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”Varför behövs det män i förskolan? - En intervjustudie 
där förskollärare och barnskötare i förskolan resonerar 
kring behovet av män i förskolan.”  
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Bakgrund  
 

I Sverige har det under flera decennier uttryckts ett behov av fler män i förskolan. Förskolan 

har alltid varit ett kvinnodominerat yrke, där andelen män i förskolan har varit 2-5 % sedan  

70-talet (SCB). Detta yrke har enligt tradition länge förbehållits kvinnor, eftersom kvinnan 

ansetts född till omvårdare och mannen till att arbeta och försörja familjen. Den första 

manliga förskolläraren i Sverige utbildade sig på sextiotalet. 

Under 60-talet startades en utredning (Barnstugeutredningen 1968-1972) och i och med den 

expanderade daghemsverksamheten. I den utredningen ansågs det bl.a. att det behövdes 

rekryteras flera män till förskolan.  

 

Särskilt känslig är de ensamstående föräldrarnas situation och familjer som känslomässigt 

domineras av en vuxen. Barnen behöver kunna identifiera sig med vuxna av bägge könen för att 

inte hämmas i personlighetsutvecklingen. Detta ställer krav också på förskolan, Det är väsentligt 

att olika vägar prövas för att rekrytera manlig personal till förskolan, såväl från denna synpunkt 

som mera allmänt, för att motverka könsrollsfördomar om vårdande uppgifter och yrken som 

speciellt naturliga för kvinnor. (s.16-17 ur ”Diskussions-PM från Barnstugeutredningen 1968”). 

 

Även om antal män som arbetar i förskolan är fler idag än tidigare, så är ändå andelen män 

fortfarande ca 3 % (SCB). 1983 var andelen som högst (4,6 %) och kan möjligtvis förklaras 

av att det fanns en kvoteringslag fram till 1978, som skulle se till att det rekryterades fler män, 

till förskolan (Söderstedt 2008). Idag är det olagligt med könskvotering och regeringen 

försöker mer eller mindre att hitta en lösning på problemet.  

I rapporten ”Man ska bli lärare” (Högskoleverket 2009:7 R) har Högskoleverket på uppdrag 

av regeringen, analyserat könsfördelningen inom lärarutbildningen och gett förslag på 

åtgärder för att uppnå en jämnare nivå.  

 

Det är naturligtvis en komplex uppgift att påverka könsfördelningen på utbildningar till 

traditionellt kvinnliga yrken eftersom den till stor del påverkas av status och lönenivåer – och 

inte minst av synen på vad som är manliga respektive kvinnliga arbetsområden. För att på 

allvar påverka detta kommer att krävas insatser och vilja inom ett brett politiskt 

register och samverkan mellan olika aktörer i samhället (Högskoleverket 2009, s.5) 

 

Längre ner på samma sida står det även att… 
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En sådan satsning innebär att resurser måste avsättas för en längre tidsperiod, 

eftersom det i mångt och mycket handlar om att påverka kommande generationer av pojkar och 

flickor. (Högskoleverket 2009, s.5) 

 

Rapporten nämner att det är en ”komplex uppgift” att påverka könsfördelningen och att det 

kommer krävas mycket för att åstadkomma det. Och genom att säga att det ” (…) i mångt och 

mycket handlar om  att påverka kommande generationer av pojkar och flickor” så pekar 

rapporten även på att förskolan  och skolan faktiskt har en betydande roll, eftersom det är 

inom förskolan och skolan som det finns möjlighet att påverka pojkar och flickor. Den dubbla 

bemärkelsen av att det är en ojämn könsfördelning och att yrket dels handlar om att ”påverka 

kommande generationer”, gör att de manliga arbetstagarna inom förskolan minst sagt hamnar 

i ett speciellt fokus. Rapporten visar därmed att det finns en anledning till att det behövs män i 

förskolan. 

 

Men det finns de som kritiserar Högskoleverkets rapport. Mats Olsson som är förskollärare, 

lärarutbildare och medlem i referensgruppen för rapporten, samt Rasmus Wennergren och 

Fredrik Karlsson, studentombud vid lärarutbildningen i Malmö, menar på att rapporten 

”..försöker förena tankemodellen att män och kvinnor är lika med tanken att fler män behövs 

för att de är män.” (Sydsvenska Dagbladet 2009-04-01).  Alltså att män behövs för att de är 

män, men att män och kvinnor, trots det, är lika. Olsson, Wennergren och Karlsson tycker att 

rapporten bara förstärker traditionella könsmönster och menar på att förslagen på åtgärder 

också är spretiga. De tre tycks hellre vilja se en mer öppen diskussion om varför det behövs 

män i förskolan och i skolan.  

Så här uttrycker de sig:   

 

Det första steget är att våga föra en öppen diskussion om varför männen behövs i läraryrket och 

på vilket sätt fler manliga lärare skulle kunna bidra till att förändra den svenska skolan.” 

(Sydsvenska Dagbladet 2009-04-01)  

 

Olsson, Wennergren och Karlsson vill alltså se en förändring lika väl som regeringen vill det, 

men menar på att det krävs en öppen diskussion om varför det behövs män i förskolan, för att 

kunna ta första steget till en större rekrytering av män till förskolan.  
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Även dansken Steen Baagoe Nielsen, som forskat kring män i förskolan, och även är en 

central person i organiseringen av mansforskningen i Danmark, efterlyser en diskussion: 

 

Vi måste (…) försöka införliva en mer grundlig diskussion om den pedagogiska betydelsen av 

män i förskolan som kan slå en bro mellan de mer allmänna och könsblinda teoriförståelserna 

och den ”könsbaserade” debatten och de (genus)pedagogiska förståelserna av män som 

rollmodeller och förebilder för en ”maskulin omsorg” m.m Idag saknas ett nyanserat 

genusperspektiv i debatten och reflektionerna om motiven bakom våra önskemål om mäns 

omsorg. (Nielsen 2005 s.40 översättning: M. Nordberg och M. Öberg) 

 

Denna mer grundligare typ av diskussion som Nielsen efterlyser kan mycket väl 

överensstämma med den öppna diskursen som Olsson, Wennergren och Karlsson vill ha. 

Frågan ”Varför behövs det män i förskolan?” är därmed berättigad att diskuteras.   

 
 

 
Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad en del pedagoger och barnskötare i förskolan 

tänker kring behovet av män i förskolan.  

- Behövs det män i förskolan, och i så fall varför eller varför inte?  

Jag anser att vad pedagoger och barnskötare har för tankar och erfarenheter kring behovet av 

män i förskolan, skulle mycket väl kunna vara en utgångspunkt för en mer öppen diskussion 

om varför det behövs män i förskolan.  

 

Metod och material 
 

 

Val och motivering av metod och design 
 
För att utföra denna studie valde jag att göra intervjuer, sex stycken djupintervjuer. Jag ansåg 

att muntliga intervjuer var den bästa metoden för att ta reda på vad dessa förskollärare och 

barnskötare kan tänkas ha för tankar kring behovet av män i förskolan. Intervjuerna byggde 

inte på flera bestämda frågor utan grundade sig mer i ett samtal där intervjuaren styrde 
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samtalet, likt en forskningsintervju där forskaren definierar och kontrollerar situationen och 

där samtalet inte är mellan likställda parter (Kvale Brinkman 2009, s.19). Detta samtal utgick 

dock ifrån en och samma grundfråga (behövs det män i förskolan? varför eller varför inte?), 

men kunde därefter ta olika riktningar beroende på vad intervjupersonen sa. För att få 

intervjupersonen att reflektera över sådant som personen inte pratat om, men som intervjuaren 

ändå ansåg relevant att samtala om, styrde intervjuaren samtalet mer direkt efter ett tag.  

 

 En ljudupptagning gjordes och spelades in på band. Intervjuerna gjordes var och en. De sex 

intervjuerna gjordes på deras respektive arbetsplats, och då i ett rum avskilt från annan 

verksamhet och med stängd dörr för att hålla störande moment och ljud borta. I detta rum 

fanns endast intervjuaren och intervjupersonen under hela intervjun, inga andra var 

närvarande. Varje person var med om en intervju var, och längden på intervjun kunde se olika 

ut men hölls inom en tidsram av 30-90 minuter, beroende på om intervjuaren eller 

intervjupersonen behövde avsluta. 

 

Antalet kvinnor och män i den här studien kan tyckas vara relevant om man är ute efter att 

göra generaliseringar, där man t.ex. vill jämföra eller göra skillnader på män och kvinnor. 

Men syftet med denna studie är inte att generalisera och dela upp det i att ”så här tänker 

kvinnor och så här tänker män”, utan ett helt annat. Nämligen att lyfta fram de tankar som kan 

finnas hos personal som arbetar i förskolan, kring ämnet ”behovet av män i förskolan”. 

Risken för generalisering skulle lättare kunna uppstå om personerna i studien medvetet eller 

omedvetet pekas ut som kön, eller om urvalet av de intervjuade varit av endast det ena könet. 

Även om det kan vara svårt, och nästintill omöjligt ibland, att beskriva dessa personer som 

könlösa eller könsneutrala så har som sagt inte deras kön varit motivet i denna studie.  

 

 

Val av undersökningsgrupp 
 
Vem som är förskollärare eller barnskötare är inte relevant, anser jag, för denna studie. Men 

ändå är det viktigt att inte undanhålla om att de intervjuade har olika utbildningar. Det är inte 

skillnaden mellan förskollärare och barnskötare jag vill åt. Därför har jag valt att inte 

benämna eller på något vis peka ut personerna som förskolläraren eller barnskötaren. Det 

viktiga har ändå varit att dessa personer har erfarenhet av att arbeta i förskolan, samt att de 
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arbetar i förskolan under den period intervjuerna gjordes. Det har trots allt varit det centrala. 

Jag har t.ex. inte valt att intervjua föräldrar, politiker eller barn utan valt att koncentrera mig 

på de vuxna personer som arbetar med barn i förskolan. Varför jag valt att koncentrera mig på 

dessa personer är av den anledningen att de har en erfarenhet av att arbeta med barn i 

förskolan och att det är deras verksamhet det handlar om. Ett alternativ hade varit att intervjua 

barn och föräldrar istället. Speciellt barnen kunde ha varit intressant att intervjua eftersom de 

också är i förskolan flera timmar lika väl som personalen som arbetar där är. Förskolan kan ju 

också ses som barnens arbetsplats, och frågan varför det behövs män i förskolan borde 

egentligen inte utesluta barnens tankar i diskussionen. Även om de finns barn med erfarenhet 

av verksamheten i förskolan och att det samtidigt är barn som är i förskolan under den period 

intervjuerna görs, så måste även denna studie ha sina begränsningar. Hade jag valt att 

intervjua barn som har erfarenhet av att vara i förskolan skulle man kunna fråga sig varför inte 

alla människor, stora som små, som någon gång varit i förskolan som barn, fått komma till 

tals här. Studien kan bli hur stor som helst om alla ska få vara med och tycka och tänka, så 

därför har jag ändå valt att koncentrera mig på ett fåtal personer. Det gemensamma för dessa 

personer är att de är vuxna som arbetar i förskolan. Jag vill klart och tydligt påpeka att detta är 

en representativ studie men samtidigt representerar den inte hur alla förskollärare och 

barnskötare som finns i Sverige tänker kring behovet av män i förskolan. För att ta reda på det 

skulle det krävas en mer omfattande studie med många flera intervjupersoner. Varför jag har 

valt att intervjua dessa personer är främst för att de är betydelsefulla aktörer i en verksamhet 

där behovet av män synliggörs och visas i konkreta situationer. Samt att de även kan beskriva 

med konkreta exempel och förklara och reflektera på ett sätt som är väl förankrat i deras 

yrkesroll, t.ex. genom kopplingar till forskning, undersökningar och litteratur som de kommit 

i kontakt med under sin utbildning eller efteråt. För till skillnad mot vad politiker och 

föräldrar tycker och säger så är det trots allt personal som arbetar i förskolan som det handlar 

om.  

De intervjuade blev tillfrågade via ett mejl som skickades ut till olika förskolor i Stockholms 

län. Mejlet mejlades till olika förskolechefer som i sin tur skickade det vidare till några av 

sina förskolor, där intervjupersonerna därefter hörde av sig till mig via mejl. Via mejl 

bestämdes tid och plats för intervjun. De intervjuade bör här förtydligas att de själva har valt 

att ställa upp på intervju utifrån sitt eget intresse i ämnet. Flera var nyfikna på vad studien 

kommer fram till.     
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Beskrivning av undersökningsgrupp 

 
De intervjuade är förskollärare eller barnskötare. De arbetade i förskolan under den period 

som studien gjordes. Deras ålder, kön och vilket område förskolan ligger i, har i denna studie 

valts att hållas anonymt. Det har inte ansetts relevant. En mer utförlig beskrivning av dessa 

personerna skulle också kunna leda till att deras erfarenhet måste ställas i ett annat ljus utifrån 

vem personen är, bor, familj, m.m., och det är inte vad den här studien handlar om. Det som 

behövs beskrivas om undersökningsgruppen är dock att de är utbildad förskollärare och 

barnskötare och har arbetat i minst två år i förskolan och arbetar vid den tid studien gjordes.  

 

Redogörelse av analysmetod 

 
Det intervjumaterial som samlats in har analyserats med hjälp av de diskurser som Steen 

Baagoe Nielsen presenterat i boken ”Manlighet i fokus” (Nielsen 2005 s.21f). Dessa diskurser 

beskrivs närmare i teoridelen, men kan kort sagt beskrivas som olika synvinklar som det finns 

på varför det behövs eller inte behövs män i förskolan. De olika diskurserna har använts som 

verktyg för att lättare dela upp intervjumaterialet, och för att göra materialet mer begripligt. 

Diskurserna är jämställdhetsdiskursen, arbetsmarknadsdiskursen, organisationsdiskursen, 

diskursen om barns behov och förebyggnads- och säkerhetsdiskursen. Utöver diskurserna har 

även andra aspekter belysts i en ytterligare teoridel.  

För att kunna analysera materialet så använder jag mig av dessa diskurser och aspekter i ett 

samspel för att få fram nyanser ur samtalen. 

 

 

Diskussion av studiens tillförlitlighet 

 
Kvalitativ forskning brukar få kritik för att vara för subjektiv (Stukát 2005, s.32), men valet 

att göra en kvalitativ forskningsintervju i den här studien där det subjektiva lyfts fram har 

ändå varit utgångspunkten. Reliabiliteten i studien bygger på hur noga jag som intervjuade 

styrde samtalet. Om jag t.ex.förstog de svar som intervjupersonen gav. För att underlätta att 

jag hade förstått intervjupersonen så gjordes några sammanfattningar tillsammans med 

intervjupersonen under intervjuns gång. Dessa sammanfattningar gav chans för 

intervjupersonen att reflektera över det som sagts, allt för att kontrollera reliabiliteten (Stukát 
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2005, s.126). Detta leder förstås inte till att missförstånd ändå kan uppstå, men jag som 

intervjuare har ändå försökt att skapa ett samtalsklimat där intervjuaren kan känna tillit och 

prata om ämnet. 

Validiteten, och kvaliteten på materialet i den här studien, grundar sig på min egen kunskap 

och erfarenhet i ämnet, mitt personliga omdöme, samt mina färdigheter i att intervjua (Kvale 

& Brinkman 2009 s.98 ). Jag som ”mätinstrument” var medveten om att det som den 

intervjuade pratade om inte alltid var ett direkt svar på grundfrågan Behövs det män i 

förskolan? Varför eller varför inte? Eftersom den grundfrågan inte alltid hade ett direkt svar 

så kunde validiteten skilja ibland. Fast med motiveringen att samtalet ändå kom in på det som 

var relevant, oavsett om jag ledde samtalet mer eller tillät intervjupersonen hitta sig fram i 

samtalet, så är validiteten i denna studie god. 

