han” och “hon” 

nämns mer sällan, till skillnad från när vi går in på samtalsämnet “man i kvinnodominerat 

yrke”. Exempelvis frågan om det finns skillnader på aktiviteter som kvinnor respektive män 

tar initiativ till, så aktualiseras könstillhörigheten. Detta omfattar samtliga av informanternas 

svar på övergripande frågor i verksamheten. Allt eftersom informanterna svarade på frågan 

kom de fram till att det faktiskt fanns skillnader på vad kvinnor och män gör och blir 

tilldelade på förskolan. Största skillnaden kvinnor och män emellan är fysiskt arbete som 

exempelvis att skruva upp hyllor då det är männen som blir tillfrågade.  

 

[…] generellt sett då så har jag varit den som har skruvat upp alla hyllor, liksom borrat alla 

hål, fixat allt sådant som har med snickeri att göra överhuvudtaget byggt med barnen, hamrat, 

spikat, allt sådant har jag ju tagit. Det har inte funnits något intresse för mina kollegor som jag 

jobbade då. Här däremot så finns det en tjej som är väldigt bra på att ta saker i egna händer. 

Inte bara just det här med att snickra och hamra och sätta upp saker själv, men liksom 

överhuvudtaget. Men generellt sett så är det män som gör det, nu gör x (informant 2) den 

uppgiften här, han är den som skruvar och snickrar här. Jag är ju den som släppt den 

uppgiften lite så många hämtar honom men ja, generellt sett så är det oftast män som gör det. 

Informant 3  

 

Här berättar informant 3 att han först var den som gjorde “allt sådant som har med snickeri att 

göra” eftersom andra kvinnliga pedagoger hade föreställningar om att han vill och kan utföra 

sysslor som snickeri. Han menar vidare att denna uppgift har förts vidare till en senare 

anställd manlig kollega (informant 2) som vi också har intervjuat. I detta sammanhang är 

mästersignifikanten “man” ihopkopplad med ekvivalenskedjan “händig”. Men när en annan 

man trädde in och intog positionen av att vara “händig” så förändrades fördelningen av  

arbetsuppgifterna. Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 51f) menar att individen har flera 

identitetsmöjligheter och har därför möjlighet att positionera sig på varierande sätt beroende 

på situationen. Men när män blir identifierade som en enhetlig grupp så minskar 
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möjligheterna till att inta varierade subjektspositioner. Vissa positioner framhävs medan 

andra utesluts (ibid.) och det uppfattar vi som resultatet av en hegemonisk 

maskulinitetsdiskurs. När kollegan kom in i bilden och tog över positioneringen av “händig” 

så fick informant 3 möjlighet att positionera sig på ett annat sätt utifrån hans egna intressen. 

Connell (1995, s. 127) menar att det är gruppen av “män” som är bärare av maskuliniteten. 

När informant 3 var den enda mannen på förskolan så var han den enda som representerade 

gruppen män, och blev därför bärare av maskulinitet. Därför förväntades han utföra dessa 

uppgifter. När en annan man intog subjektspositionen “man” som faktiskt intresserar sig för 

dessa typer av uppgifter fick informant 3 möjlighet att träda utanför dessa förväntningar och 

positionera sig utifrån sina egna intressen.     

 

8.1.2 Förskolan som kvinnligt utformad praktik 

Informant 2 som är förskollärare beskriver sin upplevelse av förskolans organisation i 

förhållande till att majoriteten av personalen består av kvinnor.  

 

[…] oket jag bär på är att jag blir mer och mer varse hela tiden om att det i mångt och mycket   

är det här, det här är vad kvinnofrigörelsekampen har handlat om i samhället fast omvänt. När 

man upplever som kvinna att jag lever i en totalt patriarkal värld. Ni har styrt upp alla regler, 

alla normer och jag ska försöka bryta mig in i det här. Ni har skapat systemet. Förskolan är 

det exakt omvända. Där är kvinnor som har skapat och drivit i decennier. Det är svårt att sätta 

fingret på det ibland men vartenda dokument, allt utformas och är på ett sätt som ”nej, så hade 

inte jag gjort”. Och ofta är man ju rätt så ensam så att det blir en utsatthet; ”herregud, varför 

gör vi såhär?”. Det är mycket såhär kulturdiskurser, saker som sitter i som jag upplever att det 

här är så typiskt kvinnligt. Att det har blivit såhär, ni är okej med det. I min värld känns det 

här jättekonstigt. 

Informant 2 

 

Informanten beskriver sin upplevelse av hur det är att komma som underrepresenterad man 

till förskolan. Det finns en likhet med informantens svar och resultaten från både Eggen 

Börve (2016, s. 1091) och Havungs (2000, s. 93) studier som visar på att manliga 

förskollärare upplever att förskolans organisation är utformad efter en kvinnligt kodad 

praktik. När män upplever detta, så leder det enligt Havungs studie till att manliga 

förskollärare uttrycker traditionella uppfattningar om vad de och kvinnor förväntas göra, även 

om alla genomför samma uppgifter i verksamheten (Havung 2000, s. 197). Eggen Börves 
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(2016, s. 1090f) studie visar istället att manliga pedagoger ville distansera sig från kvinnligt 

kodade uppgifter, exempelvis brödbakning, för att hålla sig inom en viss maskulinitetsnorm. 

En manlig kollega till informanten uppfattar olikheter i kommunikationen mellan 

manliga och kvinnliga pedagoger. Citatet ovan antyder till en distansering där informanten 

uppfattar företeelser som är “saker som sitter i som jag upplever att det här är så typiskt 

kvinnligt”. Eggen Börve (2016, s. 1092) menar att när män distanserar sig från det som är 

typiskt kvinnligt så upprätthålls samtidigt traditionella könsmönster i arbetet. Medan Havung 

pekade i föregående stycke på att alla gör samma uppgifter i arbetet så skrev Eggen Börve att 

manliga pedagoger distanserar sig från vissa uppgifter som de betraktar som kvinnliga. Dessa 

motsägelsefulla resultat kan förstås genom Nordbergs artikel som beskriver följande två 

förhållningssätt hos manliga pedagoger. Medan vissa män avstår från könskategorisering och 

framhäver likheter mellan män och kvinnor, så betonar andra män olikheter mellan könen och 

positionerar sig i motsats till kvinnorna (Nordberg 2002, s. 34).  

