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Abstract 
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 Man in a female world – A qualitative study of why men choose to study for preschool 

teachers and what they get for reactions and responses from the environment. 

 Teacher Education, University College Södertörn 

 Supervisor: Kettil Johansson 

 

The purpose of this study was to use qualitative interviews with students at Södertörn University to 

find out what drives the men who begin to study for preschool teachers, how they are treated and 

how they are influenced by others. I also wanted to find out what the informants believe is the cause 

to why so few men apply to the program and what they think need to happen to change this. 

 

This is a qualitative study based on the selected students' experiences. In order to get different 

perspectives, I chose to interview three students and former students. One of them chose to 

terminate their studies after half the time, the second is at the end of the program and the third 

graduated a couple of years ago and has been working for a while. 

 

I originated in the theory of ethical concepts of gender, gender contract, "token" and hegemonic 

masculinity. Previous research addresses that the perception of men in pre-schools can look very 

different. Some think there is a need for men in pre-schools to implement typical male activities in 

an otherwise female-coded environment. Other thinks that men should show that you can expand 

gender roles. Men in pre-schools may also be suspected of or subjected to rumors of pedophilia. 

Some people think that men should not take care of children. Meanwhile, the male role is changing 

and it begins to be seen as more natural that men can work with children. However, more targeted 

campaigns are needed to attract more men to the profession. 

 

Even the informants agree on the need for information and targeted campaigns to attract more men. 

They think that the profession is well suited for men. However they may feel a bit lonely sometimes 

because they are a minority and feel a bit singled out. They point out that people think very 

differently about men in pre-schools which affect how they are treated. Therefore, they find it 

important to discuss the various ideas and prejudices that exist to learn to deal with and respond to 

them. Both research and the informants show that men's roles are changing and that it begins to be 

seen as more natural for men to take care of children. However, it is a process and it takes different 

lengths of time. Therefore, there is some confusion. A male pre-school teacher may see himself as a 



 

 

leader and representative of the new male role. 
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1. Inledning 

 

Jag har valt att skriva om manliga förskollärarstudenter och vill försöka ta reda på hur de tänker kring att 

studera till ett yrke som är väldigt kvinnodominerat. Jag vill ta reda på varför de valde utbildningen och 

hur detta val har bemötts av andra. Jag vill också veta hur de har blivit bemötta under utbildningen, av 

lärare, kurskamrater, handledare på praktikplatser m.m. samt hur detta har påverkat dem. Utöver detta 

undrar jag också ifall de har några tankar om vad man skulle behöva göra för att locka fler män till 

utbildningen och yrket.  

 

Idag är det väldigt få män som väljer förskolläraryrket vilket leder till att barnen inte får möta så många 

män i verksamheten. Det bidrar även till bilden av att det är kvinnor som tar hand om och undervisar 

små barn cementeras. Därför kan det vara intressant att se vad som driver de män som har valt dessa 

studier och varför de hoppat av respektive gått klart utbildningen.  

 

Politiker och forskare har länge talat om hur man ska locka fler kvinnor in i traditionellt manliga yrken 

och det har gjorts flera stora satsningar. Däremot har det talats väldigt lite om hur man ska locka män in 

i de traditionellt kvinnliga yrkena (Delegation för jämställdhet i förskolan, 2006:200). Det är därför jag 

har valt att skriva om detta ämne. 

 

 

2. Bakgrund – historisk genomgång, kort intervju och statistik 
 
 

Förskolläraryrket har alltid varit väldigt kvinnodominerat och det har varit svårt att locka män till att 

börja studera till förskollärare. Man har inte heller alltid velat göra någonting åt saken då det funnits 

diskurser som säger att män inte är lämpliga att ta hand om barn. Idag anser också många forskare att 

våra val och levnadsmönster ofta är starkt genuskodade och att det därför är vanligt att kvinnor väljer 

yrken med traditionellt kvinnliga uppgifter och tvärt om.  

 

I boken ”Perspektiv på förskolans historia” skriver Tallberg Broman om hur utvecklandet av 

barnträdgårdar (förstadiet till dagens förskolor) skedde samtidigt som den borgerliga kvinnorörelsen 

började kräva att, framför allt ogifta, kvinnor skulle kunna få möjlighet att försörja sig själva. Man 

tyckte att detta nya yrke passade utmärkt för just kvinnor. Pionjärerna inom förskolan utgick ifrån att det 

fanns en kvinnlig särart och man menade att det inom barnuppfostran och barnpassning krävdes 



2 

 

egenskaper som var stark förknippade med kvinnan. Därför blev yrket från början ett utpräglat 

kvinnoyrke vilket sedan har hängt kvar under hela 1900-talet (Tallberg Broman, 1995:8,75).  

 

Från början var yrkesbeskrivningen ledarinna för att sedan bli lärarinna. 1955 ville man dock göra 

beteckningen mer könsneutral och man började säga förskollärare. Men även om yrkestiteln nu blivit 

neutral så har man fortsatt utgå ifrån att det är ett kvinnligt yrke (Tallberg Broman, 2002:54). 

 

Havung skriver att det på 1960-talet började föras en debatt om huruvida man behövde eller skulle ha 

män inom barnomsorgen. Argumenten var då att många barn saknade manliga förebilder och 

identifikationsobjekt. Det var den manliga särarten man ville ha. Havung skriver att samhället hade 

hoppats på att antalet manliga förskollärare skulle öka till uppemot 30% men så blev det inte. Under den 

första delen av 1980-talet ökade antalet män inom förskolan till ca 5% för att sedan minska till ca 2% i 

slutet av 1990-talet. En förklaring till detta ansågs vara att det var svårt att locka män till ett yrke som 

var så kvinnligt kodat och som dessutom hade en väldigt dålig lön. Något som även används som 

förklaring idag. (Havung, 2005:48–49).  

 

Enligt Skolverkets statistik så fanns det under år 2010 42073 verksamma förskollärare. 1152 av dessa, 

eller ca 2,7% var män. (Skolverket, 2011-10-12, ”Årsarbetare efter kön och utbildning samt antal barn 

per årsarbetare 1999-2010”).  

I Högskoleverkets rapport “Man ska bli lärare” från 2009 står det att förskollärarutbildningen är den 

inriktning inom lärarutbildningen där statistiken har varit mest stillastående. År 1977 var det 7% män 

och år 2007 var det 8%. De senaste åren har man kunnat se en viss ökning men den är väldigt marginell. 

Man kan även se att det är en större andel män som går kombinationsprogram där man blir både 

förskollärare och lärare mot grundskolans tidigare år och/eller fritidshem. I rapporten står det också att 

det i landet är en större andel män som väljer att avbryta sina studier inom lärarprogrammet. Av de som 

började på lärarprogrammet med inriktning yngre åldrar 2001 eller 2002 så hade 45% av de manliga 

studenterna lämnat programmet 2006 medan den siffran var 25% bland de kvinnliga lärarstudenterna 

(Furusten 2009:12, 15, 17-18).    