Etiska överväganden 

 
Det är knivigt att prata med kvinnor och män om kvinnor eller män, eftersom deras egen 

identitet ibland kopplas väl samman med det egna könet. Målet i den här studien har ändå 

varit att lyfta fram olika tankar kring män i förskolan utan att intervjupersonerna blir utmålade 

som representanter för sitt eget kön (Kvale 2009). Under samtalen så kunde de reflektera över 

sina kollegor och använde deras namn, detta har jag valt att inte ta med av etiska skäl. Platser 

och olika typer av beskrivningar som kan göra att läsaren lättare vet vem personen är har 

också valts att inte tas med i studien. Och för att dölja deras riktiga namn har jag valt att döpa 

dem efter de sex första bokstäverna i alfabetet. Vem som fått vilken bokstav har inget med 

vilken ordning intervjuerna gjorts. De intervjuade hade rätt att avbryta intervjun om de var 

tvungna att gå, eller om de ville avbryta intervjun. I början av varje intervju tillfrågades 

personen om den godkände att bli intervjuad och att intervjun spelades in. Intervjupersonerna 

ställde själva upp på intervjun utifrån det brev som mejlats ut till olika förskolor. Därmed har 

det haft ett val att tacka nej. 
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Teori del 1 – Diskurser om män i förskolan 
 

 

För att närmare förstå vad de intervjuade pedagogerna tar upp för olika aspekter har jag valt 

att utgå ifrån olika diskurser som dansken Steen Baagoe Nielsen (Nielsen 2005, s.23f) 

använder sig av. Dessa diskurser är: 

- Jämställdhetsdiskursen 

- Arbetsmarknadsdiskursen 

- Organisationsdiskursen 

- Diskursen om barns behov 

- Förebyggands- och säkerhetsdiskursen 

 

Nielsen baserar diskurserna delvis på forskning gjord av Cameron och Moss (1998), i syfte att 

tydliggöra skillnader i perspektiv och argument kring varför det behövs (eller varför det inte 

behövs) män i förskolan. Hur Nielsen valt att definiera dessa diskurser kommer att beskrivas 

längre fram.  

Eftersom Nielsen utgår från det danska samhället i sina beskrivningar, och inte alltid gör 

kopplingar till Sverige, så har jag valt att göra relevanta tillägg, fast då i ett eget stycke efteråt 

för att inte blanda ihop vem som säger vad. Dessutom är Nielsens förklaring av 

jämställdhetsdiskursen inte så djupgående, trots att diskursen i sig är komplex, och har därför 

behövts komplementeras. Här menar jag på att det är viktigt att synliggöra denna komplexitet 

för att man ska kunna hantera ett begrepp som jämställdhet i denna diskurs. Därför har jag 

valt att ytterligare förklara jämställdhetsdiskursen med hjälp av Marie Nordbergs (2005) tre 

jämställdhetsdiskurser:   

- Jämställdhet som könsöverskridande likhet.  

- Jämställdhet som maktskillnad mellan könen. 

- Jämställdhet uppfattad som en komplementär skillnad mellan könen. 

   

Nielsens diskurser, tillsammans med Nordbergs tre jämställdhetsdiskurser, utgör härmed den 

teoretiska grund för att kunna hantera och analysera ett mångfacetterat material där olika 

behov samspelar mer eller mindre med varandra, eller ibland till och med inte alls. Jag hoppas 

att dessa diskurser gör det lättare att förstå den komplexitet som finns när man menar på att 

det behövs män i förskolan. 
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Jämställdhetsdiskursen 
 

På arbetsmarknaden finns yrken där det ena eller det andra könet dominerar. Nielsen säger att, 

för att luckra upp den könsuppdelade arbetsmarknaden har därför jämställdhetsarbetare, 

feminister, kvinno- och genusforskare kommit att rikta uppmärksamhet mot män och kvinnor 

i omsorgen. Enligt Nielsen så har strävan att få en jämnare fördelning av "omsorgsbördan” 

länge varit det centrala i jämställdhetsdiskursen. T.ex. införde den danska regeringen en 

kvoteringslag för att kvotera in flera män till förskolan, som en av åtgärderna i det danska 

jämställdhetsarbetet. I Danmark är inte detta jämställdhetsargumentet längre något centralt 

argument för att anställa fler män i förskolan. Däremot menar Nielsen på att i Sverige är det 

mer legitimt att vara ”(…) en naturlig anhängare till en offensiv jämställdhetspolitik (…)” än 

vad det är i Danmark (Nielsen 2005 s.24). I Sverige är man, enligt honom, mer inne på att 

pedagogernas praktik också ska bidra till en ökad jämställdhet. Han menar på att det innebär 

att man önskar män till förskolan för att visa på en ny och annorlunda praktik, där män kan 

vara otraditionella identifikationsmodeller för barnen. Detta i sin tur utmanar en mer 

traditionell förståelse av män och maskulinitet.  

 

I svensk politisk debatt är som sagt jämställdhet ett vanligt förekommande slagord. Fler män 

ska in i förskolan för att det ska bli mera jämställt och män som arbetar i förskolan blir ofta 

representanter för en jämställdhetspolitik (SOU 2004:115). 

 

Marie Nordbergs doktorsavhandling ”Jämställdhetens spjutspets? – Manliga arbetstagare i 

kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet ” (2005), tar vid 

där och försöker att omforma jämställdhetsdebatten genom att formulera en ny diskurs om 

män i förskolan. Nordberg har lång erfarenhet av att jobba inom förskolan som 

förskolepedagog och har sedan hon utbildades varit intresserad av dessa mäns situation. 

Hennes forskning fokuserar på män i förskolan, men belyser även hur situationen för män 

inom sjukvården och män som jobbar som frisör kan se ut. Titeln på avhandlingen ställer sig 

frågan ifall dessa män kan ses som representanter för ett jämställdhetsarbete.  

För att förstå jämställdhetsdiskursen har Nordberg (2005) i sin forskning valt att dela upp den 

i tre ytterligare diskurser. Detta gör hon av den anledningen att jämställdhetsdiskursen i sig 

kan vara problematisk med sina olika sätt att se på mannens roll i förskolan.  
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Diskurs 1: Jämställdhet som könsöverskridande likhet.  

Här är det likheten mellan könen som är i fokus. Kvinnliga och manliga individer byter 

sysslor för att visa att könstillhörigheten saknar relevans. Det handlar inte alls om en 

könskomplimentering. Under 70-talet dominerade den här diskursen. 

Diskurs 2: Jämställdhet som maktskillnad mellan könen 

Här handlar det om ”det manliga övertaget i samhället”, där kvinnor hamnar i en 

underordningsposition. Jämställdhet som maktskillnad mellan könen blir i huvudsak en 

kvinnofråga, där kvinnorna har något gemensamt, och där manliga individer ses som hinder. 

Vilket i sin tur gör det svårare för marginaliserade manliga individer, t.ex. män i förskolan.  

Diskurs 3: Jämställdhet uppfattad som en komplementär skillnad mellan könen 

Här tonas könsmaktsförhållanden ner. Det centrala i den här diskursen är att manliga och 

kvinnliga individer förväntas ha komplementära egenskaper. Det reduceras till två motsatta 

kön där dessa egenskaper är kroppsligt förankrat i manligt och kvinnligt. 

 

 

I Jämställdhetens tecken har man sedan 70-talet trott att det skulle hända något bara det kom 

in fler män i förskolan. Förväntningarna på att dessa män är ingenting nytt. Men Margareta 

Havung (2000) har i sin ofta refererade doktorsavhandling om män i förskolan, kommit fram 

till att manliga förskollärare automatiskt inte leder till ökad jämställdhet. De traditionella 

föreställningarna om vad som är kvinnligt och manligt bekräftas istället säger hon. En av de 

som refererat till henne är Jan Söderstedt, som skrivit om kvinnor i styrelserummet och män i 

förskolan utifrån ett svenskt jämställdhetsarbete. Söderstedt kommer fram till det i sin D-

uppsats att ”(…) den svenska jämställdhetsdiskursen behöver öppnas upp och breddas om det 

svenska jämställdhetsväsendet ska främja jämställdheten mellan kvinnor och män på bästa 

möjliga sätt” (Söderstedt 2008 s.2). Han gör här framförallt hänvisningar till den norska 

jämställdhetspolitiken och det jämställdhetsarbete de gör i Norge, som skiljer sig mot arbetet i 

Sverige. I Norge har t.ex. regeringen satt ett mål om att det ska finnas 20 % män i förskolan. 

Idag finns det 9 % män inom förskolan. Det långsiktiga målet är 40 %, för då har man nått till 

att det blir jämställt (Förskolan 2006:01).  
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Arbetsmarknadsdiskursen 
 
Denna diskurs är enligt Nielsen inte inriktad på kön, utan uteslutande på ekonomiska intressen 

och på att skapa en mer ”flexibel arbetsmarknad”, (2005 s.24). Han menar, att eftersom 

barnomsorgen växer snabbt och hela tiden, är man mån om att det finns arbetskraft, så därför 

vill man att flera män börjar jobba i förskolan. Som det ser ut nu enligt honom så utges 

förskolan för att vara en ”flaskhals”, där ett ”(…) optimalt utnyttjande av de mänskliga 

resurserna (…)” inte tillgodoses utan hindras, och det på grund av att yrket är så förbehållet 

kvinnor(Nielsen 2005 s.24-25).  

 

I den svenska rapporten ”Jämställdhet i förskolan”(SOU 2006:75) är man medveten om att 

denna flaskhals, och betonar vikten av att fler män arbetar i förskolan. Enligt SOU 2006:75 så 

behöver man ”(…)sträva efter och stimulera fler män att söka sig till lärarutbildningen”,  

”(…) för att möta arbetsmarknadens framtida behov av förskollärare”, men även för att ”(…) 

bredda mäns yrkesval” (s.214). 

 

Organisationsdiskursen 
  
Organisationsdiskursen innefattar hur personalgruppen fungerar, hur den kommunicerar, 

samarbetar och löser konflikter. Som exempel väljer Nielsen att beskriva diskursen utifrån hur 

den danska förskoleutbildningen har utvecklats, där man mer och mer kommit att använda sig 

av litteratur inom ämnena management och organisation. Han menar på att denna typ av 

litteratur ”(…) på allvar har nått det pedagogiska fältet”, och att man i dessa sammanhang tar 

upp betydelsen av personalgruppens könssammansättning för kommunikation, 

samarbetsrelationer och konfliktlösningsmodeller i förskolan ( Nielsen 2005 s.25 ).  

 Ett vanligt argument för att det ska in fler män i förskolan, är här att en ”(...) könsblandad 

arbetsplats har ett bättre samarbetsklimat”, samt att ”(…) män antas utmana den s.k. kvinnliga 

dominansen” eftersom män generellt sett antas kommunicera på ett mer direkt sätt (till 

skillnad mot kvinnor) och löser konflikter snabbare (Nielsen 2005 s.25 ).   

Nielsen betonar att denna diskurs inte har någon stark förankring i forskning och 

undersökningar gjorda inom danska förskolor, utan snarare bygger på ett mer allmänt 

resonemang om kön och arbetsmiljö. Undersökningar visar tvärtom att det finns flera olika 

svårigheter på könsblandade och könsintegrerade arbetsplatser som måste hanteras, och att 

detta även gäller på förskolan (Nielsen 2003 se Nielsen 2005 s.25-26).     
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Diskursen om barns behov 
 

Enligt Nielsen är diskursen om barns behov den dominerande diskursen när det gäller att 

argumentera för fler män i förskolan. Under nittiotalet var den särskilt dominant i Danmark 

och i Norge, i och med att den fick politisk uppbackning. I en rapport från danska staten så 

pekade man på att män hade ”speciella manliga omsorgsförmågor” och att det därför 

behövdes rekryteras fler män till förskolan (Nielsen 2005 s.26). Vidare i rapporten så beskrevs 

det att män var ”nödvändiga” i förskolan, och att de förskolor där det inte arbetade män, led 

av allvarlig brister. Inte minst så var detta ett svek mot ”de stackars pojkarna”  sa man. 

Tanken var att män, via sin maskulinitet, skulle kompensera den kvinnlighet som påstods 

dominera i förskolor, och att de därmed även skulle motverka en feminisering av pojkarna, 

hävdas det i rapporten enligt Nielsen (Nielsen 2005 s.26). Dessa är de grundläggande 

argumenten i diskursen om barns behov. 

 

Men Nielsen visar dock på att denna diskurs inte får starkt stöd av forskningen och hänvisar 

till Professor C.Lewis i England, som i mer än tjugo år studerat pappa-barn-relationer, som 

menar på att det ”(…) inte finns något forskningsbaserat belägg för att barn i någon avgörande 

grad påverkas könsmässigt av mäns närvaro (…)” (Nielsen 2005 s.27). Fast Nielsen 

poängterar att Lewis och hans kollega Warin samtidigt visar på att resultaten från 

undersökningarna är mycket motsägelsefulla, att män ändå kan ha betydelse för barn, men att 

”(…) man inte kan visa på något konsistent mönster som skulle kunna sägas vara specifikt 

manligt” (Nielsen 2005 s.26). Nielsen hävdar ändå bestämt, utifrån Lewis och Warin, att barn 

inte nödvändigtvis måste ”(…) uppleva en nära relation till män för att utvecklas till friska 

och normala barn” (Nielsen 2005 s.27). Nielsen menar på att det inte heller finns någon ”(…) 

i psykologisk mening konsistent individuell skillnad (…)” mellan barn som haft mycket eller 

ingen omsorg alls (Nielsen 1999 se Nielsen 2005 s.27).  

 

Diskursen om barns behov är med andra ord inte baserad direkt på forskning utan bygger på 

människors tankar. Man säger att det saknas män i förskolan, och att det går utöver barnen 

som har behov att få både manliga och kvinnliga förebilder, både mammor och pappor. Från 

början hade förskolan sitt syfte att komplettera och stödja familjen (Barnstugeutredningen 

1968-1972), fast det har under 90-talet utvecklats till att innefatta mer av det pedagogiska 

(Lpfö98), vilket gör att behovet av en fadersgestalt eller modersroll i förskolan inte är det 

centrala för verksamheten.   
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Förebyggnads- och säkerhetsdiskursen  
 

Denna diskurs beskriver Nielsen utifrån den pedofildebatt som var som störst under slutet av 

90-talet och i början av 00-talet. Den debatten handlade om män som hade gjort sig skyldiga 

till övergrepp mot barn i förskolan. Detta i sin tur medförde att det kom att riktas misstankar 

mot alla män som arbetade i förskolan. Debatten fanns under den tiden i flera länder, i större 

delar av Europa och USA, däribland Sverige, Norge och Danmark, och fick mycket 

uppmärksamhet i media. Det som Nielsen väljer att kalla för ”pedofilfallen” väckte starkast 

reaktioner i England.  I England började man forska kring barns villkor och säkerhet, där man 

framförallt såg kritiskt på män i förskolan. Statistiskt sett så utgick man från att det var en 

ökad fara att ha män i förskolan. Nielsen skriver även att forskningen tog upp metoder för hur 

man kan hantera rädslan för män (Pringle 1998 se Nielsen 2005.s28). I Danmark reagerade 

man inte starkt alls till en början. Det kunde tyckas mer som att man däremot i England hade 

ett ”sjukligt misstänkliggörande” (Jensen 1998 se Nielsen 2005). Men snart var även 

danskarna kritiska, och det efter att ett par pedofilfall även skett i Danmark. Man gick så långt 

med att säga att en anmälan borde vara tillräckligt för att den mannen inte skulle få arbeta 

kvar, trots att den blivit frikänd. Många anställda män i danska förskolor upplevde sig 

ifrågasatta och att en misstro växte sig stark mot dem. Inte minst när fackföreningar och 

kommunala förvaltningar fattade beslut om att utveckla strategier som skulle övervaka att 

män inte fick vara ensamma med barn, särskilt inte intima situationer som vid blöjbyten. 