Varför distanserar informanten sig från de saker som betraktas som “typiskt 

kvinnligt”? Till skillnad från Eggen Börves studie så nämner informanten inga särskilda 

uppgifter som han tar avstånd från utan beskriver det “typiskt kvinnliga” genom att nämna 

ordet “kulturdiskurser”. Genom detta ordval kan det tolkas som att informanten har ett 

förhållningssätt där kvinnor besitter ett gemensamt diskursivt sätt att tänka, kommunicera och 

organisera arbetskulturen som informanten känner sig främmande inför. Det uttrycks när 

informanten talar om att känna sig “ensam så att det blir en utsatthet; herregud, varför gör vi 

såhär?” Om informanten själv fick bestämma så skulle han göra de uppgifterna på ett 

annorlunda sätt än vad kvinnorna gör dem. På så vis positionerar informanten sig mot något 

som han betraktar som kvinnligt. Faktumet att han känner en utsatthet, kan det bero på att 

vara underrepresenterad som man i förskolan? Informantens beskrivning uttrycker det som att 

detta äger rum i kommunikationen med sina kvinnliga kollegor vid ett tillfälle när de är 

utanför barngruppen. En manlig kollega till informanten har en liknande uppfattning om 

olikheter mellan män och kvinnor.  

 

[…]jag som man kan störa mig på, det är ju vissa, det behöver ju inte ha att göra med 

kvinnligt kön att göra i och för sig men mycket av det här gnället och oron som vi pratade om 

tidigare som pessimistiska inställningar och hitta problem istället för att bara jaja vi kör och 

testar. Och sen att våga prata med varandra istället för att sticka varandra i ryggen det kan 

vara en grej som finns mycket av i det kvinnliga. Vi män brukar oftast bara säga till när vi 

tycker att något är knasigt. Sen släpper vi det medans det kvinnliga kan vara att man kan gå 
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och grubbla på det där i en månad och sen så kommer det ut som en stor bomb. Och man bara 

va?! Nu rann det tydligen över igen hoppsan. Ah okej. Och sen var det något som hade hänt 

för en månad sedan sådär. Så det skulle bli mer raka puckar[…]. 

Informant 3 

 

Genom att säga att “[…] hitta problem istället för att bara jaja vi kör och testar” så uppfattar 

informanten olikheter i egenskaperna hos manliga och kvinnliga pedagoger. Enligt 

informantens uppfattning så ser kvinnliga pedagoger problem medan manliga pedagoger är 

mer flexibla. Informantens svar kommer från när vi frågade om vad han tänker att män skulle 

kunna tillföra till förskolan och därför nämner han i slutet att “[…] det skulle bli mer raka 

puckar”. Enligt Havungs avhandling förekommer det både likheter och olikheter bland 

manliga pedagogers inställningar vid planeringen av verksamheten. Några visar på 

noggrannhet och fokus på att följa det som planerats, vilket betraktas som en anpassning till 

ett förhållningssätt som anses kvinnligt. Andra uttrycker ett mer flexibelt förhållningssätt som 

även kan betraktas som slarvighet vilket anses vara manligt (Havung 2000, s. 161).  

Utifrån citatet är det tydligt att informanten ter sig till det flexibla beteendet som anses 

maskulint. Informant 2 och 3 är kollegor och arbetar i samma barngrupp och under intervjun 

nämnde de att de ofta pratar med varandra om skillnader mellan män och kvinnor i förskolan. 

Connell (1995, s. 66) menar att maskulinitet och femininitet är socialt separerade och bygger 

på kulturella motsatser till varandra. I citatet talar informanten om “vi män”. När det är flera 

manliga pedagoger så har de varandra, vilket positionerar de manliga pedagogerna i en “vi” 

identitet gentemot de kvinnliga kollegorna. Vad kan det bero på? Kan denna positionering 

förstärka uppfattningen om att män och kvinnor är olika? En informant som intervjuades på 

en annan förskola uttrycker inställningen om att manliga förskolepedagoger är flexibla och 

kvinnor mer strukturerade i arbetet.   

 

Alltså jag tror av det jag har sett så, just det här med att kanske strukturera pärmar, ordna 

lådor och rensa ut olika material och sånt, det känner jag att det har kvinnorna tagit initiativ 

till och är väldigt bra på. Medan jag känner kanske att det inte är min starkaste sida. Så att, jag 

tror att det är samma sak för x (informant 4) som är här. Men det är väl sådana kanske 

uppgifter främst att göra iordning listor och sånt där till föräldrar där dom kan skriva upp och, 

lite mer sådana uppgifter känner jag väl att… På så vis är det väl kanske praktiska uppgifter, 

liksom att det är det man oftast tar initiativ till själv. Det är praktiska men på olika sätt”. 