 

Interkulturell lärarutbildning med inriktning förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år vid 

Södertörns högskola har funnits sedan 2006. Jag bad programansvarig för utbildningen uppskatta 

ungefär hur många män som brukar börja på inriktningen varje år. Hon sa att det ofta brukade vara 

mellan 10-12 män eller cirka 10 %. Men vissa år hade det varit färre och ibland nästan inga alls. Jag 

frågade också om hon visste om det procentuellt sett var fler män än kvinnor som valde att avbryta sina 
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studier vid programmet. Hon sa att hon inte hade märkt någon skillnad bland män och kvinnor. Hon 

påpekade också att det över huvud taget var ganska få som valde att avbryta sina studier. Jag ville även 

ta reda på om man såg det som en prioriterad fråga att få fler män att börja studera till förskollärare och 

lärare mot förskoleklass och grundskolans tidigare år. Hon sa då att man hittills inte gjort några 

satsningar. Styrelsen för lärarutbildningen hade diskuterat frågan tidigare men man hade inte haft tid 

under de senaste åren att genomföra några stora projekt. Nu hade man dock bestämt att börja utreda 

frågan ordentligt och starta ett projekt kring detta.  

 

Hur ser det då ut på riksnivå? 2004 presenterades en utredning om könssegregeringen på 

arbetsmarknaden “Den könsuppdelade arbetsmarknaden”. Efter att ha läst denna kunde man konstatera 

att uppdelningen mellan mäns och kvinnors arbete hade minskat under 1990-talet. Detta berodde dock 

på att fler kvinnor hade börjat jobba inom mansdominerade yrken medan männen fortfarande var lika 

frånvarande i de traditionella kvinnoyrkena. Detta beror antagligen på att man har inriktat sig främst på 

att bredda kvinnors utbildnings- och arbetsfält medan knappt några satsningar har gjorts för att locka 

män till att välja nya vägar (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006:200).  

 

Något som de flesta tänker på när man talar om jämställdhet i förskolan är just den ojämna 

könsfördelningen i personalen. I "Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete" står det att det är viktigt att få in fler män i förskolan därför att barn 

behöver få möta en bred mångfald av människor som kan visa upp olika egenskaper. De menar att det 

även är viktigt därför att man behöver bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden vilket skulle ge en 

jämnare maktfördelning. De skriver också att det är viktigt därför att man vill bredda synen på vad män 

och kvinnor kan göra. Förhoppningen är att det i framtiden ska ses som en naturlig sak att män ägnar sig 

åt småbarnspedagogik och omsorg (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006:99–200).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

3,1 Syfte 

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer av lärarstudenter vid Södertörns Högskola söka ta reda på vad som 

driver de män som börjar studera till förskollärare, hur de blir bemötta och hur de påverkas av andra. Jag 
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vill också ta reda på vad informanterna tror det beror på att det söker sig så få män till utbildningen och 

vad de tror man behöver göra för att ändra på detta.  

 

 

3,2 Frågeställningar 

 

1. Varför väljer män att gå lärarutbildningen med inriktning förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år? Med fokus på förskoleinriktningen.  

 

2. Hur har vänner och familj reagerat på de manliga förskolestudenternas utbildnings- och 

yrkesval? 

 

3. Hur har den sociala miljön varit under utbildningen, hur har de manliga förskollärarstudenterna 

blivit bemötta och hur har detta påverkat dem? 

 

4. Vad tror informanterna att man skulle behöva göra för att få fler män att vilja studera till 

förskollärare och lärare med inriktning mot yngre åldrar samt få dem som börjar att stanna? 

 

 

4. Teoretiska begrepp och tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som finns handlar om män inom förskolan eller manliga förskollärare. Däremot 

har jag inte hittat något material som fokuserar på just manliga förskollärarstudenter.  

 

Nedan presenteras de olika teoretiska begrepp som jag använder mig av i analysen av materialet. Den 

tidigare forskningen som handlar om mäns situation inom förskolan och synen på manliga pedagoger 

har jag valt att lägga in under de olika teoretiska begreppen då jag tycker att de hör ihop. Det finns olika 

dimensioner och synvinklar på den tidigare forskningen och de har haft lite olika fokus. Det är detta som 

har avgjort under vilket teoretiskt begrepp jag har placerat den tidigare forskningen.    
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4,1 Genus 

 

Med begreppet genus menas socialt konstruerat kön. Det var den amerikanska antropologen Gayle 

Rubin som 1975 föreslog att man för att definiera kön skulle ha en uppdelning i sex respektive gender. I 

Sverige har man översatt begreppen till kön och genus. Där könet står för det biologiska och genus för 

det socialt konstruerade. Det finns olika förväntningar på att flickor och pojkar ska uppvisa vissa sociala 

beteenden som man kopplar till deras könstillhörighet (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:47).    

 

 

4,2 Genuskontrakt 

 

Havung refererar till Yvonne Hirdman (1988) som skriver om det så kallade genuskontraktet. Detta 

innebär att det finns oskrivna regler om vad det innebär att vara kvinna respektive man och att man har 

olika förväntningar på beteende. Om man bryter mot kontraktet kan man bli straffad. Könen ses som 

motsatspar och ska komplettera varandra. Det är också så att mannen och det traditionellt manliga ses 

som norm och har högre status i samhället. Genuskontraktet gör också att det uppstår könskodade yrken. 

Omsorgsyrken anses vara typiskt kvinnliga och förskolans verksamhet har en lång tradition av att vara 

ett kvinnoyrke. Havung menar också att både verksamheten, arbetssättet, miljön och de 

mellanmänskliga relationerna inom förskolan är starkt präglade av traditionellt kvinnliga egenskaper 

(Havung, 2005:47).  

 

4,3 Tidigare forskning med koppling till begreppen genus och genuskontrakt 

Även om man idag vill ha in fler män i förskolan är det inte alltid så lätt. Baagøe Nielsen hänvisar till 

den norske mansforskaren Øysten G. Holter som menar att manlighet under större delen av det senaste 

århundradet har definierats som någonting som inte har med barn att göra (Baagøe Nielsen 2005:30–31). 

Det är också så att mannen framställs som norm i det genuskontrakt som finns idag. Därför kan det 

tänkas ta emot för en man att gå in i ett, av tradition, kvinnligt yrke. Eftersom kvinnan och det som 

förknippas med kvinnlighet har lägre status blir det inte så attraktivt att söka sig till, det kvinnliga är inte 

eftersträvansvärt. (Havung, 2005:52). Kanske är det också därför man har lyckats bättre med att locka 

fler kvinnor till traditionella mansyrken de senaste åren. I "Jämställd förskola – om betydelsen av 

jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete" står det att debatten som finns i samhället alltid 
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tenderar att fokusera på att ändra kvinnan och få fler kvinnor att välja traditionellt manliga aktiviteter 

och yrken (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). Tallberg Boman menar att det anses vara 

viktigt att upprätthålla genusgränser annars kan man straffas och anses ha förlorat sin kvinnlighet eller 

manlighet. I regel är det dock mer accepterat att kvinnor bryter mot genuskontraktet än om män gör det. 

Ingen vill vara en “kärring” men att vara “som en hel karl” är någonting som har mer positiv klang. Det 

verkar vara viktigare att upprätthålla normerna för manlighet och det uppstår en större oro när gränserna 

överträds (Tallberg Boman, 2002:29–30).  

 

Baagøe Nielsen tar upp att det kan vara väldigt jobbigt att bryta mot de normer och förväntningar som är 

kopplade till könstillhörigheten – att bryta mot genuskontraktet. Det kan vara stressande och skapa 

osäkerhet för många att man hela tiden måste förklara sig. Detta menar han kan göra att män känner sig 

felplacerade och hoppar av kvinnodominerade utbildningar (Baagøe Nielsen, 2005:34).  