Enligt Nielsen så ledde detta till att synen hos manliga arbetstagare i förskolan förändrades till 

att vara medvetna om att ”… de själva kan uppfattas som en risk för barnen”( Kaspersen, 

2000; Held, 2000, se Nielsen 2005 s.29). Han hävdar därefter att ”… detta avslöjade hur djup 

den skepsis och misstanke som finns gentemot mäns motiv att utöva omsorg är.” (Nielsen 

2005 s.29). Trots att den offentliga pedofildebatten har dött ut, enligt Nielsen, så har den 

pedagogiska debatten hållit fast vid delar av problematiken. Han menar på att synen på 

mannens roll i förskolan är fortfarande omdebatterad.  
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Teori del 2 – Vad eller vem är i fokus? 
 
 

Vad eller vem är i fokus? 

 

Behovet av män i förskolan sätter mannen i fokus på ett sätt som kvinnor inom samma 

verksamhet inte utsätts för. Är det mannen det handlar om, eller kan det handla lika väl om 

kvinnan, eller handlar det kanske mer om barnen? Och vad är manligt och kvinnligt? 

Vad eller vem är i fokus? 

 

Kön och genus 
 

Kön syftar vanligtvis på skillnaden mellan kvinnor och män. Begreppen kön och genus går 

dock in i varandra och används på olika sätt av forskare, men könsskillnaden är det som 

genusforskningen främst har inriktat sig på under åren (se Nordberg 2005a s.31). 

Genus kan beskrivas som ett samlat begrepp i modern könsforskning och omfattar vårt 

kulturella, sociala och biologiska kön (Svaleryd 2003). Det biologiska könet delar ofta upp 

oss i kvinnor och män, medan begreppet genus vill belysa det kulturella och sociala som 

också är med och skapar kön. Nordberg menar på att könskillnaderna görs genom t.ex. skämt, 

klädsel och samtal (2005a s.22). Med samtal menar hon på att könen ges olika egenskaper och 

upprättas som åtskilda. Genusvetenskapen ifrågasätter de olika sociala och kulturella 

skillnader som kopplas till könet, t.ex. som att tjejer skulle födas med omsorgsgener 

(Nordberg 2005a, Svaleryd 2003). Enligt genusforskaren Robert W Connell så är inte genus 

”(…) en fast dikotomi i människors liv eller personlighet. Det är ett mönster i vår sociala 

ordning (…)” och vi styrs av denna ordning i vår vardag (Connell 2003, s.21). Det brukar 

sägas att det finns ett kontrakt mellan könen, ett genuskontrakt som upprätthålls av både 

kvinnor och män.  

Margareta Havung beskriver det på ett tydligt sätt när hon säger att ”genuskontrakten är oftast 

mycket konkreta föreställningar om mäns och kvinnors förhållande till varandra i relationen 

kvinnor/män i arbete, i kärleken, i språket och i sättet att klä sig och bete sig i olika 

sammanhang.” (Havung 2005, s.47). Kontraktet handlar alltså om mer eller mindre synliga 

regler, och förväntningar på respektive kön. Genus kan t.ex. sägas vara just dessa 
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förväntningar (SOU 2004:115 s.35-36). Genuskontraktet innefattar även en förväntan på de 

bägge könen där heterosexuallitet anses som det normala, detta brukar kallas för 

heteronormativitet. Annan sexuell läggning är underförstått som onormal och konstig (HomO 

2005, SOU 2004:115).  Även synen på att yrken anses som kvinnliga och manliga ingår i 

kontraktet, och detta försvårar situationen för t.ex. män i förskolan (Havung 2005, s.65). 

Nordberg menar på att ”för att bli begripliga och betraktas som normala kan individer inte 

uppträda hur som helst” (Nordberg 2005a s.26).  Män som arbetar i förskolan tillhör inte det 

normala, dels för att det anses vara ett yrke för kvinnor. Begrepp som kön och genus är svåra 

att undgå  i en debatt om män i förskolan. Behovet av män i förskolan sätter männen i fokus. 

Connell menar dock att det handlar om att ”(…) släppa fokus på skillnaderna (…)” och istället 

fokusera på relationerna. Alltså att det framförallt handlar om ”(…) de sociala relationerna 

inom vilka individer och grupper agerar” (Connell 2003, s.20). Det är det som genus handlar 

om säger han.  

 

Kvinnligt och manligt i förskolan 
 

 Pirjo Birgerstam (Birgerstam 1997) har studerat skillnader mellan kvinnor och män som 

jobbar i förskolan. Enligt henne så skiljer sig de manliga pedagogerna från de kvinnliga 

pedagogerna i deras sätt att jobba, resonera, intressen m.m. Kvinnliga förskollärares 

yrkeskompetens sammanfattar hon i rubrikerna lyhördhet och inlevelse, flexibilitet och 

anpassning, trygghet och harmoni, språk och kommunikation samt samarbete och gemenskap. 

Rubrikerna för de manliga förskollärararna var prioritering och pedagogisering av 

arbetsuppgifter, sätta gränser och regler för att nå uppsatta mål, självständighet, visa sig och 

våga ta plats, tolkningsföreträde och makt, om teori och praktik (Birgerstam 1999, s.66). 

Hennes utgångspunkt är mycket tydligt att kvinnor och män är olika och kan tolkas som 

varandras motsatser. Vad som är manligt och kvinnligt förväntas och uppfattas ofta utifrån en 

heterosexeull ordning. Att studera pedagoger på det sättet bara befäster det stereotypa 

könsmönstret och ger inte utrymme för olikheter inom könsgrupperna i sig (Nordberg 2005). 

Att män ska stå för det manliga och kvinnor för det kvinnliga är något som återkommer hos 

pedagogers tankar (Skolverket 1999).  

Svaleryd vill hellre se att mallarna för traditionell manlighet och kvinnlighet raderas ut och att 

”individer få vara hela och kraftfulla människor med möjligheter oavsett vilket biologiskt 

kön” individen föds med (Svaleryd 2005, Nordberg 2005a s.205).  Detta går igen i läroplanen 
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för förskolan, att förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller (Lpfö98, 

s.6). 

Män som entydiga och enhetliga 

 
Det finns en problematik med att använda män som en entydig grupp, eftersom män, trots 

könsorganet, är olika. Det finns flera inom mansforskningen som pekar på att män är långt 

ifrån en enhetlig grupp, bl.a. Connell (1995), Ekenstam et al (2001), menar Nordberg 

(Nordberg 2005a, s.31) Genusforskaren Robert W Connell menar t.ex. på att det finns olika 

typer av män där olika maskuliniteter värderas olika likt klassrelationer. Han väljer att kalla 

det för hegemonisk maskulinitet. Relationerna mellan olika män bygger på dominans och 

underordning enligt Connell. De män som väljer att arbeta i förskolan kan ses som den 

underordnade maskuliniteten (Connell 1995). 

En annan genusforskare är Rosi Braidotti som Nordberg valt att stödja sig på i sin forskning 

om män i förskolan. Braidotti argumenterar för att genusanalyser alltid bör innefatta tre 

dimensioner ”(…) variationer mellan män och kvinnor, variationer inom könskategorin, samt 

variationer inom varje individ” (Nordberg 2005a, s.31). Att generalisera och förhålla sig till 

att män som om det var en entydig grupp komplicerar i en debatt om behovet av män i 

förskolan. 

Män – en förändring i förskolan? 
 
Männen som väljer att jobba i förskolan får ofta representera symboler för förändring (Nielsen 

2005 s.30).  Oavsett i vilken av de nämnda diskurser man samtalar utifrån så är det tydligt att 

dessa män passerar någon sorts gräns. Uppfattningen om hur en man är och ska vara, samt 

bilden av allt det mannen står för ruckas på, när män väljer att jobba i förskolan. Framförallt 

från ett samhällsperspektiv. Han representerar ett kön i förändring.     

 

Andelen män i förskolan i Sverige har alltid legat kring 3 %, medan män som jobbar som 

sjuksköterskor är idag 8-9% och antas också öka inom tio år (SCB). Andelen män inom 

förskolan kommer däremot att vara oförändrad enligt samma prognos.  
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Status och lön 

 
Män som jobbar i förskolan har i andra mäns ögon ett lågstatusjobb (Nordahl 1994). Yrkets 

status har påpekats under flera år. Alva Myrdal m.fl. (Barnstugeutredningen 1968) ville t.ex. 

höja statusen för barnomsorgen genom att se till att personalen är utbildad. Tyvärr har 

kvinnodominerade yrken ofta lägre status än mansdominerade yrken. Men samtidigt som män 

i förskolan har valt ett lågstatusjobb så ses de ofta som modiga, genom att de valt att jobba i 

ett arbetsfält med många kvinnor (Jämställdhet i förskolan 2006). I delegationen för 

jämställdhet i förskolan poängterar man även att yrkets prestige och status förväntas öka när 

männen kommer in i förskolan. Medan att det är tvärtom för kvinnor som kommer in på 

mansdominerade arbetsplatser (ibid. 2006).  

 

Manliga förebilder 

 
Barn har sedan en tid tillbaks, ansetts ha rätt att få manliga förebilder under sin tid i förskola 

(Havung 200, s.48, Skolverket 1999). Det anser bl.a. danske författaren Bertil Nordahl 

(Nordahl 1994, Nordahl1995), som arbetat inom förskolan. Han menar även på att barnen 

behöver riktiga män som är manliga och som har en annan karaktär än mjukismannen eller 

velourmannen som fått representera 70-talets ideal (se även Nordberg 2005b). Han menar på 

att de ”stackars pojkarna” behöver få leka och bråka som pojkar gör, och därför behövs det 

män som förstår det där och tillåter det. Nordahl provocerar medvetet i sina böcker om hur 

förskolans män och kvinnor är och hur män bör vara. Det finns en del som är kritiska (se 

Nielsen 2005, Nordberg 2005b) till hans sett att se på män och kvinnor i förskolan, men detta 

visar på att det finns olika föreställningar om manliga förebilder. Nordberg (2005b, s.85) 

menar på att män i förskolan alltid måste förhålla sig till de normaliserade 

manlighetspositionerna och idealen om hur en man är och ska vara, oavsett vad han väljer att 

göra. De har dubbla krav på sig, de är förskollärare och de är män med hela samhällets 

lagrade förväntningar på sina axlar, och de ska vara männen som fyller ett tomrummet i 

verksamheten eftersom det saknas män i förskolan (Havung 2005, s.46, se även Manliga 

nätverket 2005).  Män som arbetar i förskolan kan man säga är förebilder från olika håll i och 

med dessa förväntningar. Svaleryd betonar dock att pedagoger oavsett kön, är alltid 

förebilder, och det innebär i sin tur att man måste ”(…) göra upp med sina egna omedvetna 

föreställningar” (Svaleryd 2003, s.32-33).  
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Jämställdhet och jämlikhet 

 
 
Ordet jämställdhet har historiskt sett haft en mycket bredare innebörd, där lika värde t.ex. 

innefattades. Under 1900-talet så kom kvinnor att rikta ordets betydelse till jämställdhet 

mellan könen, eftersom man och kvinna inte ansågs vara jämställda och att det därför 

behövdes göra något åt saken (Nordberg 2005a). 

För att det ska bli jämställt i andelen kvinnor och män på en arbetsplats, så handlar det om 40-

60 %. Är det 80 % kvinnor i ett yrke är det ett kvinnodominerat yrke. Enligt 

diskrimineringslagen får en positiv särbehandling göras för det underrepresenterade könet, 

men könskvotering är däremot olagligt (Schöner 2003). Jämställdhet brukar även blandas 

ihop med begreppet jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde oavsett 

kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m. (NE). 

 
Sedan jämställdhetslagen (1991:433) trädde i kraft 1991 har olika typer av 

diskrimineringslagar stadgats. Jämställdhetslagen har därmed kan man säga, gått över till att 

bli Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som trädde i kraft januari 2009, samtidigt som en ny 

myndighet med namnet Diskrimineringsombudsmannen bildades. 

Diskrimineringsombudsmannen ska kontrollera att Diskrimineringslagen efterlevs. Lagens 

ändamål är att… 

 

(…) att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (1 §) 

 

 

I kapitel 3 9§ (SFS 2008:567) under rubrikerna ”Aktiva åtgärder: Arbetslivet” så står det så 

här om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en 

viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid 

nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. 

Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 

hand ökar. (9 §) 
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I första stycket här, om lagens ändamål, så ska lagen främja lika rättigheter oavsett bl.a. kön , 

etnisk bakgrund och ålder, något som vissa förskolor i olika kommuner i Sverige använder sig 

av i sina platsannonser för förskolepersonal. I andra platsannonser för förskolepersonal kan 

det däremot stå att ” (…) vi ser gärna manliga sökande” (Arbetsförmedlingen 2009), som 

överensstämmer mer direkt till kapitel 3 9§ i Diskrimineringslagen. Betydelsen av kön skiljer 

sig därmed åt. I det första fallet värderas kön som likvärdigt med mycket annat, och i det 

andra fallet så är kön av större betydelse. Detta medför en viss problematik angående män i 

förskolan. Problematik kring Jämställdhetslagen och de lagar som gäller diskriminering är 

något som bl.a. Eva Schörner pekat på tidigare (2003). 

 

En annan viktig aspekt utifrån Diskrimineringslagen är det som handlar om föräldraledighet.  

Under rubriken ”Aktiva åtgärder: Arbetsförhållanden” så står det t.ex. att… 

”Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare 

att förena förvärvsarbete och föräldraskap.” 5 § (SFS 2008:567).  Föräldraledigheten idag tas 

till störst del ut av kvinnor trots att män faktiskt har unika möjligheter att kombinera arbete 

och familj (Plantin 2003, Bekkengen 2003). Förklaringen  till varför få pappor väljer att ta ut 

föräldraledighet är dock inte helt enkel, enligt Lars Platin, men det patriarkala samhället där 

maktförhållandet mellan män och kvinnor är ojämt och där män ges högre lön gör att män inte 

väljer att vara pappaledig även om de kan (Platin 2003).  

Lisbeth Bekkengen betonar också att det målet som finns om att mäns föräldraledighet ska 

leda till jämställdhet, främst inte handlar om relationen mellan föräldrar/pappor och barn, utan 

om relationen mellan män och kvinnor (Bekkengen 2003). Risken finns att det sätts 

likhetstecken mellan bra pappor och jämställda män, menar hon på, och att man  måste ” (…) 

analytiskt hålla isär mäns relation till barn och relation mellan män och kvinnor.”  

(Bekkengen 2003 s.196). Bekkengren hävdar med andra ord, att även om en ”barnorienterad 

maskulinitet”, där män i dag har ett annat förhållande till barn än tidigare traditionellt sett, inte 

påverkar förhållandet mellan män och kvinnor (Bekkengen 2003 s.197).  