Informant 5 
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Om vi utifrån citaten placerar begreppet “man” som en mästersignifikant och analyserar vilka 

ekvivalenskedjor som framträder så får vi fram olika egenskaper som kopplas till ett manligt 

beteende. Utifrån de två ovanstående citaten hittar vi ekvivalenskedjorna “rak 

kommunikation”, “positiv”, “flexibel” och “säga ifrån”, vilket ställs mot kvinnlighet. Vad 

kan det bero på? Connell (1995, s. 66) menar på att maskulina och feminina egenskaper står 

som motsatser till varandra. Även Nordbergs (2002, s. 34) studie visar på att män som arbetar 

i kvinnodominerade yrken väljer att positionera sig i motsats till det som de uppfattar som 

kvinnligt kodade praktiker och väljer därför att förhandla om arbetsuppgifterna (Nordberg 

2002, s. 34). Medan informanterna positionerar sig som motsatts till sina kvinnliga kollegor, 

så visar de på andra relationer i förhållande till barngruppen. En informant beskriver hur han 

och en annan manlig kollega etablerar starkare band med barnen genom att inta rollen som en 

medlekare. Han beskriver hur de övriga personalen (kvinnorna) intar rollen som “överseeare” 

genom att sitta på en pall och inta en översiktsposition medan männen intar en motsatt 

position.    

 

Det som jag pratade om tidigare om att man sitter på golvet ja, det är ju bara x (informant 2) 

och jag som sitter på golvet här inne hos oss. Det är ju ingen av kvinnorna som gör det inne 

hos oss, och om de gör det så är det väldigt sällan. Men x (informant 2) och jag vi kommer 

oftare ner på barnens nivå. Vi plockar ner xylofoner och spelar med dem. Vi sitter och bygger 

med dem. Vi sitter och gör allting på golvet medan personal kan sitta på en rullpall. Visst det 

är lågt men det är fortfarande inte, de sitter fortfarande såhär. En överseeare, du är inte en 

medlekare. Det kan ligga någonting i det. […] Jag kan ju säga såhär att jag tycker ju att vi 

män kommer närmre barnen. Det här kanske låter konstigt, men vi, eller jag tror, jag ser att vi 

har starkare band med barnen än vad det kvinnliga könet har.  

Informant 3  

 

Informanten uttrycker att de manliga pedagogerna har lättare att närma sig barnen än vad 

deras kvinnliga kollegor har. I likhet med Havungs studie intar manliga förskolepedagoger en 

framträdande roll och villighet att delta aktivt i leken. Medan de positionerar sig nära barnet i 

leksituationer så gör de inte det i omsorg och rutinuppgifter till skillnad från sina kvinnliga 

kollegor. Det visar på skilda förhållningssätt där männen associerar kvinnorna med 

egenskaper som att hålla ordning. Eftersom kvinnorna utgör en majoritet och har en 

översiktsposition så överordnas ordning framför leken (Havung 2000, s. 161). Utifrån det 
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diskursteoretiska analysbegreppet mästersignifikant så är “man” och “kvinna” neutrala 

punkter. I detta sammanhang ställs två egenskaper mot varandra där “ordningsam” kopplas 

till en kvinnlig egenskap genom en ekvivalenskedja och “lekfull” till en manlig egenskap.  

När egenskaperna skapar ekvivalenskedjor till mästersignifikanterna ”man” eller ”kvinna” så 

bidrar de till att egenskaperna blir könskodade. Därmed leder subjektspositionen ”man” och 

”kvinna” till en uppdelning istället för positioneringen “förskolepedagog” som innefattar alla. 

Ett exempel på det visar sig i följande citat där informanten uttrycker begreppet “vi”.   

 

[…]vi jobbar verkligen jämställt, så det är inget som ja det där kan du bara göra för att du är 

man. Eller det där kan du bara göra för att du är kvinna. Så jobbar vi inte. 

Informant 1 

 

Informanten intar subjektspositionen förskolepedagog när han säger att “vi jobbar jämställt”.  

En annan informant påpekar också att han inte skiljer åt kollegor, men att det ändå är trevligt 

att ha en manlig kollega.   

 

Alltså jag ser inte skillnad på en kollega, han är x eller hon är x. Jag kanske säger x kan du 

komma och hjälpa mig med bordet men annars uppgifter då vi tänker nästan samma. Jag ser 

det inte som ett hinder om man säger så. Det skulle vara roligare med en kille. Man har 

kanske mer sportsnack men annars så ser jag inte. 

Informant 7 

 

Informanten nämner att han inte ser skillnad på män och kvinnor i sitt arbete, utan tilldelar 

dem subjektspositionen “kollega”. Men när det gäller att ha någon att prata med kring ett 

gemensamt intresse, som i det här fallet är sport, då får subjektspositionen “kille” betydelse 

för honom. På så vis får kön betydelse i vissa sammanhang, medan det i andra sammanhang 

inte har samma betydelse. Nordbergs (2002. S. 31) studie visar att olika innebörder av kön 

framkommer när män talar om sig själva utifrån olika subjektspositioner. På så vis intar 

informanterna olika subjektspositioner under intervjun.  
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8.2 “Jag” – att vara man i relation till andra män 

Här poängterar Nordberg (2002, s. 32f) att för vissa män är det viktigt att positionera sig mot 

vissa typer av maskuliniteter för att de själva känner att de inte passar in i den. Istället har 

vissa män behov av att uttrycka maskulinitet på andra sätt som går utanför normen av en 

hegemonisk maskulinitet.   

 

8.2.1 Omsorgsdisposition 

Män som väljer att arbeta inom barnomsorgen utmanar den manliga normen i och med att det 

är ett kvinnodominerat yrke. Nordberg (2002, s. 27) talar om att de män som kliver in i den 

kvinnliga arenan positioneras som en särart. Det gör att det ses som någonting annorlunda 

och konstigt att agera på ett sätt som inte är typiskt manligt. Varför valde informanterna i vår 

studie att utmana denna norm? Samtliga informanter svarade att de innan de började arbeta i 

förskolan hade haft någon form av kontakt eller relation till barn. 

 

Jag började med barnomsorg om jag själv ska använda uttrycket, när jag själv blev pappa. Jag 

var väl då 32. Innan det fanns inte förskolan för mig alls. 

Informant 2  

 

För mig var det när min brorson var liten så märkte jag att det var kul att ta hand om honom 

och se hur han lärde sig. Så det var det som triggade mig att börja plugga till förskollärare 

överhuvudtaget. 