 

Havung skriver att manliga förskollärare i mycket högre grad än kvinnliga måste motivera sitt yrkesval. 

Havung menar att det inte bara räcker med att säga att man har ett intresse utan man måste ge fler 

argument för varför man tycker att det är viktigt. Detta menar hon kan göra att männen själva börjar 

fundera mycket mer över sitt val och kanske rent av börja tvivla (Havung, 2005:51).  

 

Men Havung refererar också till sociologerna Øystein G. Holter och Helene Aarseth som menar att det 

har skett en utjämning mellan könen under senmodern tid och att kvinnor och män i mycket större 

utsträckning har börjat göra saker som tidigare var förbehållet det motsatta könet. Därför menar Havung 

att det nu ligger närmare till hands för en man att välja traditionellt kvinnliga yrken så som 

förskolläraryrket. Holter och Aarseth menar att maskuliniteten är under förändring. Nya val och 

beteenden börjar synas hos männen. Havung menar att man som manlig förskollärare kan se sig själv 

som en representant och föregångare för ett kön i förändring (Havung, 2005:50,52–53). Man skulle 

alltså kunna säga att genuskontraktet är under förhandling och håller på att bearbetas.   

 

Nordberg skriver att det har funnits och även idag finns olika diskurser eller åsikter angående manliga 

pedagogers roll. En av dem bygger på tanken att manligt och kvinnligt är varandras motsatser.  Man 

menar att mannen med sin närvaro i förskolan ska stå för det typiskt manliga och leda traditionellt 

manligt kodade aktiviteter i en i övrigt kvinnligt kodad miljö. En annan diskurs går ut på att man ska 

försöka överskrida och sudda ut könsgränserna och då förväntas man visa att man som man kan göra 

mer traditionellt kvinnliga sysslor. Personalen ska vara förebilder och visa på att alla kan göra allt 

oberoende av könstillhörighet. Detta är någonting en manlig förskollärare måste ta ställning till men han 
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kommer också att bemötas olika av sina kollegor beroende på vad de har för syn på detta (Nordberg, 

2005:72–78). I “Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete” framhåller man dock väldigt tydligt att man motsätter sig diskursen som menar att män behövs 

för att de ska göra typiskt manliga saker med barnen. De menar att detta synsätt går emot läroplanen och 

de jämställdhetsmål som finns inom förskolan (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006).  

 

Havung skriver att man som man inom förskolevärlden inte har samma förväntningar på sig som sina 

kvinnliga kollegor. Männen blir ofta väldigt populära bland barnen. Havung menar att kopplingen 

mellan män och barn ofta anses vara lek. Havung säger att männen anses vara bra på att leka med 

barnen, att de ofta tillåter mer våghalsiga inslag och för in idrotten som en del av leken. Hon skriver 

också att det är männen barnen vänder sig till när de vill ägna sig åt spontan lek. Kvinnorna däremot 

anses leka mer organiserade lekar med barnen och ser till att det inte blir kaos och oordning. Ofta ses 

män som pojkaktiga och lekfulla medan kvinnor ses som de som håller ordning – både på barnen och på 

männen (Havung, 2005:46,63–64).  

 

Tekniska färdigheter ses också som manligt kodade och det är vanligt att manliga förskollärare får 

förfrågningar om att agera ”vaktmästare”. Ofta blir det också så att det är männen som får komma och 

säga ifrån då barnen blir för busiga eller vilda. Männen som Havung intervjuat tror att det är för att män 

upplevs som mer bestämda och inte så lättövertalade som kvinnor. Män förväntas dock inte kunna baka 

och sy och det är ofta de kvinnliga kollegorna som tar ansvar för dessa sysslor. Det är också kvinnorna 

som bestämmer över den fysiska miljön på förskolan. Att kollegorna tror att man inte har kompetens 

kan göra att man känner sig underlägsen och drar sig undan och det skapas en ond cirkel. (Havung, 

2005:54,57–61).  

 

Man har alltså olika förväntningar på sig. Kollegor, föräldrar och barn tar för givet att man har vissa 

egenskaper bara för att man är man respektive kvinna. Baagøe Nielsen menar att man på 

lärarutbildningarna talar alldeles för lite om att man tilldelar personal olika praktiska betydelser 

beroende på kön. Han skriver att det är yrkeskunnigheten som ska ha betydelse och inte könet, därför är 

det inte så intressant att tala om detta vilket leder till att de problem som finns inte tas upp. Idealet är ett 

jämställt samhälle men vi har inte alltid kommit så långt som vi tror (Baagøe Nielsen, 2005:37). 

Nordberg skriver att det är viktigt att man inom lärarutbildningen ser till att studenterna får 

grundläggande genusvetenskapliga kunskaper. Detta för att man ska kunna uppmärksamma och kritiskt 

granska de mönster som finns och som sätter gränser för oss (Nordberg, 2005).  

4,4 “Token” 
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“Token” är det engelska ordet för tecken eller symbol (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:52).  

Havung refererar till Rosabeth Moss Kanter (1977) som menar att när man är ensam representant av sitt 

kön i en personalgrupp blir man lätt en symbol för det könet medan man i mer jämt fördelade grupper 

ses mer som en individ. (Havung, 2005:53–54). Oavsett vad personen gör så kommer detta att ses som 

att det är typiskt för just den sorten eller kategorin som personen anses representera. Att vara en “token” 

påverkar arbetssituationen eftersom man blir bemött efter den kategori man anses representera istället 

för efter den individ man är (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:52).  

 

När det finns en “token” i gruppen kan de övriga medlemmarna i gruppen känna sig mer lika varandra 

än vad de egentligen är. Det kan också bli så att “token” blir utestängd i vissa avseenden eftersom 

personen anses vara olik de andra. Som ”token” får man uppmärksamhet på sig. Men det beror inte på 

personligheten utan på att man skiljer ut sig i mängden genom att vara t.ex. ensam kvinna i en 

personalgrupp. Forskning tyder dock på att män som har en “token-position” får fler fördelar än kvinnor 

och att det till och med kan vara positivt rent karriärmässigt (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:52–

53).  

   

 

4,5 Tidigare forskning med koppling till begreppet “token” 

 

Baagøe Nielsen skriver i ”Argument för och emot manlig personal i förskolan” att det i Danmark finns 

ungefär 2% utbildade män som jobbar ute på småbarnsavdelningar på förskolorna men att majoriteten 

av dessa är chefer (Baagøe Nielsen, 2005:22). Forskning visar också att män som jobbar inom 

sjuksköterskeyrket visserligen ofta innehar en “token-position” men att de väldigt ofta blir utvalda att 

representera hela gruppen (Lindgren 1985 enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:57). 

 

Nordberg skriver att man började uppmärksamma att män hade lättare att nå framgång i kvinnoyrken än 

tvärt om. Därför lade man mer fokus på kvinnans inträde i de manliga yrkena medan man däremot 

talade mindre om männens situation på kvinnodominerade arbetsplatser (Nordberg, 2005:71–72). Just 

detta att man talar mindre om männens situation på kvinnliga arbetsplatser tar man i “Jämställd förskola 

- om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete” upp som ett problem. De 

menar att man måste forska mer kring hur män känner inför att jobba i förskolan och försöka locka fler 

män till yrket. De skriver också om hur förskolechefer har försökt undvika token-fenomenet genom att 

så långt det är möjligt sätta åtminstone två män på samma förskola eller på samma avdelning. Detta för 
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att minska risken att männen ska ses som representanter för sitt kön istället för att ses som enskilda 

individer. (Delegation för jämställdhet i förskolan, 2006:213.)  