 

Genuspedagogik 
 

Kajsa Svaleryd har skrivit en bok som heter ”Genuspedagogik” (2003) och är tänkt att belysa 

pedagogers roll i arbetet med genus. Boken är i två delar, där första delen ger en grund kring 
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jämställdhet och genus, och där andra delen är övningar och praktiska sätt hur pedagogen kan 

jobba med genus i olika åldrar. Hon säger att hon vill synliggöra det isberg som vi i vanligare 

fall bara uppfattar toppen av när det handlar om genus. Svaleryd menar på att ”arbetslaget 

behöver kunskap om genus, maktsystem och strukturer, så att de kan hitta en gemensam 

plattform att utgå ifrån.” (Svaleryd 2003 s.42) 

 

Genuspedagogiken har fått genomslagskraft i svenska förskolor och det har utbildats 

genuspedagoger. Men alla kommuner har inte genuspedagoger, och de som har, de har ofta en 

genuspedagog och som i sin tur inte kan driva det på egen hand (SOU 2006:75).  Så här 

beskriver Svaleryd vad genuspedagogik är för något: 

 

Att arbeta medvetet med genusfrågor i pedagogisk praktik handlar om relationer, organisationen 

av tid, rum, material, bedömningsgrunder och maktförhållanden. Det handlar om att på ett 

medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga händelser, att se samspelet mellan individer. 

(Svaleryd 2003, s.30-31). 

 

Kajsa Wahlström som skrivit boken ”Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i 

förskolan” (2003) fick i uppdrag av regeringen att studera pedagogers förhållningssätt 

gentemot pojkar och flickor i förskolan för att närma sig en pedagogik som skulle kunna 

kallas för jämställdhetspedagogik. Detta resulterade till den nämnda boken.  Hennes studie är 

ofta refererad till när det handlar om jämställdhetsarbeten (Förskolorna Tittmyran och 

Björntomten). 

I hennes studie av arbetslagen förekommer det inga män. Frågan kan ju ställas då om det går 

att sköta en jämställdhetspedagogik när männen är frånvarande.  Så här skriver hon i 

inledningen: ”I den här boken avhandlar jag snarare pedagoger än ”män och kvinnor”, även 

om de flesta pedagoger som jag skriver om råkar vara kvinnor. Det beror helt enkelt på att alla 

i mitt arbetslag var kvinnor, liksom de flesta av dem jag observerat i andra verksamheter.” 

(Wahlström 2003, s.9). 

Även Kajsa Svaleryds ”Genuspedagogik” tar inte upp mäns närvaro i förskolan. Frågan 

återstår om genuspedagogik tjänar på att det finns fler män i förskolan.  

 

 



24 
 

 

Lämplighet och egenskaper för omsorg 
 

Vem är lämplig att arbeta med barn? Det kan man fråga sig när kvinnor och omsorg är så 

starkt förknippat. Eller som Havung skriver i ”Manlighet i fokus” (Havung 2005 s.65) om att 

”Den attityd som är svårast att bemästra..” gällande män i förskolan ”…är den som säger att 

kvinnor är mest lämpade att vara där små barn är, både privat och yrkesmässigt, och att män 

inte är lika lämpade.”. Statistiskt sätt så är det mammor som är mest hemma med barnen och 

papporna som försörjer familjen (Bekkengen 2003, s.181). Vilket i sin tur förstärker 

könsrollerna och att befäster tanken att kvinnor skulle vara mer lämpade att ta hand om barn.  

Något vetenskapligt stöd för att kvinnor skulle vara mer omhändertagande och mjuka finns 

det inte enligt Janet Shibley Hyde, som sammanställt fyrtiosex olika studier från 80-talet och 

framåt i en metaanalys, kring skillnader mellan män och kvinnor. Hon menar på att vi är mer 

lika än olika. Skillnaderna menar hon på, finns dock när det gäller t.ex. sexualitet, vår 

motoriska förmåga att kasta boll, och hur vi hanterar aggresiva känslor (Shibley Hyde 2005).   

 
 

Män i förskolan – pedofiler? 
 

Pedofildebatten som det tidigare nämndes om i förebyggnads- och säkerhetsdiskursen, 

handlar uteslutande om män (Nielsen 2005 s.34). Under debatten gick man så långt med att 

säga att män kan vara för farliga att kunna ta hand om barn, trots att man efter 20-30 års 

diskussioner och kanpanjer hävdat att barnen behöver omsorgsutövande män, menar Nielsen. 

Detta gör oss bara påminda om att det finns ett starkt kulturarv ”(…) som binder barns behov 

av trygghet och omsorg med kvinnlighet och moderlighet”, enligt Nielsen (Nielsen 2005 

s.34). Detta kulturarv lever kvar och det märker personal på förskolor av.  

Elisabeth Löwnfeldt som driver förskolorna Vi som växer (i Älvsjö), har under flera år jobbat 

för att få in fler män. Hon är en av de få som lyckats anställa jämnt fördelat män och kvinnor 

på samma förskola. Tyvärr, medger hon, att det finns föräldrar som valt att inte ha sina barn 

där på grund av att det jobbar män. Under den tid då pedofilhärvan var som värst så var hon 

lite orolig. Istället för att de stänger ute män av rädsla så har de valt att öppet diskutera om 

detta. Löwenfeldt är noga med att poängtera att ”(…) det finns lika många ”tokiga kvinnor 

som [tokiga] män” (SOU 2006:75 Jämställdhet i förskolan 2006 s.214). Något som även Erik 



25 
 

Haugland, seniorrådgivare på Barn- och familjedepartementet i Oslo, och en av männen 

bakom nätverket Menn i Barnehagen (MIB), håller med om (Förskolan 2006:01). I Norge har 

de också haft pedofilskandaler. Nätverket MIB var då ett bra stöd och diskussionsforum för de 

män som jobba inom förskolan, säger Haugland.   

Under pedofildebatten i Sverige slutade flera män, som arbetade i förskolan, av den 

anledningen att de kände sig så ifrågasatta att det inte vill vara kvar. Statistiken vittnar om 

andelen män i förskolan var nere på 2% i slutet av 90-talet och i början av 00-talet (Skolverket 

2009). 

 

Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning om män i förskolan är inte så omfattande.   Nielsen menar t.ex. på att det 

inte finns någon ”… forskningsförankrad pedagogisk facklitteratur som behandlar manliga 

pedagogers relation till barn” (Nielsen 2005, s.27).  

Forskning om män, manlighet och maskulinitet finns det däremot om, under samlingsnamnet 

mansforskning. Mansforskning är ett ungt forskningsområde och har sina rötter i 

kvinnoforskning, men har växt mycket på senare år (Johanssson & Kuosmanen 2003).  I 

Sverige finns t.ex antologierna Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv (Berggren 

1999) Rädd att falla (Ekenstam et al 1998), Sprickor i fasaden (Ekenstam et al 2001) och 

Manlighetens många ansikten (Johanssson & Kuosmanen 2003).  

 

Den forskning som finns om män i förskolan i Sverige sträcker sig närmast till Margareta 

Havungs avhandling ”Anpassning till rådande ordning –en studie av manliga förskollärare i 

förskoleverksamhet” (2000), om hur manliga förskollärare anpassar sig till en rådande 

ordning. Samt Marie Nordbergs avhandling ”Jämställdhetens spjutsets? -manliga 

arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, feminitet och heteronormativitet” 

(2005), där hon studerat manliga arbetstagare i kvinnoyrken och försökt att omforma 

jämställdhetsdebatten genom att ”formulera en ny diskurs om män i kvinnoyrken” (s.15). 

Nordberg skriver i sin inledning att det som låg till grund för hennes val i att studera män i 

förskolan, var de intervjuer hon gjort med kvinnliga förskollärare om vilka kompetenser de 

ansåg att förskolebarn behövde. Där återkom det flera gånger att det saknades män i 

verksamheten, och att de män som jobbade inte var ”riktiga män”. Den manliga personalen 

som presenterades var bärare av en ..”specifik manlig kultur och som könsöverskridande, 
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annorlunda och ”feminiserade” män” (s.16). Nordberg skriver också att ”Den ”kvinnliga” 

arbetsmiljön framställdes på samma sätt både som positiv och som problematisk för män, 

samtidigt som manlighet presenterades som både ett problem och som en bristvara i yrkena” 

(s.16).   

Medan Nordberg valde att vidare studera de manliga arbetstagarna har jag valt att intervjua 

förskollärare och barnskötare om varför det behövs män i förskolan. 

 

 
Resultat och analys 
 

Beskrivning av undersökningsgruppen 
 

Undersökningsgruppen bestod av förskollärare och barnskötare, och som här har fått sina 

namn utbytta mot olika bokstäver för att låta dem vara anonyma. Intervjuerna gjordes en och 

en, även om det här kan uppfattas annorlunda. Intervjuarens frågor och ord står inom parantes. 

Intervjuerna 
  
(Behövs det män i förskolan?) 

A: ”Det behövs definitivt män i förskolan. Samhället ser ut så, det är män och kvinnor, det 

behövs på förskolan också” 

E: ”Ja. Absolut. Det har man tyckt i alla år. Jag har ju jobbat här ..” 

 (Skulle man lika väl kunna säga att det behövs kvinnor i förskolan? Blir det konstigt att säga 

så?) 

D:”Ah, ja det blir ju fel.” 

(Behövs det män i förskolan?) 

B:  ” (…) jag tror att det behövs. För som jag sa precis så asså, att det finns kanske vissa 

manliga egenskaper som behövs i förskolan som fler asså..man.. som fler behövs, men dom 

kan ju lika gärna finnas hos en tjej. Asså man kan ju inte ta in en man bara för att hitta dom 

egenskaperna. Sen vet ju inte jag vad det är för slags egenskaper, det har jag också 

funderat…(haha) över. Men jag vet inte, för jag har  läst det där..Jag är emot att man bara ska 

liksom kvotera in bara för att. Jag tycker det handlar om många andra saker också. Ja, som 

personlighet. Att man ska inte bara bana väg för ett visst kön varken i den här branschen för 
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killar eller i en annan bransch för tjejer bara för att man är av det könet. Jag tycker att man ska 

vara kompetent för det.” 

D: ”Följer man läroplanen ordentligt..öh  Om samhället såg ut som skulle man vilja att det 

såg ut så kanske man skulle kunna va lite så här..lite onödig. För vi jobbar ju ändå mot en asså 

en mer könslös förskola. Asså vi motverkar könsroller..ja allmänt. Asså som vi vill göra. Sen 

att vi gör det det är ju en annan sak. Och så länge vi inte gör det så då tror jag att vi behövs, vi 

män. Haha..Du vill ha ett rakt svar..haha..det är så..” 

Jämställdhet som könsöverskridande likhet  

Överskridande 

F: ”Det tycker jag att det ska va åt bägge hållen. Det ska va lika ok att som man välja dom här 

yrkena utan att bli sedd med lite snea ögon. För det tyvärr finns det också inom… kvinnor 

som också fortfarande gör det..ser ner på män som väljer kvinnodominerade yrken.. Är det 

nån vajsing där eller? Så…. För jämställdhet ska ju va åt bägge håll. /…/ Så det ställs höga 

krav på en man som söker sig till dom här yrkena.” 

D: , …så behövs vi för att vara där och visa ”den gode mannen”.” (Hur menar du?) 

”Jo men då menar jag på att..det man ser av oss män i förskolan som förälder,  som kollega, 

som barn,..inte ska vara den där hamrande spikande fotbollsspelande klättrande-i-träd-killen. 

Utan också ska kunna vara den där som sitter och pysslar, eller sitter och gör det traditionellt 

kvinnliga.” (Väldigt medveten om vad man gör hela tiden..) ”Ja, just…” 

Genuspedagogik 

A: ”Jag tycker inte om att det här genus överhuvudtaget. När jag går in på mitt jobb har jag 28 

barn. Det spelar ingen roll om det är pojkar eller flickor  ” pojkar, pistoler som s… och flickor 

i rosa”   ”Snygg färg! Vi stärker dig där du är. /…/ Det blir ju så automatiskt det. För du har ju 

båda genusarna. Men..hö, vad är genus då? Vad är en flicka och pojke? Vad är en kvinna 

för..vad är en man för mig.” ”Jag tycker man glömmer bort det där med att dom är individer.” 

C: ”Asså om..t.ex. om man jobbar lite med det här med genus.Då blir det ju bara min, 

kvinnliga, det blir ju bara min aspekt, asså där..annat aspekt..Det är väl..” (Konkret?) 

”Ja, jag tror det. Leksaker, det här är pojk och det här är flick. De är bundna vid..dom är  

väldigt så här och dom kan inte…” 

 

D: Men däremot skulle jag känna att jag skulle gärna vilja ha fler män i förskolan.”(Varför 

det?) ”Asså, dels för att man skulle kunna skapa… ha ett bättre genusarbete, helt enkelt. Vi 
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skulle kunna jobba ännu mer med genus om vi själva var väldigt..För jag tror att män som 

verkligen jobbar i förskolan och verkligen är duktiga pedagoger, är ju också väldigt medvetna 

om genus..t.ex. Jag tror ju ändå att man måste va det.” 

(Att man blir det för att man är man i ett kvinnoyrke ) ”Ja. Ja. Man själv har nog säkert 

kommit till sense..ställt sig frågan liksom, flera gånger..kommit till sense med sina egna 

fördomar. Som jag tror.” (Blir det mer konkret om det kommer in män..Är det lättare att jobba 

med genus?) ”Ja. Jag tror det. Haha” 

 

D:  ”Det finns jätteliten forskning. Och särskilt det här med fördelar och nackdelar. Och 

särskilt när man läser dom här genusprofessorerna syn på saker och ting, Svaleryd och 

Wahlström.” (Hur tänker du?) ”För dom är ju ofta också väldigt, dom är ju ännu mer extrema 

än vad jag är, att män behövs inte alls i förskolan ofta… kan jag tolka. /…/ Dels är dom själva 

inte överens väldigt få av dom här forskarna runt genus. Dom är ju forskare så dom har ju sina 

egna teorier. Jag köper mycket. Jag köper strukturen om hur det ser ut i samhället, och lite hur 

man kan gå dit. Men det är just det här med att männen skulle va helt oviktiga som det ser 

ut..det tror jag inte det är. Nä..jag vill nog ändå se att vi män är viktiga fram till att..fram till 

dess att vi har en sån..professionellt arbete… Där man ser..Att vi som jobbar här också..av den 

kalibern att vi kan arbeta med könslösa barn mer eller mindre. Dämpa könsrollerna. Ja, 

men..om en utopi kanske. /…/ Jag håller med dom i mångt och mycket. Men det är som jag 

säger. Just för att..men jag tror ändå ..att den rätta mannen behövs ju. Och fram till att 

samhället inte är så jämställt som det är faktiskt är, så behövs vi för att vara där och visa ”den 

gode mannen”.” (Så det handlar inte om kön?) 

D:   ”Det handlar om personen bakom..bakom könet. Könet sitter väl mellan bena och det är 

inte så ofta man vill visa det..hahaha.. Genuset i skallen, och  vad är det man brukar säga? Så 

jag menar att..Berättar jag inte att jag är kille så kan det säkert tag för dom att förstå det för en 

del barn. Men sen kommer ju alltid barnen, asså och då menar jag ju om barnen kommer helt 

utan förutsättningar från hemmet. Där dom inte får på sig en blå mössa på BB för att dom är 

killar eller rosa för att dom är tjejer redan på BB, liksom. Att dom får en..får en rosa filt i 

barnvagnen, och du får en blå.. Att du går till vänster på HM  för att där har dom rosa 

kläderna och  till höger dom blåa med döskallar på. Asså eller att du läser katalogen, först 

läser du dom blåa sidorna om du är kille, och sen läser du dom rosa sidorna om du är tjej. Sså 

samhället är ju som det är. Därför tror jag ju..asså det är ju poängen, att därför tror jag ju 

fortfarande att män behövs för att kunna visa att även killar kan bläddra på dom rosa sidorna. 