Informant 7  

 

Havung (2000, s. 107) skriver om att vissa män har antagit en omsorgsdisposition som hon 

menar vanligtvis hör till kvinnors värdesystem. Män skapar en omsorgsdisposition som 

stämmer överens med deras egna uppfattningar. Egenskaper som att “ta hand om” eller 

“sköta om”, som från början främst har uppfattats som kvinnliga, anser män som 

könsneutrala egenskaper och i vissa fall till och med maskulina. De manliga 

förskolepedagogerna har gjort de egenskaperna till sina egna. I och med det hjälper de också 

till att förändra maskulinitetsbegreppets innebörd (Havung 2000, s 108). Detta skulle kunna 

vara ett exempel på hur ekvivalenskedjor kan ta nya vägar och förändras när män väljer att 

arbeta för att gå emot normer och omdefiniera egenskaper som ursprungligen har ansetts vara 

kvinnligt kodade inom barnomsorgen.  
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I informanternas svar ser man att de ofta möts av olika fördomar och kommentarer i 

egenskap av att de är män som positionerat sig i ett kvinnodominerat yrke. De tillskrivs 

egenskaper, mjuka utifrån att de arbetar med kvinnor, och hårda utifrån att de är män. Utifrån 

detta förväntas de också agera på ett visst sätt. Men i ett citat från informant 2 kallar han sig 

för mysfarbror som visar på att han går mot den maskulina hårdheten; “Men något som är 

väldigt jag, och det vet både jag och mina kollegor, att jag kan kalla mig mysfarbror”. 

Informanten kategoriserar sig som mysfarbror, det associerar vi som en omsorgsfull 

egenskap. Mästersignifikanten “man” får innehåll genom ekvivalenskedjan “mysfarbror” i 

det här fallet. För att sätta det i perspektiv, skulle mästersignifikanten “kvinna” ekvivaleras 

med “mysmoster” för att rättfärdiga den omsorgsfulla egenskapen eller skulle det ses som en 

självklarhet i och med att det är en kvinnligt kodad egenskap? Kvinnor förväntas vara 

ordningsamma medan samma krav inte ställs på män (Nordberg 2005, s. 175).  

        I följande citat nämner en informant att han fick beröm av en kvinnlig kollega för att han 

klarade av att hantera en disktrasa. 

 

[…] då jag torkade borden efter lunchen påpekade en kollega hur bra jag torkar borden och att 

hon var förvånad över att jag kunde hantera en disktrasa. 

Informant 2 

 

I likhet med Nordbergs avhandling så skriver hon om en observation där en manlig pedagog 

torkar av ett bord med en disktrasa. Nordberg menar att disktrasan blir en symbol för den 

ordningsamma mannen och att han ses som en särart som avviker från sina kvinnliga 

kollegor. På samma sätt så görs informant 2 annorlunda i förhållande till en kvinnlig pedagog 

genom att betraktas som en särart. Havung (2000, s. 157) pratar om samma särart och 

förklarar att särartsdiskursen grundar sig på föreställningen om att kvinnor och män är 

biologiskt olika. Könen står för olika egenskaper och tilldelningen av uppgifter är även de 

uppdelade efter kön. En manlig pedagog som ofta städar och har disktrasan i handen 

uppskattas extra just för att ordningsamhet inte är någonting som förväntas av dem. Havung 

(ibid.) menar att de kvinnliga pedagogerna intar en översiktsposition som innebär att de 

kontrollerar verksamheten, barnen och männen. De manliga pedagogerna har inte samma 

förväntningar om noggrannhet på grund av könsmaktsordningen och könsstereotyperna. 

Uttalandet “att hon var förvånad över att jag kunde hantera en disktrasa” kan således 

uppfattas som en yttring om att kvinnan uppfattade att mannen hade intagit en kvinnlig arena 

som kan exponera en uppfattning om att hushållssysslor tillhör kvinnan. Den kvinnliga 
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pedagogen positionerar informanten i subjektspositionen “man” istället för förskolepedagog. 

Detta bidrar till att förstärka könsmaktsordningen och reproducera traditionella 

könsstereotyper.     

 

8.2.2 Vikten av manliga kollegor 

Alla informanter som vi intervjuade hade minst en manlig kollega som de arbetade med. En 

betydelsefull faktor som återkommer i informanternas svar är hur viktigt det är att ha manliga 

kollegor. Informanterna 4 och 5 menar att de inte brukar skilja på kollegor utifrån kön, men i 

egenskap av att de är män tycker de att det är en fördel och roligt med fler män att dela 

intressen med. 

 

 

Nej, ja jag har ju x (informant 5) här så jag är ju väldigt lyckligt lottad så, man kan ha någon 

att prata fotboll med [skratt]. 

Informant 4 

 

Det är väl lite sånt som kan va en utmaning att man, att man inte har någon sån som man kan 

bolla mer, något mer manligt prat eller vad man ska säga. 

Informant 5 

 

Utifrån informanternas svar tycks det som att de uppskattar att ha ett gemensamt intresse att 

dela med någon. De nämner inte något om att de saknar fler manliga kollegor i arbetet, utan 

de uttrycker snarare att de har behov av att prata med någon i privata samtal som har liknande 

intressen. Havung skriver att personalrummet är en plats där man kan prata om saker utanför 

arbetet vilket leder till en annan positionering än i barngruppen. Samtalen mellan kollegor 

blir oftast mer privata och får sitt innehåll i könsrelaterade intressen (Havung 2000, s. 160f). 

Informant 5 uttrycker att det är viktigt att kunna prata om gemensamma samtalsämnen som är 

utanför arbetet. Han anser att män och kvinnor har olika intressen och att det därför kan vara 

en utmaning att möta endast kvinnor på arbetsplatsen.  