 

 

4,6 Hegemonisk mansroll 

 

Havung refererar till Connell (1995) som skriver om den hegemonisiska maskuliniteten som innebär att 

det finns en stereotyp bild av vad en “riktig” man är (Havung, 2005:49–50). Denna bild är normerande 

och ses som det normala och eftersträvansvärda och representeras av vita, heterosexuella män i medel- 

och överklassen. Denna bild är inte representativ för alla män men om man inte lever upp till den så kan 

man bli förtryckt (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:64). Är man en “riktig” man om man jobbar 

inom förskolan? När en man väljer ett kvinnoyrke svarar han inte upp mot denna bild och då kan hans 

grad av manlighet bli ifrågasatt (Havung, 2005:49–50).  

 

Nordberg menar att man som manlig förskollärare ofta får uppskattning av kollegor, barn och föräldrar 

om man lever upp till en traditionell mansroll. Att utmana och underminera könsrollerna skapar istället 

oro (Nordberg, 2005:88–89).  

 

 

4,7 Tidigare forskning med koppling till begreppet hegemonisk mansroll 

 

Eftersom manligheten i det västerländska samhället är så förknippat med sexuallitet så anser man att en 

man som bryter mot normen för manlighet också bryter mot heteronormen och man kan då bli uppfattad 

som “fjollig” eller “bögig” (Nordberg, 2005:88–89).  

 

Männen inom förskolan blir också sexuellt misstänkliggjorda på andra sätt. Under 1990-talet uppstod 

den så kallade pedofildebatten efter flera uppmärksammade pedofilfall inom förskolevärlden. Det 

uppstod en kollektiv rädsla och misstänksamhet. I samband med detta började en stor grupp människor 

debattera kring och ifrågasätta om man verkligen skulle ha män inom förskolan. Det var också många 

som ville sätta upp regler som innebar att män inte skulle få vara ensamma med barn eller att de inte 

skulle få byta blöja på dem. Baagøe Nielsen menar att man efter denna våg har glömt bort frågan om 

manliga förskollärare och att man i Norden inte längre talar så mycket om det (Baagøe Nielsen, 27–29).  

 

5. Diskussion kring mina val av begrepp 
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5,1 Varför jag valde dessa begrepp 

 

Det första begreppet jag tog upp, genus, var för att kort förklara vad ordet genus innebär. Dels för att få 

en förståelse för att det finns olika förklaringar till beteenden och förväntningar på män respektive 

kvinnor och dels för att man får en bättre förståelse för vad nästa begrepp, genuskontrakt, innebär när 

man har förklarat ordet genus.   

 

Sedan skriver jag om begreppet Genuskontrakt och har i samband med det en efterföljande diskussion 

kring genuskontraktets betydelse i praktiken. Genuskontraktet kan vara en bakomliggande orsak till 

olika reaktioner som män som valt att utbilda sig till förskollärare har fått. När man bryter mot ett 

kontrakt får det konsekvenser. Genuskontraktet sägs också påverka vår tanke- och handlingsram vilket i 

sin tur kan påverkar vårt val av utbildning och yrke.  

 

Begreppet “token” är relevant för diskussionen då det kan kopplas till den minoritetssituation som män 

inom förskolan befinner sig i. Det kan tänkas påverka hur de blir bemötta och hur de upplever sin 

situation. 

 

Begreppet hegemonisk mansroll tog jag upp därför att män som går in i ett kvinnoyrke anses gå emot 

den hegemoniska mansrollen. Män inom förskolan ses inte alltid som "riktiga" män. Detta skulle kunna 

påverka när det gäller hur de blir bemötta. Det är också intressant att se hur de jag har intervjuat 

förhåller sig till den hegemoniska mansrollen. Kanske tycker de att den är löjlig och har inte alls något 

behov av att leva upp till den, eller har den kanske hindrat dem på något sätt?   

 

 

5,2 Begrepp jag valde bort och varför 

 

Faktorer som klass, etnicitet och sexualitet kan också tänkas påverka när der gäller val av utbildning och 

hur man blir bemött. Beroende på social och etnisk bakgrund kan erfarenheterna se väldigt olika ut trots 

att alla som jag intervjuat har det gemensamma att de är män och har valt att studera till förskollärare 

samt lärare mot förskoleklass och grundskolans tidigare år. Därför kunde jag ha valt att använda mig av 

intersektionalitetsbegreppet som just beskriver hur variabler som klass, kön, etnicitet och sexualitet alla 
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påverkar det sociala samspelet. Vi blir bemötta på olika sätt och har olika förväntningar på oss beroende 

på vad man har för social och etnisk bakgrund (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007).  

 

Men eftersom jag vill lägga fokus på studenternas val utifrån att de är just män så känns det naturligt att 

utgå från just begreppen genus, genuskontrakt, “token” och hegemonisk mansroll. Däremot har 

intervjupersonernas erfarenheter sett lite olika och man kan på det sättet ana att förutsättningarna kan se 

olika ut beroende på vilken bakgrund man har. Detta är dock ingenting jag valt att fokusera på i denna 

undersökning. 

 

 

6. Material och metod 

 

 

6,1 Genomgång av material och metod 

 

Jag tar min utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen som bland annat säger att man inte 

kan vara objektiv när man studerar någonting subjektivt. När man studerar människor och deras 

uppfattning om saker så är det inte objektivt och mätbart. Studien blir därför kvalitativ, det vill säga man 

går in på djupet och försöker förstå just den enskilda situationen som man studerar snarare än att man 

försöker hitta allmänna sanningar. Inom den hermeneutiska forskningstraditionen poängterar man också 

att själva forskaren inte kan vara neutral eller göra en objektiv bedömning. Detta eftersom forskaren 

genom sin närvaro i ett socialt sammanhang påverkar situationen, man är inte osynlig även om man 

försöker att inte påverka. När man gör en intervju blir resultatet dels påverkat av samspelet och 

personkemin mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad och dels kommer forskaren tolka 

resultaten utefter sina erfarenheter och förkunskaper. Forskaren är den som väljer fokus både vad gäller 

frågorna och under analysen av intervjuerna. Därför kan resultatet, enligt den hermeneutiska 

forskningstraditionen, aldrig bli helt objektivt. (Thomassen, 2006).     

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie kommer den inte att kunna säga hur det ser ut för alla manliga 

förskollärarstudenter. Det är informanternas subjektiva upplevelse kring frågorna som kommer att 

redovisas och analyseras.  

 

Just eftersom studien inte kommer kunna säga hur det ser ut för alla män som studerar till förskollärare, 

utan snarare är en fallstudie på så sätt att den visar hur just de utvalda männen resonerar, har jag valt att 
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avgränsa min studie till lärarutbildningen på Södertörns högskola. Även om resultaten inte är 

generaliserbara så kan dessa intervjuer vara en ingång till vidare diskussion och ge en bild av hur 

studenterna på högskolan uppfattar utbildningen.   

 

Jag har valt att intervjua studenter som går mot slutet av utbildningen eller som redan har avslutat denna. 