” (Så då behövs det fler män för att konfrontera det där, liksom, för då blir det mer tydligt..) 
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”Ja, absolut. Ja men det tror jag. Och det blir ju verkligen tydligt, även för både barn och 

föräldrar liksom. Att det inte är så självklart.” 

E:  ”Då kan man ju verkligen se konkret det kan ju va lättare..Tjejfärg, killfärg.” 

F:  ”Det är bra och få se..åh..dels får man ju kanske..Ta tag i egna värderingar, var man 

står..vad som är manligt och kvinnligt. Diskussion med barnen. Tjejfärg Killfärg finns det? 

..Och då tror jag att det skulle vara bra om man hade en manlig också, som kanske 

kommer..ok, är jag en tjej för att jag har på mig dom här färgerna eller asså. Så dom ser det 

konkret. För nu får jag relatera till hela tiden till deras föräldrar. För jag vet när vi prata om 

rosa..Man kan göra ganska mycket mer. Att dom får se att både kvinnor och män kan göra 

samma sak. /…/Titta nu ska F jobba (haha). Dom tänker inte på att det här är en arbetsplats 

för mig. /…/ Dom får se mycket. Dom får se oss göra massa olika saker...men det skulle va 

bra också att se bara att en man kan lyssna och sitta och läsa saga. Fast jag tror att dom får se 

det hemma.  /…/ Beroende på olika områden.” 

D: ”Jag tror alla har fördomar. /…/ Jag tror man måste börja nånstans. Och verkligen kolla. 

Vad tror jag egentligen, vad tycker jag egentligen? Och gör du inte det, om du själv säger att 

du är fördomsfri, och du har inga fördomar. Ja men då är du inte redo för ett arbete med genus 

t.ex.  För det tror jag ändå kräver att man går till botten med sig själv. Rabblar upp alla 

fördomar man har. Och börjar beta av dom en efter en, så vi kan bli av med dom. Man blir ju 

säkert inte av med alla.” (Om man jobbar med genus så skulle det va konkretare och enklare 

om det fanns fler män i förskolan, tänker du då?..eller? Att det är lättare att gå till botten 

med..)”Gå till botten och komma igång. Start upp liksom.” 

Jämställdhet som maktskillnad mellan könen  

Lönen och status 

A: ”Ena min kollega han sa att han tyckte att han skulle ha mer betalt för att han va kille. Men 

hallå? Så funkar det inte. Man ska inte ju ha mer betalt för att man är kille. Varför ska…? Du 

gör ju precis samma sak som jag gör. /…/ Jag tror att vårt yrke, tyvärr, får bättre status om det 

kommer män in.” 

 (Hur skulle man göra för att få in fler män i förskolan?) 

D: ”Jag vet inte vad dom andra sa som du har intervjuat, men..hehe..så här ..”Höja statusen. 

Höja lönen.”..Ja men det är ju också det här..För mannen ses ju ofta som familjeförsörjaren, 

den som tar hand om saker och ting, som jag sa innan. Och då ska man ju också som  man ha 

ett bättre yrke liksom, ett högre klassat yrke.”(Tänker du så själv att…?) ”Annars hade jag 
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inte jobbat här så. Nejdå, då hade jag inte jobbat här om jag hade tänkt så, så det kan jag ju 

inte göra. Utan jag jobbar med nåt som jag intresserat mig för, nånting jag verkligen vill.” 

 

D: ”Mycket har väl att göra med..Där har ju media verkligen tagit till sig. Dels så kallar dom 

inte polisen för ”snuten” i tidningen som man gör med förskolan, man kallar det ”dagis”. Och 

dagis sänker ju bara våran status ännu mer. /…/ För att förstöra för att få in fler killar i 

förskolan. Utan istället liksom kalla den för en förskola. Du är ansedd som en professionell 

pedagog som verkligen har nåt och lära ut. Det formar liksom. Det är viktigt jobb vi gör. 

Livsviktigt. Och det är väl det man inte förstår. Börjar man få media och politiker att tänka i 

dom banorna så blir det så mycket bättre. För jag tycker inte ens att våran nuvarande 

regeringen har tagit till sig det. Dom säger att dom vill ha fler män i förskolan. Men det finns 

inge mer, det finns inge tyngd i det. Jag tycker inte att det finns nån tyngd .” (Hur skulle det 

kunna få mer tyngd? Vad är det för tyngd som skulle behöva?) ”Dels handlar det om just..att 

kalla förskolan för förskolan. Att det är viktigt, vikten av förskolan. Jag tycker inte man  

använder det heller.” (Så om det skulle komma in fler män så skulle det bli mer tyngd då?) 

”Nej, inte det spåret. Däremot vet jag att många män som hamnar i förskolan på fritidshem  

får ju ofta nån tjusig position till slut. Statistiken är ju hög på det. Att ända mannen på 

förskolan också är chefen. ”Som det ska se ut, då är strukturen ordnad”..närå..”  

(Varför behövs det män i förskolan?) 

E: ” (…)  för att höja statusen har det också vart prat om mycket.” (Kan du känna att det 

skulle höja statusen också?) ”Ja, kanske lite faktiskt. Jag tror det. Man har sagt i många, 

många år att vi måste synliggöra vårt jobb… utåt  så folk vet vad vi gör för annars är det ju 

bara..” ni passar ju bara barn””.  

(Om det kom in fler män, skulle lönen höjas då?) 

F: ”Ja, det tror jag.” (Kan det vara en anledning för att det ska in fler män?) ”Också. Men jag 

tycker det är tråkigt. Jag tycker att det är väldigt tråkigt, men jag tror det skulle vara tuffare 

löneförhandlingar och lönerna skulle höjas. Ja, det tror jag. Och det är har vi pratat så mycket 

om när vi håller på med genus [tillsammans med barnen]. Att vi tror det att..skulle lönerna 

höjas skulle fler tänka sig att jobba med yngre barn.” 

A: ”Är det barnen som ska få det mer jämställt? Men jag smutskastar inga män inför barnen. 

Jag vet inte vad dom menar. Men jämställdhet ska väl va också att om vi jobbar ihop, män 

och kvinnor, så ska vi väl ha lön efter det jobb man gör? Spelar roll om man är kvinna eller 

man. Man ska ha den lön efter det man själv presterar. Män ska inte ha mer för att locka dom 

till förskolan. DET accepterar jag inte. Men oj vad jämställt det blev. /…/Det kan ju va att det 
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ska va jämställt, att vi ger olika. /…/ Om vad jag ser på jämställdhet så är det ju att vi är lika 

mycket värda, män och kvinnor, att vi har samma..Så ser jag på jämställdhet. Är det inte det? 

Att vi är jämställda. Haha, eller? /…/ För jämlikhet är väl att man har lika, att man gör lika 

jobb, asså.. som hemma. Även om jag ammar och föder barn så ..är vi jämlika.  Men då 

kanske dom menar att jag som kvinna, eller vi som kvinner, att det är kvinnodominerat 

la...eller ställe, att vi bara ger en kvinnas syn till barnen.” (Kan du tänka dig att det är så?) 

”Jou, det kan jag tänka mig. Vi är ju ett gäng kvinnor som jobbar, så det är väl ju så klart att 

dom bara får en. ” (Men det är väl inte hela sanningen..) ”Nej, för där tror jag hur man är som 

person också, eller hur. Ja, jag tror det har lite med personlighet och vad man har för 

inställning..till.. Om jag är trygg i min kvinnlighet så tror jag kanske att jag kan ge annat, men 

om jag osäker i min kvinnlighet och känner att ”oj, jag måste”…” 

Jämställdhet uppfattad som en komplementär skillnad mellan 
könen 

Olika 

A: ”Om man jobbar ihop så spelar det väl ingen roll om man är man eller kvinna. Man har 

mycket att ge. Och jag tror ändå vi ger olika,..som man och som kvinna. Vi är mamma och 

pappa, vi är olika. Vi ÄR olika. /…/ Jag kan inte ju ha en manlig syn för jag är ju inte manlig. 

Asså jag är ju en kvinna.” 

F: ”Ja, det behövs både manliga och kvinnliga för alla barn. För vi står för lite olika 

värderingar och även sätt. Manligt och kvinnligt. Olika värderingar från olika håll.” 

A: ”Jag tror i hur du bemöter barn. Asså du kan prata med barn..men du måste få med barnen 

när du pratar med dom..haha..så att dom känner den här vuxna pratar med mig, den här är 

intresserad av mig. Inte det hära bara omvårdnadsbiten, ”den är hel, ren och mätt”,  utan den 

här vuxna sätter sig ner och pratar med mig och inte håller på och duttar och liksom...utan 

man är ungefär på samma nivå. Även om jag som vuxen.” (Det har inte med män att göra 

utan det har med pedagogen..?) ”Nej, men det kanske är så att vissa män är duktigare på det. 

Eller kan det. Kanske inte duttar till det så mycket, utan kanske bara sätter sig ner och så 

”tjena grabbar eller tjejer, vad gör ni?” 

 

Kvotering 

Kvotering och positiv särbehandling är något som D reflekterar över. D är medveten om att 

kvotering är olagligt, men att positiv särbehandling däremot är tillåtet. 
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D: ”Man har kvoterat in. Men, man har gjort det enklare för män att söka till lärarhögskolan  

t.ex. …få en utbildning. Och har haft killgrupper..haha..Klasser mer eller mindre dominerade 

av män..för att försöka hjälpa dom framåt. Och det är ju klart asså, man kvoterar ju in tjejer på 

så många andra arbetsplatser, brandkåren, polisen, militären försöker man kvotera in. Men jag 

ser mer att det är man..Jag vill ju inte bli inkvoterad, utan jag vill bli anställd för min 

kompetens och min profession, liksom. För den pedagog jag är och inte för att jag är man.” 

Arbetsmarknadsdiskursen 
 
Att det är brist på personal, och då framförallt utbildad personal, i förskolan är inte det som 

de intervjuade först får i tankarna om varför det behövs män. Denna diskurs fick minst 

uppmärksamhet i intervjuerna.  

 

D: ”Det är ju hyfsat lätt fortfarande att få jobb inom förskolan, på nåt sätt. Som man kan man 

tillslut bli tvungen att söka där till en förskola, för att annars blir du utan A-kassa.”  (Vad då, 

att det är sista utvägen?) ”Ja, precis..haha. Sista utvägen. Det är det värsta du kan råka ut för, 

du hamnar på förskolan. Det tror jag att… så kan du känna fram till att du kommer innanför 

dörren, liksom. Sen tror jag det blåser bort.” 

Diskursen om barns behov 

Om barnen  

(Behövs det män i förskolan?) 

C:”Ja det tycker jag. Vi hade en praoelev, en från nian, och bara det. Han är ju liksom hälften 

barn och hälften vuxen, men man märker ju liksom behovet ändå, hos barnen. Ja, alltså 

liksom, det blir ju andra lekar och så dära. Så det behövs. Vi är ju olika. Så det, absolut 

behövs. ” 

E:“Det kan ge glädje för barnen på ett annat sätt” “Barnen , dom blir glada” “Det är lite extra 

med killar på nåt sätt” 

E är dock inte avundsjuk men säger det att… 

E:“ ”Killar är omtyckta oavsett om det är den som jag tycker att det är den som passar. För att 

det är han. För att det är ovanligt. /…/Varför ska det va kvinnodominerat, egentligen? Så jag 

tror att barnen skulle tycka det var roligare, också.” 

F berättar om ett ”tufft område” som F arbetat i där ”de flesta var invandrarbarn.” 
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F: ”Jag tror att dels så fick de lite annan syn på mannen, därför att dom hade 

invandrarbakgrund. Svenska män är ju mer tillåtande. Och jag tror att det var extra viktigt där 

faktiskt för att de fick se lite annat än vad det här auktoritära, som många av dom var van vid. 

Då fick dom se en annan typ av man. Att en man kan vara lite på deras villkor också och 

lyssnande.” (Var dom inte beredda på det?) “Nej… Främmande /…/ det här det tar tid att 

få..att ändra uppfattningar, och därför behövs det också mera män i förskolan så att det finns 

många olika typer av män, precis som det måste finnas många olika typer av kvinnor inom 

olika yrken.” 

B: jag tror att det är mycket..mycket ah men snack om att barnen söker mycket så här 

kroppskontakt med männen, men dom gör ju inte det lika mycket med han som jag jobbar 

med nu som han som jag jobbade med innan. Så då måste det ju handla om nåt 

personlighetsdrag hos dom, som gör att man..nej jag vet inte.” 

(Du resonerar så att det handlar om personlighet.) 

B:”Ja men det handlar om personlighet men samtidigt så..Asså det handlar om förebilder 

också. Att man kanske ser olika personer som,..olika slags personer som förebild. Men jag 

försöker ju tänka på hur jag agerar för att vara en bra kvinnlig förebild. Jag vill inte överföra 

det typisk liksom..äh..asså det som ska va typiskt tjejigt liksom att man är svagare eller att 

man är..sådära.” 

A: Män behöver va där för att dom är män, för att dom ger en annan liksom förebild än jag 

som kvinna gör . Det spelar nu ingen roll, nu pratar man kanske inte så mycket om..Men män 

kan ju ändå förstå pojkar på ett [annat sätt] som jag kan förstå flickor på ett annat sätt, för jag 

vet själv eftersom jag är flicka själv . /…/ Det här med tre tjejer i ett hör.., skitsnacket emellan 

att dom är mer tysta och gör allting lite mer dolt, pojkar smäller till och sen är det bra. Man 

kanske kan förstå kanske mer, så. Så jag tror att man behövs som förebild. Men sen är det ju 

personligt också.” 

B: ”Det är klart att det är  roligt att det finns killar, men jag tycker det är viktigare att det finns 

goda förebilder än att det finns manliga förebilder eller kvinnliga förebilder. Jag tycker att 

grundegenskaperna är viktigare. Alltså att det är rätt person på rätt plats. /…/ .. det finns ju 

både killar och tjejer asså barn..som då..självklart är det en kille är det en kille och en man är 

ju en man, så det är ju klart att man identifierar sig med olika saker, precis som..asså..etnisk 

bakgrund och allt sånt där att man..att det behövs alla såna..olika grupper för att man ska 

känna att man kan identifiera sig med nån. Men samtidigt så är jag så hära..många har ju 

ändå..asså avsaknar ju inte liksom..eller..har ju nån slags..om man säger då barn som går i 

förskola som bara har kvinnliga förskollärare dom kanske har nån annan man som dom 
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identifierar sig med. Man behöver inte sakna det helt. Utanför förskolan. Samtidigt, jag tänker 

så hära..hm.. homosexuella föräldrar asså sådära, kommer deras barn må sämre för att de inte 

har nån nära manlig förebild eller nära kvinnlig förebild? Eller jag vet inte vad det för 

forskning, det vet du..hihi.  /…/ Eller som jag sa tidigare att man identifierar sig med olika, att 

killar  kanske väljer att identifierar sig med killar och tjejer med tjejer. Men så tror jag inte 

riktigt det är heller, för säg att jag spelar fotboll jättemycket och om det då finns nån som är 

jätteintresserad av fotboll då kan ju det va nånting som den identifierar sig hos mig, vare sig 

jag är tjej eller kille. Att man på nåt sätt..identifierar sig med… Jag vet inte om man 

identifierar sig med kön eller egenskaper, eller?” 

C reflekterar över fadersgestalter och mammaroller. 