 

[…] sen kanske det är så att skulle fler män jobba inom förskola så skulle det kanske locka till 

sig bara för att det är trevligt att ha andra män i sitt arbetslag eller på jobbet liksom. Det krävs 

kanske lite för att man ska klara av att jobba med bara kvinnor också. Att man socialt liksom 

ska klara av att möta kanske enbart kvinnor på jobbet och man kanske har olika intressen och 
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liksom sånt som kanske kan vara viktigt förutom arbetet man har, att man kan prata om andra 

saker och lite sånt. 

Informant 5  

 

 

I Nordbergs (2005, s. 107) studie återkommer anspelningar om könens olikheter, vilket 

Nordberg tolkar som ett kategoriupprätthållande arbete som ständigt är pågående. Våra 

informanter nämnde också olikheter mellan könen. Samtidigt som frågan ställdes om 

arbetsuppgifter skiljer sig mellan män och kvinnor påstod majoriteten av informanterna att 

det inte är någon skillnad, att de arbetar jämställt. De nämner att de inte tänker så mycket på 

att de mest har kvinnliga kollegor i arbetet, men samtidigt så medges det att det är viktigt att 

ha manliga kollegor. Detta uppfattar vi som motsägelsefullt. Vi uppmärksammade hur 

informanterna pratade utifrån olika subjektspositioner såsom “man”, “kvinna”, 

“arbetskollega”, “förskolepedagog” och “arbetskamrat” beroende på de frågor vi ställde. På 

så vis fick positioneringarna olika betydelser och mening i olika sammanhang. Vad kan det 

bero på? Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 50) menar att maskulinitetsdiskursen 

medför olika handlingsanvisningar som man måste leva upp till för att bli betraktad som en 

“riktig” man eller kvinna. I så fall är frågan om maskulinitetsdiskursen kan vara en orsak till 

att informanterna byter subjektsposition under intervjun beroende på vilka frågor som berörs. 

 

8.3 “De” – mäns uppfattning om kvinnors förväntningar och förhandlingar 

Nordberg uttrycker i sin studie att män i förskolan möter kvinnor med förväntningar om hur 

de ska agera. Män förväntas uttrycka känslor och utföra sin maskulinitet på ett alternativt sätt, 

inte vara auktoritära, aggressiva, kalla eller emotionellt instabila, dock på ett sätt som anses 

“manligt” nog (Nordberg 2002, s. 33). De manlighetsnormer som finns i samhället skapar en 

utmaning för män att kunna gå utanför normen (Nordberg 2005, s. 193).  

Vi har undersökt vilka betydelser som kommer till uttryck utifrån subjektspositionen “de” när 

yttre förväntningar ställs på kategorin män i förskolan. Bland annat uppkommer en 

föreställning om “den manliga förebilden” samt den potentiella förgriparen.     

 

8.3.1 “Extrapappa”  

När vi ställde frågan om informanterna hade upplevt att de fått kommentarer i förhållande till 

deras yrkesroll i egenskap av att de var män så svarade ungefär hälften att de har fått 

blandade kommentarer från vänner och bekanta. En av informanterna menar att männen på 

hans arbetsplats fungerar som manliga förebilder för barnen: 
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Det är väl blandat kommentarer för min del. Det är väl fördelar att det ska finnas en kille i 

förskolan. För att många barngruppen, barn har inte en pappa eller mamma hemma så de ser 

oss som extrapappor, eller de ser oss som en manlig förebild. ”Jag ser dig som en 

extrapappa”. 

Informant 6 

 

Informanten blir positionerad som extrapappa och manlig förebild. Kan det vara så att 

mannen förväntas komplettera verksamheten med maskulina egenskaper? Enligt Nordberg 

(2005, s. 108) anses den manliga förskolepedagogen vara en viktig person genom diskursen 

om “könsspecifika egenskaper” där mannen förväntas vara en manlig förebild som ett 

komplement gentemot den kvinnodominerade verksamheten. I och med att könen ses som 

komplementära så menar Connell (2003, s 127) att heteronormativitet reproduceras. Om 

heteronormen betonas kan man förstå diskussionen om hur man får fler män till 

kvinnodominerade yrken som en heterosexuell fråga. Män ska tillföra något som saknas till 

dessa yrken. De är män i första hand och i andra hand positioneras de som 

förskolepedagoger. Nordberg menar att män i förskolan förväntas ta rollen som den saknade 

pappan och just genom detta så är den heterosexuella förskolefamiljen komplett (2002, s. 28). 

Varför värderas dessa manliga egenskaper som något eftertraktat? Kan det bero på att den 

maskuliniteten är överordnad? De manliga egenskaperna värderas högt i förskolan för att 

kvinnor är överrepresenterade och män är underrepresenterade. Eftersom resultatet visar på 

den heteronormativa synen om att barn behöver både manliga och kvinnliga egenskaper som 

förkroppsligas, värderas därför män som bärare av manliga egenskaper högt. Således behövs 

det en man som är bärare av just en hegemonisk maskulinitet för att barnen ska ha en förebild 

som kompletterar den kvinnodominerade miljön.   

 

8.3.2 Rädslan över att bli misstänkt för övergrepp 

Nordberg talar om att manlig personal inom barnomsorgen på 1990-talet hamnade i 

strålkastarnas ljus på grund av avslöjanden om sexuella övergrepp på förskolebarn. 

Pedofildebatten kom att förändra den manliga förskolepedagogens ställning. Pedofildiskursen 

medförde att barnomsorgspersonal blev granskade utifrån kategorierna “potentiellt farliga” 

och “ofarliga” där männen misstänkliggjordes och sexualiserades. Pedofildiskursen och 

diskurser om könsskillnad sammanflätades och många manliga arbetstagare valde att lämna 

yrket (Nordberg 2005, s. 206f). År 1997 var endast 2% av personalen inom barnomsorgen 
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män, vilket var en anmärkningsvärd skillnad mot 1981 då det var 4,6% män (SCB 1998). 