Detta eftersom de antagligen har en bättre överblick över utbildningen och kan jämföra hur det har sett 

ut över tid. Jag har också intervjuat en person som har valt att avbryta sina studier på utbildningen. Detta 

för att kunna jämföra med de som valt att gå kvar. Det kan vara intressant att veta vad som var orsaken 

till avhoppet och ta reda på om informanten anser att högskolan hade kunnat göra någonting för att 

förebygga detta.   

 

De jag har valt att intervjua går eller har gått på lärarprogrammet inriktning förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Detta beror på att den renodlade förskollärarutbildningen är nystartad och 

dessa studenter inte har hunnit gå så lång tid på utbildningen. Det har funnits en förskollärarutbildning 

även tidigare men den har endast varit erfarenhetsbaserad och man måste ha jobbat inom förskolan 

tidigare för att få gå den.  

 

Som urvalsmetod till mina intervjuer har jag valt ett så kallat godtyckligt urval där jag har försökt att 

hitta personer som jag tror är lämpliga att svara på frågorna. Jag har dessutom försökt att få ett varierat 

urval då jag har tänkt på faktorer som klass och etnicitet när jag har valt ut vilka jag ska intervjua. Man 

kan också säga att det blev ett urval enligt så kallad självselektion då jag frågade flera lämpliga personer 

och det var just dessa som svarade snabbast och var mest positiva till att ställa upp. (Larsen 2007:77).  

 

Intervjuerna är kvalitativa, det vill säga att informanterna svarar fritt på frågorna istället för att kryssa i 

färdiga svarsalternativ som man gör i kvantitativa intervjuer (Larsen 2007:83). Själva intervjuns 

utformning är halvstrukturerad. I en strukturerad intervju så har man färdiga frågor som ställs i en viss 

ordning medan man i en ostrukturerad intervju har en intervjuguide med frågor som ska samtalas kring 

och tas upp under ett ganska fritt samtal. Larsen menar att det är bra att ha en viss grad av struktur när 

man har begränsat med tid och utrymme och när man inte är så erfaren (Larsen 2007:83 – 84). Men 

eftersom risken finns att vissa saker inte kommer med om man styr intervjun för mycket har jag dock 

försökt att inte vara för strikt med ordningen på frågorna. Det kan också komma upp intressanta 

följdfrågor som man vill gå in lite på. Det är därför jag valt just en halvstrukturerad intervjuform.  
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Informanterna fick själva välja var de ville bli intervjuade för att de skulle känna sig trygga. Intervjuerna 

genomfördes på lugna platser där vi inte kunde bli störda och jag både spelade in och antecknade.  

 

 

6,2 Validitet och reliabilitet  

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är reliabiliteten i denna uppsats inte så god. Den beskriver endast 

vad de personer jag valt att intervjua har att säga, resultaten är alltså inte generaliserbara. Validiteten 

torde däremot vara god eftersom det har varit långa intervjuer där intervjupersonerna fått prata ganska 

fritt kring frågorna. Jag har även ställt många följdfrågor. De frågor jag valt att ha med i intervjuerna har 

också varit väl kopplade till frågeställningarna och den tidigare forskningen.  (Larsen 2009:80–81).  

 

 

6,3 Forskningsetik 

 

Jag har följt de fyra grundreglerna som finns inom forskningsetiken, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär kort att man som forskare 

har en skyldighet att informera deltagarna om projektets mål och utformning och om deras roll när de 

medverkar. Man ska också informera om att medverkan är frivillig och att man kan välja att avbryta 

denna. Det är också viktigt att man ska känna sig trygg när man medverkar. Därför ska man även 

informera om att man kan avidentifiera uppgiftslämnarna. (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Eftersom studenterna alla har gått eller går inom det program som denna uppsats skrivits inom och 

därför mycket väl kan vara bekanta för så väl handledare och examinatorer som övriga studenter så har 

det varit extra viktig att fingera namnen. Jag kommer inte heller skriva exakt ålder eller vilket år de 

började respektive avslutade sina studier. Jag har istället skrivit att personen t.ex. är i 25-årsålern och 

gick ut för ett par år sedan eller att han är runt 23 och går mot slutet av utbildningen.  

 

 

7. Resultatredovisning – intervjuer samt analys 

 

Jag har valt att sammanväva intervjusvar och analys. Därför kommer jag hänvisa till tidigare forskning 

samt teoretiska begrepp löpande på olika ställen i texten. Ibland innan svaren och ibland efter.  
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7,1 Presentation av informanterna 

 

 Markus är runt 25 år. Han gick på lärarprogrammet inriktning förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år men valde att avbryta sina studier efter halva tiden. Idag jobbar han på 

ett budföretag men planerar att utbilda sig inom datateknik.  

 Jonas är runt 28 år. Han är färdigutbildad förskollärare och lärare mot förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Han har även hunnit jobba ett par år som förskollärare.  

 Gabriel är runt 23 år och går mot slutet av utbildningen.  

 

7,2 Intervjusvar och analys av frågeställning 1: Varför väljer män att gå lärarutbildningen med 

inriktning förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år? Med fokus på förskoleinriktningen. 

Jag har valt att dela in svaren på denna fråga under tre olika rubriker.  

 

Varför valde informanterna utbildningen och var det ett lätt val för dem? 

Baagøe Nielsen skriver om att manlighet under större delen av det senaste århundradet inte har setts som 

någonting som har med barn och omsorg att göra (Baagøe Nielsen, 2005:30 – 31). Havung skriver också 

att det kan tänkas ta emot för en man att gå in i ett traditionellt kvinnoyrke eftersom det skulle sänka 

hans status då det manliga ses som norm och har högre status i samhällets genuskonrakt. Men hon 

skriver också att det har skett en utjämning mellan könen de senaste åren och att kvinnor och män nu i 

större utsträckning gör saker som tidigare var förbehållet det motsatta könet. Därför menar hon att det 

idag kan vara lättare för en man att välja förskolläraryrket. (Havung, 2005:50,52).  

Markus och Jonas beskrev det som ett ganska enkelt val. Även om båda hade hunnit jobba ett par år 

inom var sitt service- och leveransyrke så kände de att de trivdes med och ville jobba med yngre barn. 

Båda uppskattade också lekfullheten och det lite mer fria arbetssättet inom förskolan.  

Båda tyckte att yrket passade bra även för män trots att det av tradition varit ett kvinnoyrke. Jonas 

uttryckte till och med att det var någonting som bidragit till att han var så positiv till sitt val. Han sa att 

det behövdes fler män och en större mångfald bland dem som jobbar inom förskolan. Han tyckte att det 

var en intressant fråga och ville jobba med detta.  
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För Gabriel var valet inte lika enkelt. Han började visserligen utbildningen direkt efter gymnasiet. Dock 

var det att bli lärare mot grundskolans tidigare år som hade lockat honom. Han såg mer på 

förskoleinriktningen som någonting som kunde vara bra att ha ur arbetsmarknadssynpunkt och tänkte att 

det kunde vara värt att prova på. Han tyckte om barn men var mer intresserad av pedagogik än 

omvårdnad och omsorg och han hade en uppfattning om att det var just mycket fokus på omvårdnad 

inom förskolan. Gabriel hade även uppfattningen att det var ett typiskt kvinnoyrke. Han sa även att det 

åtminstone på småbarnsavdelningar kändes mer naturligt att det var kvinnor som tog hand om barnen. 