C: ”Det har ju pratats om det i många, många år att vi ska va pedagoger..att vi inte ska va den 

här mammarollen..dagis..ja precis… men kräver jag då av männen att dom då ska ta 

papparollen? Själv har jag ju släppt det för flera år sen. Så ligger ju inte..mina tankar ligger ju 

inte i balans..den ena väger tyngre..Jag tänker olika med män och kvinnor, haha..det är ju helt 

fel” (Om det jobbade män här, då kanske du skulle tänka annorlunda?) ”Ja, det skulle jag 

säkert. Och den som jobbar här ska ju likadant..ska ju få vara en pedagog och inte en mamma. 

För det var ju så för många år sen…” 

F drar sig till minnet att det finns en diskussion om barnen till ensamstående mammor. 

F: ”Ensamstående mammor …inte tänkt igenom det ordentligt. Där tror jag att det är ännu 

viktigare med manliga förebilder. /…/ Identifiera sig med könet. /…/Även viktigt för tjejer att 

kunna se..Det behövs män i förskolan oavsett område. /…/ Killarna drog sig automatiskt. 

Tjejerna… avståndstagande först, men sen ingen skillnad.” 

E: ”Ja, det kommer jag ihåg att man har pratat om under  alla år egentligen att det behövs mer 

killar eller män i förskolan överhuvudtaget. Just för förebilder för barn, t.ex. och  alla har ju 

inte sina pappor kanske, så. ofta.. ja det kan ju se olika ut.” 

D reflekterar över ”de stackars pojkarna”. 

D: ”Ja, vet inte..men det är också det där. Fan, det är inte lätt.. Även om som kille så kan man 

ju få..dom här..i arbetet, inte här dom senaste åren, men i början kunde man få väldigt 

mycket..Inte att nån sa det till en utan att någon ant..förutsatte att man mer eller mindre skulle  

ta det ansvaret för stökiga killar t.ex.  Dom här ”stökiga killarna” som ”sprang och skrek och 

va extra högljudda och slogs extra mycket”. Att man på nåt sätt då, som man skulle gå och ta 

hand om det här. Den här ”killgruppen”.” 
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Om föräldrar 

D: Frågar man föräldrarna, vi träffar ju mycket föräldrar, så säger dom ofta att dom vill ha 

den här manliga förebilden. ”Åh va bra med en kille som kan föra in manliga värden”. Det är 

ju en sån där fråga som jag alltid har fått ställa mig så här… Vad har jag för manliga värden 

som inte mina kvinnliga kollegor kan föra, eller föra in i vardagen?” 

B:  ”Min kollega har ju inte blivit ifrågasatt liksom, är du pedofil..alltså inte från föräldrar, 

inte rätt ut i alla fall. Dom är snarare tvärtemot. Dom är mera det här släktet att ”åh va kul att 

det är en kille, åh va kul att det kommer en till kille. Dom är mycket så.” 

Organisationsdiskursen 

Arbetslaget 

(Märks det nån skillnad i arbetslaget?) 

C: ”Jag har aldrig, alltså jag har faktiskt aldrig jobbat med nån i samma arbetslag, så att det 

har ingått män. Så det är lite svårt att peka på specifik skillnad.” 

A: ”Nu har jag jobbat med väldigt många killar, åh..ja..det, det blir en annan typ hihi, jag vet 

inte hur jag ska förklara att..,  om man jobbar tjejer ihop, nu är inte du [läs intervjuaren] tjej så 

du kan ju inte förstå hihi, men tjejer är ju på ett visst sätt, vi är ju det, asså, vi är på ett sätt och 

killar är mer på ett sätt. Och är man här så sitter man mycket och ”tss tss” snack och 

liksom…../…/  För det blir ju en annan stämning..det blir en annan..liksom ja vet inte riktigt 

hur jag ska förklara. Det blir rakare med killar.” (Vad är det man ger olika?) ”Ah, det kan jag 

inte säga.. hihi. Jag vet faktiskt inte vad vi gör. Jag vet inte om det är sättet vi är på, asså.” 

C: ”Jag tror att det skulle vara bra med lite blandat. För att man är olika. Det är svårt och 

liksom peka på nåt…/…/ Olika värderingar från olika håll.” 

A: ”Om man jobbar ihop så spelar det väl ingen roll om man är man eller kvinna. Man har 

mycket att ge. Och jag tror ändå vi ger olika,..som man och som kvinna. Vi är mamma och 

pappa, vi är olika. Vi ÄR olika.” 

E:  ”Tjejsnack . Lite så kan det va, ibland. Lite annat när det är blandat. Det är väl alltid bra 

med blandat egentligen, både åldrar och kön, faktiskt. Dom unga har nåt och ge och dom äldre 

har ju också nåt och ge.” 

A: ”Har man killar i en grupp så är det mer rak på sak, så här, nu löser vi det och inte så 

mycket konflikt. Nu kan man ju inte säga att alla är likadana. /…/ Så att det är mer rakare när 

det är killar när man jobbar tillsammans, i personalgruppen.  Men jag tror också så att man 

måste ha det så i personalgruppen. Jag har den inställningen att jag tycker att killar är jättebra 

och jobba med. Jag trivs med dom. Jag tycker det är jättebra. Jag kan tycka att man kanske är 
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mer macho för att man verkligen följer det man tycker är kul. /…/ Vilket jag kan ge till dom 

små barnen också. Asså, det är ju det jag jobbar för. För att stärka individen, inte för vilket 

kön dom är. Sen kan jag stärka tjejerna mer, ”Kom igen”.”   

(Du har vart inne på det att det behövs både och. Och sen har du sagt att arbetslaget funkar 

bättre..) ”Inte bättre, men det blir annorlunda...När jag har jobbat med killar så har det varit 

lite annorlunda..Det är liksom…”(Kan du känna att det är ett behov?)”Ja, jag kan känna att..” 

(..att det är en av anledningarna till att det behövs män..) ”Ja. För många kvinnor på en och 

samma arbetsplats, det..hihi..kan va haha..Nej men asså, jag tror det ska va blandad grupper. 

Om det är en mansdominerad arbetsplats så är det en annan jargong. Så jag menar, duttar man 

inte lite av det motsatta där så blir det kanske bättre då.  Det behöver inte va så macho och det 

behöver inte va så gnälligt, så.” 

 (Om man samarbetar i arbetslaget..Att man kanske lättare kommer till botten med..Tror du 

att det är bra att det kommer fler män till förskolan så att man kan göra..att man kommer till 

botten med såna saker, tror du att det..Kan det vara en anledning varför det behövs? Att man 

ska konfrontera nånting som..som det är svårt att konfrontera om det inte finns både och? )  

D: ”Ja, precis. Men det tror jag nog.” 

(Tycker du att jag är ute och cyklar?) 

”Nej, absolut inte. Och jag tror det skulle kunna bli ett bättre arbetsklimat liksom, om det va 

en mer jämställd fördelning mellan könen på en arbetsplats. Att diskussionen..både den 

professionella diskussionen i arbetslaget under reflektionstid t.ex..och diskussionen  i 

personalrummet lik väl. Det skulle kunna bli mer konkret.” (Vad menar du med 

personalrummet, är det annan diskussion?) ”Där skiljer man ju..haha..Där snackar man ju 

om..haha…(stängda dörrar?)..stängda dörrar och där kan man snacka skit om både föräldrar 

och barn och kollegor. Och sånt tror jag, det tror jag..Det är ju mina egna liksom..fördomar, 

men..haha..Nu kommer dom. Min egna fördomar om det kvinnodominerade yrket som jag 

jobbar i. Att sånt skulle man bli av med på ett annat sätt. Man skulle ha en mer rak och 

konkret diskussion. Och innan det blev såna problem om man skulle kunna ta upp det innan. 

För att man ska ju behöva ha rakare och öppnare klimat på avdelningen i arbetet.” 

E: ”Ja, sen också för att det är så kvinnodominerat så att det blir bättre med en blandning, 

tänker man ju.”(Arbetslaget?) ”Jaa…” 

Förebyggnads- och säkerhetsdiskursen  
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Eftersom ingen av de intervjuade är emot att det behövs män i förskolan kan det uppfattas 

konstigt att ta med denna diskurs. Men de intervjuade är alla mycket medvetna om denna 

diskurs. Fem av sex självmant väljer att prata om den eftersom den ändå är så förknippad med 

män i förskolan. En del tycks ha erfarenhet av diskursen och berättar om pedofiler och den 

debatt som fanns på nittiotalet. 

Pedofiler 

A: ”Nej! Jag skulle aldrig ens tänka. Nej..asså..nej. Varför skulle jag gå och tänka på att alla 

män är pedofiler bara för att dom jobbar med barn. Det finns kvinnliga pedofiler också, och 

det finns det inte ens en tanke på det. Man säger ju aldrig att det där kvinnliga pedofilism..” 

(Nej, för ni är väl födda till..) ”Ja men älska barn. Det är vårat kall, ”åh”.”  

(Det kan ju va så att män är…)”Rädda.”(Precis) ”Men det kan jag förstå. Jag kan förstå, för 

att..Jag kan förstå att män inte kan slappna av på samma sätt, när man är runt barn efter den 

diskussionen.”(Det var många som slutade efter den..) ”Ja, men jag kan förstå. Tänk om du 

sitter med en liten flicka i knät som jag sitter med en pojke och kramar..” aaah, kom till 

mamma, aaah, fröken gosa gosa”. Jag menar, jag tror inte män RIKTIGT lika avslappnat…, 

för jag behöver inte oroa mig för jag är inte pedofil. Men samhället säger..återigen är det ju 

samhällets syn som..” ja, du är kille, du kanske är pedofil?” Jag menar, det är ju fruktansvärt. 

Tänk att gå till jobbet och känna hela tiden så här …”Nu kanske jag rörde den där för mycket, 

eller nu kanske..”. Jag menar, barn behöver ju hjälp med att torka sig efter toalettbesök. Aah, 

är det acceptabelt då att en man gör det? Nej han kanske är pedofil. Det är ju fruktansvärt. ” 

(Men ser det inte ut så i ett hem? Att det är pappor och mammor som gör båda delarna..) 

”Jo. Haha, men det gör ju det.  Så varför ska inte män kunna göra det, som jobbar inom 

förskolan? Jag menar, man är väl inte pedofil för det? Men, jag menar, jag förstår att blir 

rädda för det. Men det är lite svenskt kan jag tycka. Det ska överdrivas, det ska förstoras upp 

liksom. Jag tror att män sitter mer på datorn. Nu är det ju polis dessutom. Nu får du ju lämna 

in..Men en pedofil har ju oftast inte varit hos polisen..haha.” 

B reflekterar över klasskamrater på lärarutbildningen som ifrågasatte en annan klasskamrat. 

B: ”…Kommentarer från..jag vet inte om det va föräldrar eller så därra..Om varför han ville 

göra det, varför vill du jobba med just yngre barn? Asså..typ sådära.. Han blev ifrågasatt om 

varför han ville göra det. Och då krävs det ju en stark person. Den enklaste vägen för honom 

och bara slippa allt det härra det hade ju vart bara och säga såhära ”nej, men jag ska inte jobba 

i förskolan, ”..asså… Det hade vart den enklaste vägen för honom, men nu fick han stå upp 

för det. Och vi hade dessutom diskussioner i klassen. För jag hade klasskompisar som sa ”jag 
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skulle aldrig lämna mitt barn till en..manlig förskollärare..jag skulle verkligen undra vad han 

hade för intentioner med att vara där…ja men du vet, typ så där, hade klasskompisar som sa.. 

Så han fick ju försvara sig, även om 90 %  av klassen stod bakom honom. Så det är klart att 

det krävdes mer av honom än vad det krävdes för mig och ba säga..” ja, men jag vill jobba 

med små barn” . Det krävs ju en rätt stark person att stå upp mot det.”  

 (Kan det vara så att dom är rädda för nånting..varför ska inte dom lämna barnen...?) 

”Jo, men det handlar om pedofilgrejen..asså..Att om en man ska jobba med små barn dom 

måste han andra intentioner, än..”(En man är likamed pedofil..?) ”Ja. Det var det som 

jag..asså hon sa inte det rätt ut..” jag tror att du är pedofil för att du”..asså så..men det var ju 

dom..sådära.. Och det är ju dom frågorna…” 

C berättar om att i England är det ”helt otänkbart” att män arbetar i förskolan, och menar 

på att ”män blir påhoppade” för att vara pedofiler. C berättar även av egen erfarenhet om en 

kollega som blev beskylld. 

C: ”Vi fick inget stöd. Knappt att vi tog upp det på..Vi hade ju också massa med 

funderingar…/…/ Nånting hade jag önskat. Jag vet än idag inte vad som hände och vad som 

inte hände. Och det fanns ju liksom inge belägg för det. Det var..Det som jag ju va så..från 

den ena dan till den andra så var det bara..Pang! Bom!” (Det räcker med att en förälder..) 

”Ja.” 

D:  ”Jag reflekterade faktiskt inte så jättemycket om det..utan det är mest i efterhand så 

dära..att jävla vilken tur att man stanna kvar. För det där  är ju verkligen en sån  som hade fått 

en.. kunna fått en att..likaväl fått en att vända på steken och gå därifrån och bara..”Jag skiter i 

det här, äh jag är ju inte välkommen.” Och det är ju likadant när man har vart här. När man 

har fått såna… såna slängar liksom..från dom vuxna..vuxna människor..från föräldrar, från 

personal eller från media..från..asså man läser om förskolan överhuvudtaget. Att då får man 

alltid gå till grunden med varför man jobbar, varför man är här. Gå ner på den nivån. Det är ju 

faktiskt med barnen man är..man arbetar med. /…/ Men det är som jag säger..jag tror att.. det 

är så beroende på vad det är för typer män, vad det är för män. Asså..så därför tycker jag det 

är fel och bara..fler män i förskolan skulle kunna…” 

E: ”Det är skrämmande. Är det sant att det har varit så, då ska det verkligen vara rätt män 

också i de i förskolan. /…/ Det blir lite dubbelt bara för att man är kille på nåt sätt.”   

(Om det skulle börja jobba en man här, …tänker du igenom ”är han pedofil eller inte”?) 

”Nej, det tänker jag inte.” 
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Personlighet 
A reflekterar över en kollega. 

A: ”För han är han. Men han är ju ändå en man, så det måste ju ändå va…asså det kan ju inte 

bara vara att han är ”en han”. Det måste ju ändå va också personlighet, men men..öh 

öh..ah….. förstår du? Jag tror liksom, man kan ju inte säga ”jag är en tjej därför är jag så. Jag 

tror..jag anser att det behövs män och pojkar. /…/ Och sen är det ju hur man är som person. 

Men jag tror..och det anser jag fortfarande, att man är olika. Vi är olika. Män och kvinnor är 

olika, annars skulle vi alla vara samma kön.” 

B och F är mer direkt på sak. 

B: ”Det handlar om personligheter” 

F: ”Allting har med våra personligheter attt göra. Inte om man är man eller kvinna.” ”Men 

sen beror det på hur flexibel man är. /…/ Barn märker väldigt tydligt hur man är som person.” 

Lämpligheter och egenskaper 
 

B: ”Jag vet inte. För jag tror..som jag sa liksom att det är en viss slags personlighet som söker 

sig till förskolan. Och att i dom egenskaperna så ligger självklart omsorg för att det är en 

grundläggande egenskap som behövs i förskolan. Och jag vet inte om..förmodligen så finns 

den mer representerad hos kvinnor än hos män, inte vet jag. Eller så är det så att det förväntas 

finnas hos kvinnor. ” 

(Men tror inte du att det är fler som är intresserade av att jobba här i förskolan?) 