Idag har vi inte kommit mycket längre då endast är 3,4% av förskolepedagogerna i landets 

kommunala förskolor är män (Jällhage 2015). Detta var något vi märkte av när vi skulle söka 

efter informanter till vår studie då det var få män och ibland inga män som arbetade på 

förskolorna som vi kontaktade. Därför ställde vi frågan till våra informanter om vad de tror 

att det beror på att det är så få män i förskolan. Under intervjun tog samtliga informanter 

initiativet till att berätta om hur de tror att rädslan för att bli misstänkt för övergrepp påverkar 

andelen män i förskolan. 

 

Jag tror mig veta att en stor andel män är inte kvar bara för liksom, alla övergreppskriser. Att 

man är rädd för det helt enkelt. Även om du skulle vilja jobba med barn så vågar du inte ge 

dig in i stigmat för du tror att du kommer bli för utsatt liksom för en känsla av bov eller sådär, 

det tror jag mig veta att det finns en kategori av män som aktar sig bara därför. 

Informant 2 

 

Ja, alltså fördomar finns det ju alltid. Sen så vet inte jag vilka de starkaste är. Men fördomar 

har ju alltid varit där att ”ja är du pedofil eller, varför jobbar du med barn?” […] Och så får 

man någon fördomskastning på sig. 

Informant 3 

 

Informanternas svar visar på att det finns en underliggande rädsla för att få misstankar riktade 

mot sig i förhållande till att de är män och jobbar inom barnomsorgen. Informant 2 

uttrycker att han tror sig veta att män undviker att arbeta i förskolan just på grund av denna 

rädsla. Varför upplever informanterna rädslan om att bli misstänkt som en förövare i 

egenskap av att de är män? Hade de burit på samma rädsla om de var kvinnor? Enligt vår 

tolkning ser vi att ekvivalenskedjan endast kopplas till mästersignifikanten “man” och inte till 

“kvinna”. Utifrån Connells (1995, s. 69) teori om maskulinitet så finns det föreställningar av 

maskulina egenskaper som exempelvis den ”okontrollerbara lusten” och handlingar utifrån 

den egenskapen associeras till mäns kroppar. I detta fall kan vi notera en koppling 

där mästersignifikanten “man” kopplas ihop med just ekvivalenskedjan “okontrollerbar lust”. 

Ekvivalenskedjor kan ta nya vägar men reproduceras genom sociala praktiker (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, s. 54). Det framkommer när informanterna talar om föräldrarnas 

oro. Exempelvis talar informant 3 om en förälder som, i samband med att ett sexuellt 

övergrepp på ett barn hade uppmärksammats på nyheterna, inte tyckte att han, i egenskap av 
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att vara man, skulle byta blöjor på barnen. Föräldern tilldelar informanten en position som 

“man” och i och med det även “potentiell förövare”. Utifrån det tvingas informanten att 

behöva stå till svars för andra mäns handlingar. Samtidigt så tillägger informanten att han 

förstår och känner empati för föräldern. 

 

Alltså det har ju varit allt från att föräldrar inte tycker att jag ska byta blöja. Det är inte på den 

här förskolan utan det är tidigare då. Utifrån bara för att jag är man. Och då på den förskolan 

då var jag ensam man tror jag, jag tror att jag var ensam man när det hände. Och då var det i 

samband med att det hade varit en sån stor nyhetsgrej om att det var någon någonstans som 

hade förgripit sig på barn och liknande. Och jag förstår, jag får ju på något sätt en empati med 

föräldrar där. 

Informant 3 

 

I följande citat så berättar informant 2 om att han och hans manliga kollega tidigare har 

diskuterat om hur det skulle se ut om man öppnade en förskola med endast manliga 

pedagoger. Informant 2 tror att det skulle se väldigt annorlunda ut i den förskolan men att 

inga föräldrar hade vågat lämna sina barn på en förskola med endast män. Vi 

uppmärksammade att han berättade om att män kontrollerar varandra bättre än kvinnor och 

att en förskola med endast manliga pedagoger förmodligen skulle vara den säkraste 

förskolan. 

 

 […]Och jag är nog beredd att hänga med, att många förövare har kommit undan i 

kvinnodominerade världen för att kvinnorna inte riktigt förstår sig på mannen, för de tror att 

“han är ju sån, han är ju man”, där andra män hade med en gång känt att “vafan sysslar x 

med?”, för där finns en närmare kodning gemensamt om att sådär håller man inte i ett barn, 

“men han är ju man, han kanske gör så”, alltså att den bron har kunnat skapa också ett 

utrymme för förövare i vissa sammanhang […]Jag tror att män är bättre på att kontrollera 

varandra, då är vi tillbaks till det lejonaktiga som att konkurrera efter en brud eller något att 

det finns hela tiden en känsla för hur man beter sig, hur man liksom… Och det tror jag också 

absolut gäller också barn. Så sätt hade det kanske varit den säkraste förskolan i världen om 

det bara var män.  

Informant 2  

 

Utifrån informantens svar så betraktas inte män som individer utan kategoriseras som den 

enhetliga gruppen “män” vilket resulterar i att alla tillskrivs samma egenskaper och som 
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potentiella förövare. Det betyder att när män hamnar i subjektspositionen “man” så blir de 

samtidigt tvungna att ta ställning till andra mäns handlingar. Connell (1995, s. 69) menar att 

maskulinitet förväntas vara inneboende i mäns kroppar och därför associeras kroppen till 

handlandet, exempelvis att övergrepp kopplas till en medfödd längtan efter våld.  