Han var dock medveten om att det var en fördom.   

 

Hur har informanterna känt inför sin roll som manliga pedagoger? 

Nordberg skriver att det finns olika diskurser om varför det bör finnas män i förskolan och vad deras roll 

bör vara. En av diskurserna menar att männens uppgift främst bör vara att införa och leda traditionellt 

manliga sysslor med barnen. De ser mannen och kvinnan som motsatspar och tänker att mannen ska 

bidra med typiskt manliga saker i en annars kvinnligt präglad verksamhet. Det finns också en annan 

diskurs som menar att personalen inom förskolan bör överskrida könsgränser och visa på att alla kan 

göra allt utan att begränsa sig på grund av könstillhörighet (Nordberg, 2005:72–78). Dock är det den 

sistnämnda av dessa två diskurser som stämmer bäst överens med förskolans uppdrag. I "Jämställd 

förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete" betonar man att det 

är viktigt att bredda synen på vad som är manligt och kvinnligt och man hoppas att det i framtiden ska 

ses som en naturlig sak att även män tar hand om barn och ägnar sig åt pedagogik (Delegation för 

jämställdhet i förskolan, 2006).  

Både Markus och Jonas beskrev att de tyckte att det var viktigt att bredda könsrollerna och visa på att 

man är en individ och inte bara en man. Markus hade dessutom föredragit att sitta och pyssla och leka 

med dockor tillsammans med barnen, något som oftast ses som traditionellt kvinnligt kodade aktiviteter. 

Gabriel tyckte, liksom Markus och Jonas, att både män och kvinnor inom förskolan borde kunna leda 

alla aktiviteter. Däremot så framhöll han vikten av att verksamheten erbjuder en mångfald av aktiviteter, 

även traditionellt manliga sådana. Han menade att dessa kunde glömmas bort om det bara fanns kvinnlig 

personal. Gabriels tankar stämmer överens med det som Havung skriver om att förskolans verksamhet 

och utformning är starkt präglad av att under lång tid ha varit en arbetsplats för kvinnor. Därför har mer 

traditionellt kvinnliga egenskaper och aktiviteter fått större utrymme (Havung, 2005:47). 
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Jag frågade om informanterna hade tänkt på den eventuella risken att som man bli utsatt för 

pedofilrykten. Jag ville veta om detta var någonting de tänkt på när de valde utbildningen.  

Under 1990-talet rådde en stor pedofildebatt i samhället. I samband med denna började människor 

ifrågasätta om det verkligen var lämpligt att ha män i förskolan. En del höjde sina röster och sa att män 

inte var lämpade att ta hand om barn och man ville begränsa mannens befogenheter i verksamheten 

(Baagøe Nielsen, 2005:27–29).  

Det har visserligen gått ganska många år sedan denna samhällsdebatt men den tycks ändå ha lämnat 

vissa spår. Alla tre intervjupersonerna berättade att de hade tänkt på detta men att det inte hade fått dem 

att fundera på att välja bort utbildningen. Både Markus och Gabriel hade känt att denna rädsla hade 

påverkat deras arbete. De tyckte båda att det kändes lite läskigt att byta blöjor på barnen eller att hjälpa 

dem på toaletten. Markus berättade att han en gång hade hjälp en flicka när hon gått på toaletten. Hon 

hade plötsligt sagt att hon inte ville att han skulle hjälpa henne. Då blev han orolig över att hon skulle 

prata om det och att det skulle missförstås. Gabriel sa att han var mest rädd för att det skulle komma in 

en förälder när han bytte blöja eller bara myste med barnen efter vilan. Han visste ju inte vad de hade för 

inställning till att en man gjorde detta med deras barn. “Föräldrarna kanske tycker att det är konstigt om 

jag kramas med deras barn och börjar tänka”.  

Jonas berättade att han tänkt på detta men att han bestämt sig för att inte låta rädslan förstöra. “Om man 

själv är obekväm så blir barnet också det”. Han sa att man skulle koncentrera sig på att få en givande 

stund och kanske prata och sjunga tillsammans under blöjbytet.  

Ingen av dem hade känt att deras kollegor hade varit misstänksamma och de hade inte heller känt att de 

blivit begränsade. Jonas framhöll även att om någon skulle vara misstänksam så kunde man kontra med 

att det även finns kvinnliga pedofiler och fråga varför man just misstänker mannen.  

När man har en token-position i en grupp så får man ögonen på sig därför att man skiljer ut sig för att 

man har ett annat kön än de andra. De övriga i gruppen kan känna sig mer lika varandra än de egentligen 

är samtidigt som man förstorar token-personens olikheter med de övriga (Eriksson-Zetterquist och 

Styhre 2007:52–53) Eftersom män inom förskolan innehar en token-position gör det att de blir extra 

synliga och uppmärksammade på grund av sitt kön (Havung i Nordberg red 2005:53–54). Och eftersom 

det manliga könet och den hegemoniska mansrollen är så stark kopplad till sexualitet (Nordberg i 

Nordberg red 2005:88–89) så kan mannen ses som ett större sexuellt hot än kvinnan. Samtidigt har 

manlighet under lång tid setts som någonting som inte har med barnomsorg att göra (Baagøe Nielsen i 



17 

 

Nordberg red, 2005:30–31) vilket även det kan göra att männen blir extra bevakade och kanske 

misstänkliggjorda. Även om det är som Jonas säger att det faktiskt också finns kvinnliga pedofiler.    

 

7,3 Intervjusvar och analys av frågeställning 2: Hur har vänner och familj reagerat på de manliga 

förskolestudenternas utbildnings- och yrkesval? 

Jag ville ta reda på vad intervjupersonerna hade fått för reaktioner, hur de hade tänkt kring dessa och hur 

de påverkat dem 

Havung skriver att män inom förskolan i mycket högre grad än kvinnor tvingas motivera sitt yrkesval. 

Det räcker inte med att säga att man är intresserad av barn. Detta menar hon kan göra att männen känner 

sig ifrågasatta och själva börjar fundera över sitt utbildningsval och kanske börjar tvivla (Havung i 

Nordberg red 2005:51). Havung skriver också att när en man väljer att gå in och arbeta inom förskolan 

kan hans grad av manlighet bli ifrågasatt eftersom han då bryter mot den hegemoniska mansrollen 

(Havung, 2005:49–50). Samtidigt skriver Havung att det på pågår en utjämning mellan könen och att det 

inte längre ses som lika laddat och konstigt att en man väljer att studera till förskollärare (Havung, 

2005:52–53).  

Markus berättade att han hade blivit väldigt uppmuntrad och bara fått positiva kommentarer när han 

berättade om sitt utbildningsval. “Alla var glada och positiva, till och med gamla människor som farfar”.  

Även Jonas hade bara fått positiva reaktioner från sin omgivning. Hans pappa hade dessutom varit ett 

stöd och uppmuntrat honom till att välja just den utbildningen. Men även om reaktionerna hade varit 

positiva så hade de alltid funnits där. Alla Jonas mötte började diskutera och förklara varför de tyckte att 

det var bra att han som man ville bli förskollärare. Förklaringarna och argumenten kunde dock se ganska 

olika ut.  Detta kan ha att göra med det som Nordberg skriver om att det finns olika diskurser om varför 

det behövs män inom förskolan. Vissa människor tycker att män behövs för att visa på att man kan bryta 

mot könsnormerna medan andra tycker männens uppgift i förskolan framför allt är att införa och leda 

traditionellt manligt kodade sysslor (Nordberg, 2005:72–78). Jonas tyckte att reaktionerna var 

intressanta och tänkte att de speglade samhället. Han tyckte inte alls att de var avskräckande utan kände 

ännu mer att det var det här han ville göra.  