D:  ”Jag  tror att det är fler som inte fattar vad jobbet går ut på. ”Ta hand om barn!  Fan det 

kan man väl lämna in på IKEA och göra.” ” 

A reflekterar över män och kvinnor och  omvårdnad.  A stör sig bl.a. på att kvinnor är så 

starkt förknippade med omsorg. 

A: ” Asså, nu kan jag bara se ifrån mig själv, liksom hur jag ser. Det är så klart det finns 

kvinnor som säger också att ”här har inte män nånting att göra”, ”dom förstår inte det här med 

omvårdnad och sånt”, vilket… Det beror på vilket årtionde man är född (hihi), hur länge man 

har jobbat, säkert. Nån som är 60 har nog inte samma inställning som en som är 20. ”Ja det är 

bra att vi gör på mitt sätt, ja det är bra. /…/ ”Lite generation tror jag. Det är vad jag tror, hihi.” 

Det är inget kall! Jag har inte haft nån ängel som har sagt till mig att jag ska jobba med barn, 

utan jag tycker det är jätteintressant att jobba med barn. Det är världens grej att få jobba med 

dom. Det tror jag män också tycker, men jag tror att dom är lite..backar för att komma in i det 

facket. Undra om det är samhället som gör..att man är lite töntig om man jobbar där. Men vi 
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tjejer är ju inte töntiga när vi jobbar inom förskolan, men för oss är det mera så här ”ÅH 

[lossas hålla ett barn i famnen]  DET ÄR VÅRT KALL”.”  

B: Ska du jobba inom förskolan så måste du ju på nåt sätt ändå ha en omvårdande känsla, och 

det har ju inte alla människor. Har du inte det så söker du dig inte till förskolan, oavsett om du 

är man eller kvinna. /…/ Nej,  jag tycker att det är viktigt att det är rätt person på rätt plats. 

Jag vill inte ha in en kille bara därför att det är en kille. Utan jag vill ha in en person som har, 

alltså, rätt egenskaper för det. Om jag skulle vara med på en intervju så skulle jag inte känna 

ba..  ”ah, vi tar honom för att han är kille, eller vi tar henne för att hon är tjej” utan det är 

egenskaperna som eftersöks.” 

E: ”Alla passar inte till lärare kanske, alla passar inte till förskollärare, alla… Det är ju så. Det 

gäller att hitta det man är bäst på, om man ska säga. Mm… Då kände jag lite att… ”Aah”, 

man har ju jobbat med många killar under åren, men det är jätteviktigt att killarna är dom 

rätta. Och vad är man om man är rätt? Kan man ju fråga sig.”(Men vad är man om man inte är 

rätt?) ”Man måste ju vilja det här. Fast det måste man ju vilja om man är tjej också. 

Mmm..men det finns ju..det finns ju såklart både och… man är här för att man kanske inte har 

nåt annat eller att man tycker att det var enkelt att komma in på den utbildningen eller vad det 

nu kan va, men… Ja, det måste va rätt personer., som Z här..Han känner jag bara rätt, han är 

bara  hur rätt som helst. ”(Varför?) ”Ja, han har den där spontana… äh… äh… hur ska jag 

förklara?...Han bara är en sån människa…. haha  på nåt sätt.” (Intresset?) ”Jaaa? ... Han har 

personligheten. Han har handlaget liksom eller vad ska jag säga, den… ” (Handlar det om 

yrket?) ”Ja, att vara med barn. Att vistas med barnen så att ta barn på rätt sätt… och allt det 

här. Sen är ju han jätteduktig på att diskutera och allt det här också, men… att just med att 

vara med barnen, också..och kollegor. Han kan prata och diskutera, det har jag upplevt att en 

del killar eller män, och då kanske äldre män, inte är så bra på att diskutera känner jag. I alla 

fall är det min erfarenhet. ” 

 (Du tänker inte att… kvinnor skulle vara födda till omsorg och att dom har mycket lättare för 

det, eller nåt sånt där..att det skulle hänga ihop med nån biologi, liksom.. förstår du vad jag 

menar?) 

D: ”Jag hänger med vad du tänker. Jag stod senast och tänkte på det idag, på skämt, när jag 

såg våra killar va uppe och lekte i skogen, lekte jägare i skogen med pinnar och gjorde upp 

eld, och bankade på stenar. Redan då tänkte jag..”Det var ju så här det såg ut på stenåldern 

också”..nej, jag tror inte på det där med biologin riktigt, faktiskt. Utan att jag tror..Asså det är 

ju klart..Jag tror det är hemmen som formar oss väldigt mycket. Hemmen och samhällen. 
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Samhället i sig. Så därför tror jag att det ser bättre ut för oss som yngre. Om man kollar 

generationer, mot hur vad det har sett ut.” 

E: Rätta känslan, ”man tycker ju själv att alla inte passar i yrket kanske, det tycker man ju inte 

även om det är kvinnor.”Men vem ska avgöra det?” 

”Det behövs, men rätt killar förstås för att det ska bli nåt bra också. Precis som det behövs rätt 

tjej eller kvinnor för att det också ska bli bra.”  

F berättar om att de har diskuterat tillsammans med barnen. 

F:  ” Att vi tror det att..skulle lönerna höjas skulle fler tänka sig att jobba med yngre barn. För 

en del är ju jättelämpade att jobba med barn. /…/ (…) har den här mjukheten och den här 

fastheten. ” 

Olika män 
 

A: ”Behövs det olika kvinnor? Ja. Behövs det män? Ja. Jag menar, det behövs ju olika män.” 

”Mjuka, hårda..(haha) jag menar, det behövs ju mjuka och hårda tjejer också. Vi kan ju inte 

alla vara liksom ”hm”.” (Så du har inte en bild av hur en manlig förskolepedagog ska vara..så 

här som du..) ”Nej. Nej. Nej. Nej, för det viktigaste är att man är sig själv. Faktiskt. Kanske 

sann mot sig själv också. Jag tror det är viktigast. Att man är själv, så att man kan stå för det 

inför barnen. För jag tror ändå att du bemöter…” 

D berättar om vilka män D föredrar. 

D:”Män som är pedagoger, som har nån form av utbildning istället för att bara ta en man som 

gillar att spela boll. Utan den kan ju istället göra en större skada än nytta.” 

Så länge det hamnar bra män på min arbetsplats så är det till det goda. Men för varje dålig 

man..he.. ”dåliga män” hehe..jag vet inte. Men för varje man som inte förstått sitt jobb, 

förstått sitt yrke han sätter foten i, så kanske vi får ta ett steg tillbaka istället. Så ser jag på det. 

Och det är ju klart att såna tramp måste man ju få ta. För det var ju som vi sa innan, vi måste 

få in fler män i förskolan. För att våga prova på, men  är det dom inte rätt så…” 

E:  ”Det känns som att det är ännu viktigare att det är rätt killar som kommer in, på nå sätt. 

Hur  jag  nu ska kunna förklara det då, men… Jag kan känna också att det är rätt tjejer eller 

kvinnor också som är inom det här yrket. För det är ju inte att bara passa barn, på nå sätt. Det 

är ju inte så. /…/  Jag har olika erfarenhet av ”män”. ”En del har varit superbra..och åt andra 

hållet också. Det är klart att så är det väl med kvinnor också, men jag vet inte, det kanske syns 

mer på män kanske, bara kanske, bara för att det är mer ovanligt att det är män i förskolan.” 
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C: ”Vi kvinnor vi är ju också så himla olika, från A till Ö asså..Men sen om männen..men 

dom männen som man vill ha till förskolan dom ska liksom ingå i det här ….ett speciellt 

fall..eller liksom..eller det känns så..jag vet inte varför det känns så…/…/ Det känns lite så att 

männen får inte vara …då vill man ha..förväntningar. Vi är ju så himla olika varför får inte 

männen vara?” 

F: “Det behövs olika...precis som det behövs olika typer av människor.” 

“Vi ska inte va likadana vi som jobbar inom förskolan. Det är bra med olikheter. Oavsett om 

det är män eller kvinnor så är det bra med olikheter. Olika män också, inte bara en viss typ av 

män som är i förskolan. Och sen för att se att vi är både lika och olika och att vi står för olika 

saker oavsett om man är man eller kvinna.” 

Varför arbetar inte män i förskolan? 

Rädsla  

A gör en längre fundering om varför män inte arbetar i förskolan. 

A: ”Varför är det inte så många män då? Det måste ju vart nån som sagt att..varför? Det finns 

ju hur många som helst. Är det liksom inte kul nog? Är dom rädda för kvinnor  (haha)? Eller 

säger kompisarna att man är en tönt? Alltså förstår du?   Eller är det inge macho? Tjänar man 

för dåligt?  Varför är män inte i lägre åldrar? Varför finns dom på gymnasiet? Är det för att 

dom tycker  att ”Ah!, man får gör mer.”” (Kan man tänka att dom är rädda?) ”  Jaa. 

Kontrollbehov kan va enormt, kanske? Förstår du?” (Kontrollbehov, va menar du?)  ” Ja, att 

man måste ha kontroll på sina barngr.. Jag har 28 sexåringar. Dom är rätt rörliga :-) . Du 

måste ju ha koll. Att det krävs väldigt mycket av mig som vuxen när jag går ut med 28. Måste 

ju ändå se till att jag har 28 med mig hem också haha. Och dom rör sig hela tiden och låter 

hela tiden. Men jag menar ju.. Man kan ju inte ha kaosångest då. Och man kan inte ha… Du 

vet att man måste ha dom på rader så här, ”nu ska JAG berätta för er vad vi ska göra”. Man 

måste våga släppa in dom , men det tror jag många män kan göra. Men jag förs..jag vet inte 

varför dom inte är här?” 

C: ”Först är det en och sen kommer det en till..att det blir det här ringar-på-vattnet-effekten” 

”Det kanske är lättare som man också att börja om man hör att det liksom finns andra män. 

”Tröskeln kanske är lättare då. /…/ Att en del kanske känner motstånd om det är kvinnor. Alla 

kanske inte är asså..och sen kan det ju kanske räcka med asså..att det är nån man i köket..men 

i huset att det finns..manlig chef då kanske..” 

 (Men tror du inte att det kan va så att man är rädd för att jobba som man i ett 

kvinnodominerat yrke?) 
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D: ”Jo, absolut. Jo, men det tror jag.” (Även om man tycker om att vara med barn…) ”Jo men 

det tror jag absolut. Att man är livrädd för att sätta sig i samma personalrum som tio stycken 

tjejer. Det tror jag att det är många som…”(Varför tror du det?) ”Fördomar. Jag tror inte dom 

vet, liksom. Dels så förstår dom inte själva yrket i sig. Och sen är dom rädda för det kvinnliga. 

Dom är rädda för att dom själva ska bli förknippade som en fjolla på krogen sen, på 

afterworken. Det är ju en del, men sen tror jag också det här som familjeförsörjaren, pengarna, 

lönen. Att det är mannen som ska känna. Att det krävs av mannen att han ska tjäna mer än sin 

fru t.ex.  /…/ Jag tror att man inte vågar tänka sig tanken. Se sig själv i en förskola hängandes 

över skötbordet. Jag tror inte det. Svårt att tänka mig det. Prova på, våga tänka tanken. Att 

man inte tänker tanken, det är liksom otänkbart. Det är ungefär som.. som kille att gå i 

klackskor kanske. Det kanske skönt när man väl har provat det. Själv har jag inte våga testa.” 

E: ”(…) jag tror att det har med lön att göra mycket. /…/ Dom unga papporna har ju blivit 

mycket bättre känns det som  att va med sina barn på ett bra sätt också och verkligen vilja ta 

ansvar och göra..ja allt det som måste. Att va verkligen en pappa och så..än vad det har varit 

tidigare. ” (Men ändå så har det inte förändrats till att det är fler män i förskolan. ) ”Ja. Haha. 

Men det har nog med lön att göra, en del iallafall. Och sen tror jag att det kanske inte är så lätt 

för alla killar att va ensam. Ofta kanske man är bara en  på en förskola. Det kan ju inte va det 

lättaste. Nu klarar ju Z [en kollega] av det, och just nu har vi ju en till..och dom känner 

varann. /…/ Det kan inte va lätt och va ensam.” 

F jämför hur det ser ut för kvinnor och män idag. 

F: ”(…) för nu har ju kvinnor kommit mer om man säger i gasen med karriär och så..Det som 

jag tycker är sorgligt är..det är att fortfarande så anses dom här kvinnodominerade 

yrkena..där..där..Jag tror att en del män är rädda att ta det för att det är så kvinnodominerat. 

Att det anses.. ”Varför väljer du en sån, är det nå fel på dig eller?” Ja, i princip den… Det 

finns tyvärr tror jag att det finns kvar inom mans..många män framförallt som ser ner på män 

som tar såna hära yrken.” 

(Tror du att det kan vara så att man är rädd för att jobba i förskolan?) 

B:”Jag vet inte..Vad menar du att man ska vara rädd för?” 
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Förväntningar 
 

 (Varför tror du att det är så få män i förskolan?) 

B: ”Men där tror jag att det handlar om förväntningar. Vad man förväntas göra. För jag läste 

på nätet om nån kommun där dom har såhära mentorer så killar kan komma och provjobba. Få 

in killar från gymnasiet och högskolan, ta in killar för att dom ska få prova på. Det tror jag är 

en jättesmart grej. På det sättet att många kanske inte söker det för att ”nämen det är kanske 

inte..” asså man vet inte att man ..jag vet inte. Jag tror det handlar om förväntningar där att. 

Man förväntas inte söka sig till ett sånt slags yrke. /…/ Men då tänkte jag på det hära 

förväntningar, asså som finns på en. Samhällets förväntningar kanske, att det… Om man 

tänker, som ett staket, inte lika högt staket för tjejer att ta sig över liksom och gå åt det hållet, 

medans för killar det kanske är ett högre staket att klättra över medans många kanske väljer 

att stanna på andra sidan därför att..haha..förstår du hur jag tänker?”(Det krävs mer av en 

själv..) ”Aah..” 

C jämför olika män utifrån sin erfarenhet. 

C: Det är ju skillnad om det är..som den här andra praktikanten som vi hade från 

Lärarhögskolan. Jag menar, han hade ju mer erfarenhet och hantera det. Fast ändå när vi haft 

män, asså, när vi har män så liksom..äh..man skulle önska att det liksom skedde lite 

mera..spontant kanske ute på gården, lite fotbollspel, det är ju sällan det ändå blir av. ” 

(Hur menar du då att det blir?) ”Nej men att dom inte tar på sig liksom och…” 

A har förväntningar på intervjuaren att det ska hända något när han som nyutexaminerad 

student börjar arbeta i förskolan. 

A: Du får ändra på det här nu! Nu lägger vi det här på dina på axlarna.. Haha.” 

E reflekterar över att männen/ killarna är i fokus. 

E: .  Det syns ju så mycket mer på killar eftersom det är så få, att det är så.  På nåt sätt. För 

när man äntligen får en kille då vill man ju att det ska vara en bra person som passar i det här, 

känns det som. Hur ska jag förklara. Det får inte va en sån där som..haha?” (Det är 

förväntningar på att det ska va en bra? ) ”Ja.” (Och man har ögonen på..) ”Ännu mer på nå 

sätt på killar, tror jag.” (Tror du?) ”Ja, så känner jag.” 

(Om det börjar arbeta en man här, skulle han få en fadersroll då?) 

C:”Jag hoppas inte det. Det kanske skulle finnas lite av det.” (Från barn och föräldrar…?) 

”Ja, och kanske från mig också. Det är ju svårt att veta hur man ska reagera. Men där är det 

lite intressant. Varför tänker jag inte så om mig själv när jag tänker så om det andra könet? 