             När män blir placerade i subjektspositionen “de” så får de andra förutsättningar 

jämfört med kvinnliga kollegor som inte skulle bli positionerade i ett “de” utifrån yttre 

förväntningar, eftersom kvinnor utgör normen. Män kan inte kliva utanför sitt kön, de är 

alltid skyldiga att representera sitt kön. Kvinnor är alltid förskolepedagoger. Men männen blir 

positionerade i större grad utifrån sitt kön eftersom de ses som en särart i förskolan. Hur 

skulle det se ut om all förskolepersonal alltid skulle bli positionerade i ett “vi”? Skulle det 

motverka det som förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 5) står för; att “motverka 

traditionella könsmönster och könsroller”? Visserligen är det osannolikt att föreställa sig en 

värld där könsidentiteter inte finns. Är det ens tänkbart att all förskolepersonal alltid skulle 

positioneras som ett ”vi”?      



37 

 

9. Slutdiskussion  

Detta avsnitt innehåller en diskussion av studiens resultat i förhållande till den tidigare 

forskningen och teorin. Avslutningsvis ger vi även förslag på vidare forskning.  

Syftet med vår studie var att undersöka hur manliga förskolepedagoger kan 

positionera sig i en kvinnodominerad yrkesgrupp. Vi ville utforska olika exempel på hur 

manliga förskolepedagoger beskriver sitt arbete utifrån de normer kring maskulinitet som 

framkommer i intervjuerna. 

En av studiens frågeställningar var vilka subjektspositioner som kan framträda, 

och hur de framträder, ur informanternas beskrivningar av sin yrkespraktik. Vi fann att när 

informanterna talar allmänt om verksamheten ingår all personal i en gemenskap där bland 

annat de könsneutrala orden “kollega” och “personal” används och alla positioneras i den 

enhetliga gruppen “förskolepedagoger”. Där förutsätts manliga och kvinnliga pedagoger att 

arbeta jämställt med likställda uppgifter.  När informanterna däremot berättar om sig själva i 

förhållande till sina kvinnliga kollegor så positionerar de sig som “man”, det blir ett “jag” 

mot ett “de”. Detta sker bland annat i personalrummet där de får möjlighet att tala om sina 

personliga intressen som oftast var sportsnack med manliga kollegor som delade det 

könskodade intresset.  

Vi ser utifrån resultatet att de manliga pedagogerna upplever att de förväntas vara 

bärare av vissa fysiska egenskaper. Utifrån det diskursteoretiska begreppet mästersignifikant 

associeras “män” till ekvivalenskejdan “händig” genom att de förväntas både vilja och kunna 

utföra manligt kodade uppgifter såsom snickeri och att bära tunga saker. Dessa förväntningar 

kan förstås genom Connell (1995, s. 69) som menar att kroppen betraktas som en bärare av 

maskuliniteten. Utifrån det positioneras även de manliga pedagogerna ibland som en 

potentiell förövare av misstänksamma föräldrar. När de manliga pedagogerna positioneras 

som “män” i en enhetlig kategori där alla tillskrivs samma könsspecifika egenskaper minskar 

möjligheten till att inta varierade subjektspositioner.  

När de manliga pedagogerna befann sig i leksituationer med barnen ansåg de sig vara 

“medlekare” medan de upplevde att kvinnorna intog en mer frånvarande roll. Detta stämmer 

överens med Havungs studie (2016, s. 161) där hon menar att män positionerar sig nära 

barnet i leken till skillnad från kvinnorna som istället positionerar sig nära barnet i omsorgen. 

Utifrån våra resultat så finns det en skillnad i det män beskriver sig uppleva kring vad 

som är kvinnligt kodat och vad de beskriver att de gör i praktiken i förhållande till sina 

kvinnliga kollegor. Det finns även en skillnad i vilka situationer som män beskriver sig 
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uppleva dessa skillnader. I två av informanternas svar framkom det tydligt att förskolan är en 

kvinnokodad praktik som tydligast visas i kommunikationen med kvinnliga kollegor, medan 

resterande informanter inte hade tänkt särskilt mycket över att yrket var kvinnodominerat. 

Enligt Havungs studie (2000, s. 181) upplever manliga pedagoger att förskolan är utformad 

efter en kvinnligt kodad praktik. Vi hade en föreställning om att våra informanter skulle 

uppleva en tydligare bild av förskolan som kvinnodominerad än vad de gjorde. Emellertid 

skrevs Havungs avhandling år 2000, kan förskolans praktik ha blivit mer nyanserad sedan 

dess? Det kan vi inte riktigt svara på eftersom vår studie är mindre omfattande än Havungs. 

Studiens andra frågeställning är hur olika diskurser kring maskulinitet framträder när 

de manliga förskolepedagogerna i studien talar om sin yrkespraktik. Innan intervjuerna ägde 

rum hade vi en bild av att informanterna skulle uttrycka en tydlig hegemonisk maskulinitet 

genom att undvika omsorgsuppgifter i förskolan då vi hade läst att Eggen Börve (2016, 

s.1091) menar att män tar avstånd från kvinnligt kodade uppgifter. Vi reflekterade över om 

män tar detta avstånd för att behålla den hegemoniska och överordnade maskuliniteten och 

för att leva upp till diskursen om att vara “en riktig man”. Samtidigt som manliga pedagoger 

positionerar sig som omsorgsarbetare finns det en motvilja att relateras till kvinnliga 

egenskaper och femininitet. I vår studie fann vi att de manliga pedagogerna både blev 

tilldelade och tog initiativ till att utföra manligt kodade uppgifter, såsom snickeri, och på så 

sätt uttryckte en hegemonisk maskulinitet. Exempelvis berättade informant 2 att det var han 

som oftast blev tillfrågad, men samtidigt tog initiativ, när det behövdes sättas upp hyllor eller 

om tunga saker skulle lyftas bort. Precis som resultatet visar så menar Connell (1995, s. 43) 

att män och kvinnor är komplementära och ses som motpoler. Det grundar sig i normen om 

heteronormativitet som Connell talar om. Informant 6 i vår studie berättar om att barnen på 

förskolan ser honom som en extrapappa och förebild. Utifrån det kan förskolan uppfattas som 

en plats där traditionella könsmönster reproduceras och den heteronormativa förskolan blir 

komplett. Å andra sidan kan det vara svårt att fullkomligt bli av med könsidentifikationerna 

”man” och ”kvinna”. Men om de manliga och kvinnliga förskolepedagogerna är medvetna 

om att uttrycka en nyanserad bild av vad det innebär att vara man respektive kvinna och 

själva bryter normen, så kan det bidra till att barnen får ett bredare spektrum när de själva 

utvecklar en könsidentitet.  