Varken Markus eller Jonas kände heller att de hade något behov av att leva upp till den hegemoniska 

mansrollen som gör gällande att män inte ska ägna sig åt omvårdnad och barnomsorg (Havung, 

2005:49–50). Inte heller deras familjer och vänner hade några problem med detta. Jonas tyckte att den 
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hegemoniska mansrollen var “stel, tråkig och färglös”. Jonas tycks alltså hålla med Havung som skriver 

att mansrollen är under förändring och att man som manlig förskollärare kan se sig själv som 

föregångare för denna förändring (Havung, 2005:52–53).   

För Gabriel däremot såg det lite annorlunda ut. Han hade fått positiva reaktioner på att han skulle bli 

lärare. Däremot hade väldigt många i hans omgivning varit negativa till att han även skulle bli 

förskollärare. Vännerna tyckte att det var ett kvinnoyrke och undrade varför han som man skulle ägna 

sig åt det. De sa också att det var ett slitigt jobb med dåligt betalt. En förklaring till dessa reaktioner kan 

vara att manlighet under det senaste århundradet inte sets som någonting som har med barn att göra 

(Baagøe, 2005:30–31). Det är också så att det kvinnliga har lägre status i samhällets genuskontrakt och 

därför är det inte eftersträvansvärt att gå in i ett kvinnoyrke (Hirdman enligt Havung, 2005:52). Att det 

är ett kvinnoyrke och att det är så låg lön brukar också ses som orsaker till att män väljer bort yrket 

(Havung, 2005:48–49).  

Gabriel hade känt att han ofta fått motivera och försvara sitt utbildningsval vilket han tyckt varit jobbigt. 

Baagøe Nielsen skriver att det kan vara stressande för många att bryta mot de normer som finns i 

samhällets genuskontrakt eftersom man kan bli ifrågasatt och behöva försvara sig och motivera sina val 

inför andra. Han tror att detta kan göra att män avskräcks från att välja kvinnodominerade utbildningar 

så som förskollärutbildningen (Baagøe Nielsen, 2005:34).  

Men Gabriel berättade att han valde att inte lyssna så mycket på vännerna eftersom han visste att de inte 

hade så stor kunskap om hur det var i förskolan. Istället hade han talat med människor som själva var 

utbildade och jobbade inom yrket. Dessa hade varit mycket mer positiva och uppmuntrande.  

Alla tre berättade också att de bland männen i sin vänskapskrets hade varit ganska ensamma om att välja 

att utbilda sig till förskollärare.  

De negativa reaktionerna som Gabriel mötte och det faktum att de bland männen i deras omgivning var 

ensamma om att välja att utbilda sig till förskollärare kan ha att göra med att det inte har gjorts några 

stora satsningar för att locka män att välja kvinnodominerade utbildningar och yrken. Däremot har det 

gjort satsningar för att få fler kvinnor att välja mansdominerade utbildningar vilket också har gett 

resultat. Arbetsmarknaden har nu börjat bli mer jämt könsfördelad. Detta beror dock på att kvinnorna 

har fått upp ögonen för mansdominerade branscher medan det står väldigt still på den motsatta sidan. 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006:200).  

Man kan naturligtvis fråga sig varför man satsat mer på att få in kvinnor i mansdominerade branscher 

och inte tvärt om. I “Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 
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pedagogiska arbete” står det att debatten som finns i samhället nästan alltid tenderar att fokusera på att 

ändra kvinnan och få fler kvinnor att välja traditionellt manligt kodade aktiviteter (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, 2006) I samhället är det idag mer accepterat att kvinnor bryter mot könsnormer 

än om män gör det. Ingen vill vara en “kärring” men att vara “som en hel karl” ses som någonting 

positivt (Tallberg Boman, 2002:29–30). Detta kan bero på samhällets genuskontrakt där kvinnan och det 

traditionellt kvinnliga har lägre status än mannen och det traditionellt manliga (Havung, 2005:47).   

 

7,4 Intervjusvar och analys kring frågeställning 3: Hur har den sociala miljön varit under 

utbildningen, hur har de manliga förskollärarstudenterna blivit bemötta och hur har detta påverkat 

dem? 

På högskolan 

Alla tre sa att de hade trivts bra med den sociala miljön och sina studiekamrater. Jonas sa att han trivdes 

bra med att umgås med bara kvinnor. Han kände sig aldrig särbehandlad för att han var man. Däremot sa 

han att man kunde märka att diskussionerna blev lite annorlunda för att han som man var med i 

sammanhanget. “De var tvungna att tänka till och formulera sig på ett annat sätt för att jag också var i 

rummet”. Han menade att särskilt diskussionerna kring jämställdhet och genus blev mer givande när han 

var med. 

Markus hade tyckt att det var ganska jobbigt att vara nästan ensam man på utbildningen. Första terminen 

hade de varit fyra män i samma seminariegrupp. Stämningen där hade också varit väldigt bra. Men efter 

det hade han varit ensam man i de grupper han placerats i. Markus hade känt sig lite som en ensamvarg. 

En gång hade han blivit utestängd från en diskussion då det var några kvinnliga kamrater som bråkade. 

“De sa att det var tjejgrejer och att jag inte behövde bry mig om det”. Detta kan man koppla till de 

problem som kan uppstå kring fenomenet “token”. När det finns en “token” i gruppen så kan det göra ett 

de övriga medlemmarna känner sig mer lika varandra än vad de egentligen är. Det kan också bli så att 

“token” blir utestängd i vissa avseenden eftersom personen anses vara olik de andra (Eriksson-

Zetterquist och Styhre 2007:52–53).  

Gabriel hade också känt att det var tråkigt att vara nästan ensam man. Han sa att han kom bra överens 

med de kvinnliga kurskamraterna och fick nya vänner. Dock saknade han att prata med andra män då 

det ofta blev lite andra samtalsämnen. “Det fanns inte någon som man kunde prata fotboll med, lite mer 

grabbiga saker du vet”. Detta var någonting som även Markus uttryckte. Gabriel tycket också att 
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grupparbetena kunde ta väldigt lång tid när man gjorde dem med kvinnor. “De satt och småpratade om 

annat en lång stund, om väskor och sådant”.   

Gabriel upplevde att han ibland hade blivit utpekad och uppmärksammad för att han var just man. När 

seminarieledaren tog närvaron så kunde denna säga “jaha, Gabriel, enda killen i klassen”. Det hände 

också att seminarieledaren kunde fråga honom om vad enda killen i rummet tyckte om en viss sak. Detta 

hade han tyckt varit lite jobbigt. Även detta kan man koppla till begreppet “token”. Om man är den enda 

i en grupp som har ett annat kön än de övriga är det lätt hänt att man ses som en representant för det 

könet. I mer jämt fördelade grupper ses man däremot för den individ man är (Havung, 2005:53–54). För 

att undvika de problem som kan uppstå kring “token” är det idag många chefer som tänker på att sätta 

män som jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats i samma arbetslag. (Delegationen för jämställdhet i 

förskolan, 2006:213). Det som Gabriel och även Markus berättade visar på att detta kan vara en bra ide.  