Jag har inte tänkt på det. Släpper man..det sen.. Ja, men om han visar att det här är jag duktig 
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på då blir han en pedagog i mina ögon. För då försvinner det hära och då ser jag pedagogen, i 

den personen.” 

B förväntar sig att intervjuaren ska ha svaren. 

B: ”Jag undrar vad det är hos mannen som gör att..och det kommer du fram till så då skickar 

du den färdiga..Haha..Jag skulle vilja veta vad det är hos mannen som gör att..För det kan ju 

inte bara vara mannen, det måste ju vara egenskaper hos mannen.” 

Avslutning  
 

A reflekterar över intervjun. 

A: ”Ja. Men det är ju intressant. För det är ju verkligen… Det ska ju diskuteras jämt, eftersom 

vi jobbar med båda könen. Vi har ju inte bara flickor här, vi har ju pojkar också. Så jag tror 

att… mm… ah..nej..det är jätteviktigt.” 

B tycks ändå ha kommit fram till något svar.  

(Men män har inte dom ett bra förhållningssätt till barn?) 

B:”Jo, men jag skulle hellre inte vilja säga ”ge hit en man, jag behöver en man”. Jag behöver 

en människa med ett bra förhållningssätt, som det är roligt att jobba med som är givande.. 

asså… som tillför verksamheten.” 

C: ”Och desto mer man pratar om det så… man känner att man har inte landat liksom i 

tankarna själv, liksom, när man diskuterar så börjar man, ja men vad tycker man egentligen, 

så känns det lite grann. Att man desto mer… man får mera infallsvinklar… och man märker 

att… åh, vad konstigt man tänker. /…/ Jo, men just det där med olika förväntningar, liksom, 

varför? Asså, jag har släppt mammarollen själv, men ändå så har jag nå förväntningar att när 

det kommer män så ska det vara papparollen. Där. Varför tänker jag liksom inte lika så? Men 

det kan ju va att jag inte har jobbat med män… att jag inte har den erfarenheten.”(Att den 

mannen ska vara en pappa...) ”Nej. Men det kanske finns liksom undermedvetet lite grann i 

bakhuvut.” 

 (Det är egentligen konstigt att man säger att det behövs män, och så är det ändå, kan jag 

känna, att det handlar inte om det egentligen..Man försöker sätta ord på nånting och så säger 

man att det behövs män, och så kanske man inte…) 

D:”Nej, för det är ju jättesvårt att sätta fingret på varför.” 
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Åtgärder och framtiden 
 

D får avsluta med en blick in i framtiden. (Hur ska man få in fler män i förskolan?) 

D: ”Ja tänker också det. Man kanske ska tvångsplacera folk i förskolan. Det har man ju pratat 

om mer eller mindre..hehe. I och med såna här praktikplatser så kan man mer eller mindre bli 

tvångsplacerad. /…/  Jag tror det handlar om att få in folk i förskolan, över tröskeln, innanför 

väggarna, liksom, känna på. För jag menar, vi trollbinder ju våra föräldrar, våra pappor när vi 

pratar om förskolan. Och dom förstår sig verkligen på, när vi är tydliga och konkreta, vill 

säga. När vi känner att vi lyckas då lyssnar dom på oss och tar till sig. Sen finns det ju ändå 

dom papporna som..som reagerar när på när nån annan kommer i luciakrona i luciatåget, 

liksom. Så kommer det väl alltid vara. /…/  Då konfronteras man med det och blir tvungen att 

ställa sig frågan. /…/ Kanske inte alla stannar kvar, eller att alla på nåt sätt går vidare inom 

det här yrket. Men att man ändå får upp ögonen på ett annat sätt, än vad man kan få från 

skolbänken så tror jag.” 

(Vad skulle hända sen tror du? Om det kom in fler män i förskolan, vad tror du… skulle det 

bli en samhällsförändring för det?) 

”Jag tror att vi alla skulle börja bära unisexoveraller igen… hahaha. Nej men jag tror att dels 

så skulle det bli ett öppnare klimat, en diskussion, man skulle föra upp det till ljuset, man 

skulle börja prata om det. Man skulle diskutera det. Man skulle diskutera varför hattstugan är 

en så jävla bra saga. Man skulle diskutera om varför det alltid..varför det alltid är mamman 

som ringer till doktorn i fem-apor-som-hoppar-i-sängen. Men så tänker en annan, och det 

försöker man få ut till sina kollegor. Varför inte låta barnen bestämma vem det är som ska 

ringa doktorn?  Asså hela tiden. Såna grejer, och det vet jag inte om det har med att göra om 

det är en man..eller att det är pedagogerna. Det kanske är medfött.” 

(Skulle man diskutera hela samhället då, eller vad menar du då?) 

”Men jag tror ju mycket… Ja, en samhällsdiskussion. Framförallt så behövs det några starka 

företrädare, gärna nåra män då som har jobbat i förskolan, som har den grunden, eller har 

insikten eller va fan som helst liksom.”(Som driver det i media, i tidningar..) 

”Ja men precis.” (Det finns inga såna, eller vad då?) ”Jag har inte sett så många..hehe. ” 

(Du har inga namn som, så här, du kan …. ) ”… som ploppar upp så här direkt. Nej tyvärr har 

jag inte det. Den som borde göra det han kallar ju fortfarande förskolan för dagis och heter 

Jan Björklund. Hade han en annan syn på det så kanske det hade vart lite annat, jag vet inte, 

hmm. ”(Men det blir inte du då som träder fram och säger..?) 

”Jag gör ju det här. Man får börja med det lilla.” 
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DISKUSSION  
 

Varför behövs det män i förskolan? 

Finns det något svar på den frågan? 

Av denna studie är det uppenbart att det inte finns ett svar på den frågan. De förskollärare och 

barnskötare som intervjuats har alla ställt upp på att bli intervjuade för att de tycker detta är 

intressant. De håller allihop med om att det behövs, men samtidigt är det knepigt att helt 

förklara varför det behövs män i förskolan. Detta var jag fullt medveten om inför studien fast 

det var ändå därför som jag i grunden valde att göra denna studie. Jag ville undersöka vad det 

är för tankar som finns kring män i förskolan. 

  

Att utgå ifrån att kvinnor och män är olika varandra, att vi är varandras motpoler, skapar ofta 

förväntningar på hur vi ska vara. Genuskontraktet och den heteronormativitet som finns i 

samhället sätter hinder, och befäster mer eller mindre synliga gränser mellan människor. Den 

stora fokus som är på könet har sina fördelar och nackdelar. Kön kan uppskattas och värderas 

högre än andra saker som sätter dessa saker åt sidan. T.ex. så har Jämställdhetslagen 

utvecklats med åren till att bli till en diskrimineringslag, där kön kommit att värderas lika med 

bl.a. etnicitet och ålder, samtidigt som det underrepresenterade könet på arbetsplatser ska öka 

med arbetsgivarens ansvar. Vissa kommuner eftersträvar mångfald i sina platsannonser för 

förskollärare; där kön, ålder och etnisk bakgrund ses likvärdiga. I andra kommuner har man 

gjort det valet att man ”gärna ser manliga sökande”, vilket kan tolkas som att människors 

olika kön är det viktigaste. Även om det finns en medvetenhet där personer ställer sig bakom 

en mer vidare syn att se på, så ställs ändå människors egenskaper ofta i relation till deras kön. 

Det är svårt att undgå det. För varför säger man att det behövs just män i förskolan?  

 

Behovet av män i förskolan är mångfacetterat. Utifrån de diskurser som presenterats tidigare 

här så kan man se att dessa män representeras på olika sätt, men att de samtidigt går under 

samma paroll som säger att det ”behövs män i förskolan”, (förutom den förebyggande 

diskursen, som faktiskt menar på motsatsen).  

 

Finns det något bra med att man generaliserar och säger att det just är män som behövs, kan 

man fråga sig. Ja, förutom att se det från ett jämställdhetsperspektiv där antalet män och 
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kvinnor i verksamheten ska uppnå minst 40/60, så är det flera tankar kring kön och genus som 

blir till ett konkret exempel när män väljer att arbeta i förskolan.  

Trots att man sedan 70-talet har förväntat sig att det skulle hända något ”bara det kom in” fler 

män i förskolan, och även om Havung har kommit fram till att fler män i förskolan per 

automatik inte leder till att det blir mer jämställt, så finns det ändå en förhoppning om att en 

förändring kan ske. Den förändringen kanske mer handlar om att det behövs en öppen 

diskussion om roller i samhället, om genuskontraktet och synen på människor utifrån två kön. 

 

Men för att öppna upp för en diskussion och konfrontera detta, och ”gå till botten”, skulle 

möjligtvis fler män i förskolan kunna underlätta till detta. Nielsen samt Olsson, Wennergren 

och Karlsson vill se en grundlig eller en mer öppen diskussion som en lösning på problemet 

gällande män i förskolan.  Det som sker inför och i mötet med andra människor vilar ofta på 

förväntningar om varandra. Intervjuerna visar definitivt på att det finns förväntningar på män i 

förskolan.  

 

Tänk om det gjordes radikala ”åtgärder” för att få in fler män i förskolan. Att det från politiskt 

håll gick att göra upp med hela samhället att det inte är något konstigt att män och kvinnor 

kan vara omsorgstagande. Det finns säkert de män som är enormt omsorgsfulla, men som drar 

sig från att börja jobba i förskolan på grund av att det är en stor majoritet av kvinnor som 

jobbar där. Att ta steget och börja jobba i förskolan om man är man, kan uppfattas som vågat. 

Vågat i den bemärkelsen att det kan vara modigt men även dumt. 

 

När det blir prat om kopplingen mellan män i förskolan och pedofiler så kan man undra om 

denna bild skulle förändras om det arbetade fler män, och då som ett bevis på att män inte är 

lika med pedofiler. Svaret på den frågan låter jag här var osagd. 

 

Olikheter tycks vara en återkommande aspekt. Dels påstås det att män och kvinnor skulle vara 

olika, men även att det finns olika typer av män. Olika män, där personlighet är något som 

flera kommer tillbaks till under intervjuerna. Förväntningarna på män som väljer att arbeta i 

förskolan, reflekteras i intervjuerna på lite olika sätt. Dels ska han vara den ”rätte mannen” 

eller ”den gode mannen” , vara kompetent och ha ett bra förhållningssätt, men även att det ska 

hända något när han väl träder in i förskolan. Fler män, enligt några intervjuade, skulle gynna 

arbetsklimatet till att bli annorlunda. Inte minst skulle genuspedagogiken bli mer konkret, 

anser en del. 
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Det tycks inte alltid vara vilka män som helst som behövs i förskolan, även om det finns de 

som säger att män är olika och att barnen behöver få se att män är just olika. Förväntningarna 

på män i förskolan svårt att undgå i intervjuerna. Här är det viktigt att påpeka att det sägs att 

det är inte män som behövs. Utan tydligen så behövs det medvetna män som är kompetenta 

för yrket. Och det ställs krav på dem på olika sätt, där det finns de som vill att det ska ske en 

förändring i samhället i och med fatt de börjar arbeta i förskolan.  

 

I denna studie kan man se att män behövs i förskolan av flera anledningar. Flera anledningar 

utifrån olika diskurser som handlar om jämställdhet, arbetslaget, arbetsmarknaden och om 

barns behov, samtidigt som det även handlar om personlighet. 
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Sammanfattning 
 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur några förskollärare och barnskötare resonerar och tänker 

kring behovet av män i förskolan. Samt att utifrån den empiriska undersökningen bidra till en 

öppnare diskussion om varför det behövs män i förskolan.  

 

Metod 

En kvalitativ metod i form av intervjuer användes, där totalt sex förskollärare och barnskötare 

djupintervjuades en och en. De intervjuade arbetar i olika förskolor i Stockholms län. Det 

empiriska materialet har analyserats med hjälp av olika rådande diskurser om män i förskolan.  

Diskurserna är jämställdhetsdiskursen, arbetsmarknadsdiskursen, organisationsdiskursen, 

diskursen om barns behov, samt förebyggande- och säkerhetsdiskursen. 

 

Resultat 

Resultatet av materialet visar på att dessa olika diskurser om män i förskolan existerar ,men 

att det samtidigt är svårt att peka på varför det behövs män i förskolan. Anledningen till det, 

utifrån materialet, är att män är olika och att det finns flera aspekter som inte kommer fram 

där ”behovet av män” kan uppfattas som en generalisering av män. Personlighet, lämplighet 

för yrket, förväntningar, förebilder för barnen, men även rädslan för att överskrida könsroller 

kommer fram i samtalen. Pedagogik kring genuspåstås också av en del bli mer konkret om det 

finns både kvinnor och män i förskolan. Olikheter tycks vara en återkommande del i samtalen. 

Deras subjektiva förklaringar visar på skillnader 

 

Varför det behövs män i förskolan har inget rakt och entydigt svar, utan materialet visar på 

flera olika aspekter som kan ligga till grund för en öppnare diskussion om varför det behövs 

män i förskolan. 

 

Nyckelord: män, förskolan, behov, arbetar, jämställdhet, diskurs 
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Abstract 
 

The purpose for this examination was to hear what a few (six) of the preschool teachers and 

child minders in preschool in Sweden would say about “why there is a need of men in 

preschool”, and connect t the results to different discourses and analyze the material with a 

purpose that the material could work as ground for an more open discussion about men in 

preschool.  

 

The method for these interviews was a qualitative research interview. The interviewed 

persons at the time for this examination were working in preschools in the area of Stockholm.  

The persons were of different gender, but the method was not to examine a difference 

between men and women or to generalize. The material was produced in conversations with 

the interviewed person one by one. The main question for the interview was “Is there a need 

for men in preschool? Why or why not?” 

 

The different discourses were about the equality of opportunity, the labour market, the 

organization, the children, and the discourse that want to prevent men to work in preschool. 

All of the interviewed said that Swedish preschools need men who work there. Even though 

they say that, they are familiar with the discourse who wants to prevent men from working in 

preschool. All of the discourses seem to be familiar with the interviewed. They more or less 

talked about them without being questioned. The conversations resemble a variety of nuances 

why there should be men in preschool. The difference of men is up for discussion because the 

“need of men” is difficult to handle, because there are some men that are more likeable for the 

job. But at the same time the say we need a variety of men who works in preschool because 

people are different and it is good for the children to see that. The conversations were leading 

in more to personalities, and expectations of men. Some of them say that the gender teaching 

method would be more concrete if more men worked in preschool, because the children and 

even the teachers could face the method easier.  

Why there should be more men in preschool is not a given answer, if you look at the results of 

this examine. Even though they all agree that there should be more men working in preschool 

the explanation why is reflected in different discourses. Hopefully the material will work as a 

ground for a more open discussion why there should be more men working in preschool.   

 

Key word:  men, preschool, need, working, equality, discourse. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: 
 
 
Hej! 
Jag är lärarstudent och håller på att skriva på mitt examensarbete. Jag skulle hemskt gärna 
vilja göra en intervju med en av pedagogerna på eran förskola. Jag är intresserad av att lyfta 
fram pedagogers tankar kring män i förskolan och framförallt varför det ”behövs” (eller inte 
behövs) män i förskolan.  
Intervjun är anonym och spelas in i form av en ljudupptagning, detta för att underlätta arbetets 
gång. Intervjun är på 15-30 minuter. 
Du som är intresserad får gärna höra av dig.  
Tel.: xxxx 
Mailadress: xxxx 
Jag kommer förstås ringa till eran förskola, för att höra om brevet har nåt fram och om det 
finns någon intresserad. 
 
Med vänliga hälsningar 
Christoffer Strandh  
Lärarutbildningen mot yngre åldrar  
Södertörns högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