Vi antog även att informanterna skulle bära på en rädsla av att bli misstänkta för 

sexuella övergrepp och därför undvika omsorgsrelaterade uppgifter. I och med att det är ett 

känsligt ämne valde vi medvetet att inte ta upp det och fråga om rädslan får konsekvenser för 

dem i den dagliga verksamheten. Till vår förvåning tog flera av informanterna själva 
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initiativet till att tala om den rädslan som till stor del uppkommit på grund av de 

nyhetsartiklar som skrivits om hur manlig förskolepersonal blivit falskt anklagade för att ha 

förgripit sig på barn. Sådana misstankar riktar sig inte till kvinnor på samma sätt, eftersom 

kvinnor i egenskap av en ”mamma” förväntas vara nära barnen i omsorgsrelaterade 

sammanhang. Det finns en allmän uppfattning bland våra informanter om att män oftare har 

en rädsla för att bli misstänkta för sexuella övergrepp på barn, än kvinnor. I detta 

sammanhang är ”man” sammankopplad med ekvivalenskedjan ”okontrollerbar lust” som 

Connell skriver om. Eftersom informanterna valde att ta upp samtalsämnet tänker vi att det 

inte går att undersöka mäns positionering i förskolan utan att beröra det temat. 

Vi valde att utgå från ett intervjumaterial eftersom vi anser att det är en relevant 

metod för att undersöka informanters egna upplevelser och perspektiv på saker. Framtida 

forskning skulle kunna bidra mer till att undersöka hur fler män kan bli intresserade till att 

arbeta i förskolan. Studien skulle även kunna genomföras med nya infallsvinklar genom att 

lägga till observationer och intervjuer med kvinnliga pedagoger om deras syn på män som 

kollegor. 
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11. Källor 
 

11.1 Primärkällor 
Informant 1, outbildad. Intervjutid: 25 minuter. 2017-10-10. Kl. 14:00.  

Informant 2, förskollärare. Intervjutid: 45 minuter. 2017-10-10. Kl. 14:30. 

Informant 3, barnskötare. Intervjutid: 29 minuter. 2017-10-10. Kl. 15:15. 

Informant 4, outbildad. Intervjutid: 25 minuter. 2017-10-13. Kl. 9:00. 

Informant 5, förskollärare. Intervjutid: 30 minuter. 2017-10-16. Kl. 13:00. 

Informant 6, barnskötare. Intervjutid: 21 minuter. 2017-10-16. Kl. 15:00. 

Informant 7, förskollärare. Intervjutid: 21 minuter. 2017-10-16. Kl. 15:00.  

 

Informant 1, 2 och 3 arbetar alla på samma förskola. 

Informant 2 och 3 arbetar i samma barngrupp. 

Informant 4 och 5 arbetar på samma förskola och barngrupp. 

Informant 6 och 7 arbetar på samma förskola men i olika barngrupper. 
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12. Bilagor 
 

12.1 Bilaga 1 

 
 

 

 

Huddinge, 11 oktober 2017  

 

Information om vår undersökning  

 

Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur manliga förskolepedagoger kan positionera sig i en 

kvinnodominerad yrkesgrupp. Vi vill utforska olika exempel om hur manliga 

förskolepedagoger beskriver sitt arbete utifrån de normer kring maskulinitet som 

framkommer i våra intervjuer. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er. Vi skulle då vilja göra 

intervjuer och dokumentera det genom ljudupptagning och anteckningar.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. 

Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 

egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Subhadra Bäppler och Emilia Morén  

 

Subhadra Bäppler                                                Emilia Morén  

073 651 36 72                                                      073 640 11 64 

subhadra.mervi01.bappler@student.sh.se          emilia01.moren@student.sh.se 

 

Sam Holmqvist (Handledare)  

Södertörns högskola 

08-608 53 07 

sam.holmqvist@sh.se 
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12.2 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till manliga förskolepedagoger  

 

 

1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Varför har du sökt dig till detta yrke?  

4. I vilken åldersgrupp arbetar du just nu? Föredrar du att arbeta i en särskild 

åldersgrupp? Varför? 

5. Beskriv vad du gör under en vanlig dag på förskolan. 

6. Under din vanliga dag på förskolan, hur ser relationen mellan omsorg och lärande ut?  

7. Vilka arbetsuppgifter tar du oftast initiativ till? Vilka blir du oftast tilldelad? 

8. Anser du att det finns arbetsuppgifter på förskolan som män respektive kvinnor oftare 

tar initiativ till att göra? Om ja, vilka?  

9. Vilka egenskaper anser du är lämpliga att ha för att jobba inom förskola? 

Varför just de egenskaperna? 

10. Har du barn? Tror du att det påverkar din yrkespersonlighet? 

11. Har du i egenskap av man fått någon kommentar i förhållande till din yrkesroll, 

positiv eller negativ? (av pedagoger eller föräldrar) 

12. Förekommer det situationer på förskolan där kön har en märkbar betydelse i ditt yrke, 

om ja, vilka?  

13. Upplever du att det finns fördomar kring män i förskolan? Vilka? 

14. Är du medveten om hur många procent (3%) av förskolepersonalen i Sverige är män? 

Varför tror du att det är så få män inom barnomsorgen?  

15. Vad tror du att det skulle tillföra ifall det fanns fler män i förskolan? 

16. Tror du att det finns några speciella utmaningar att vara man i en kvinnodominerad 

yrkesroll? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