En annan situation som man kan koppla till begreppet “token” var att Jonas, till skillnad från sina 

kvinnliga kurskamrater, kunde bli ihågkommen av olika föreläsare när han ställt en fråga. “Om det bara 

är en man i rummet och massa kvinnor så sticker man ut lite kanske”.    

En manlig “token” kan få vissa fördelar som inte en kvinnlig ”token” får. Det har till och med visat sig 

vara bra rent karriärmässigt för många män att ha just en “token-position” (Eriksson-Zetterquist och 

Styhre 2007:52–53). Baagøe Nielsen skriver att det i Danmark finns ungefär 2 procent män på 

förskolans småbarnsavdelningar och att majoriteten av dessa “råkar” vara chefer (Baagøe Nielsen, 

2005:22). Detta kan ha att göra med det som Jonas sa om att man skiljer ut sig i mängden eftersom man 

är ensam man bland kvinnor och därför blir ihågkommen. Gabriel berättade också att många 

seminarieledare ville veta vad enda mannen i gruppen tyckte om olika saker. I samhällets genuskontrakt 

ses mannen som norm och som ledare (Hirdman enligt Havung, 2005:47). Att mannen har högre status 

kan vara en orsak till att man så gärna vill höra just mannens åsikt och kommer ihåg denna.  

Havung skriver också att männen inom förskolan får vara de som säger till på skarpen när barnen är 

besvärliga. Männen hon intervjuat säger att de tror att det är för att män anses vara mer bestämda och 

inte så lättövertalade som kvinnor (Havung i Nordberg red 2005:57). Samtidigt som männen kan få ta 

denna ledarroll så har de ändå gått emot den hegemoniska mansrollen i och med att de har gått in i ett 

kvinnoyrke. Män som jobbar inom förskolan ses inte alltid som riktiga män (Havung, 2005:49–50). 

Detta är alltså ganska motsägelsefullt. Ledarrollen tillhör den hegemoniska mansrollen och det är 

inskrivet i samhällets genuskontrakt att det är männen som har makten. Kanske är det därför män lyfts 

fram och får vissa fördelar även på kvinnodominerade arbetsplatser? Men även om de är män så 

befinner de sig inom förskolan och på förskollärarutbildningen i en token-position vilket påverkar 
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arbetssituationen. Just detta att män tycks ha lättare för sig på kvinnodominerade arbetsplatser än tvärt 

om har gjort att man inom forskningen fokuserat mycket på just kvinnornas situation (Nordberg, 

2005:71–72). Det finns därför inte lika mycket forskning som talar om hur det är för männen vilket är 

ett problem då man vill få fler män att börja arbeta inom kvinnoyrken (Delegationen för jämställdhet i 

förskolan, 2006).  

 

På den verksamhetsförlagda utbildningen  

Markus hade känt sig bra bemött av handledaren och av personalen på förskolan där han gjorde sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Markus kunde dock känna att handledaren var lite för snäll mot honom. 

Han gjorde inte alltid sina uppgifter som han skulle men hon skrev ändå i bedömningsunderlaget att han 

gjort dem. Han fick inte heller vara med och få inblick i planering och dokumentation. Han tog inte 

heller några egna initiativ till att medverka i planeringen av verksamheten. Istället var han med barnen 

och lekte spontana lekar med dem. Vilket inte handledaren verkade ha någonting emot. Detta kan ha att 

göra med det som Havung skriver om att kopplingen mellan män och barn ofta anses vara lek. Ofta blir 

det så att männen får vara lekfulla och pojkaktiga medan kvinnorna i verksamheten blir de som håller 

ordning både på barnen och på sina manliga kollegor. Kvinnorna ska ha överblick och överseende 

medan männen tillåts och förväntas vara mer spontana och lekfulla (Havung, 2005:46,63–64). Kanske 

var det denna inställning som gjorde att handledaren inte försökte få Markus att delta i planeringen av 

verksamheten. Havung skriver också att om kollegorna tror att man inte är kompetent inom ett visst 

område så kan man reagera genom att dra sig undan (Havung, 2005:61). Markus menar dock att han inte 

var så intresserad av planering och att det var därför han inte tog några egna initiativ.  

Markus berättade att han vid en del tillfällen känt att han haft vissa förväntningar på sig eftersom han 

var man. En gång hade han ombetts att vara jultomte eftersom han var man. Vid ett annat tillfälle hade 

han även ombetts att spika upp en hylla, vilket han också gjorde. Havung skriver om att män förväntas 

vara tekniskt lagda och ofta får förfrågningar om att agera vaktmästare genom att, som Markus, till 

exempel sätta upp hyllor (Havung, 2005:54). Markus poängterade dock att detta med att bli uppmanad 

till att göra vissa saker hade hänt vid enstaka tillfällen. Annars hade han fått välja självständigt vad han 

ville göra för aktiviteter med barnen. De aktiviteter Markus föredrog var att pyssla och leka med dockor.  

På det sättet visade han på att han ville bredda mansrollen och sudda ut de begränsningar och 

förväntningar som finns på könen (Nordberg, 2005:72–78) Att det inte blev någon diskussion kring 

detta skulle kunna visa på att personalen delade Markus tankar om att man som manlig pedagog bör 

bidra till att överskrida och vidga könsrollerna. Men man kan också fråga sig om det hade blivit en 
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diskussion om Markus istället hade valt att göra mer traditionellt manligt kodade aktiviteter med barnen 

eller om de inte hade spelat någon roll. Det är alltså svårt att säga vilken syn pedagogerna hade kring 

Markus roll som manlig pedagog men man kan ana att de delade uppfattningen om att man ska vidga 

könsrollerna och att alla ska kunna göra allt oberoende av kön. Men även om de delade denna 

uppfattning så hände det ibland att de föll tillbaka i invanda mönster och uttryckte vissa förväntningar på 

vad en man ska göra och vara.  

Vad gäller barnen på förskolan så tyckte de mycket om Markus. Till en början hade de dock haft en 

förväntan att han skulle vara vild och busig med dem. Men sedan märkte de att han föredrog att pyssla 

och leka med dockor och andra lugna aktiviteter. Barnens förväntningar stämmer även de överens med 

det som Havung skriver om att kopplingen mellan män och barn ofta anses vara leken. Hon skriver att 

män ofta tillåter mer våghalsiga inslag och ägnar sig mer åt spontan lek med barnen. Hon skriver också 

att det ofta är just männen som barnen vänder sig till när de vill leka en spontan lek. (Havung, 

2005:46,63–64). Det finns alltså en förväntan att mannen ska vara rolig och våghalsig. 

Gabriel däremot berättade att han hade känt sig ganska illa bemött av personalen på förskolan där han 

gjort sin verksamhetsförlagda utbildning. Dock hade handledaren varit ganska trevlig. Han kände sig 

utestängd ur personalgruppen och de gjorde inte någonting för att han skulle känna sig välkommen. 

Detta skulle eventuellt kunna tyda på att personalen inte tyckte att män har med barnomsorg att göra. 

Baagøe Nielsen hänvisar till den norske mansforskaren Øystein Holter som menar att manlighet under 

större delen av det senaste århundradet har definierats som någonting som inte har med barn att göra 

(Holter enligt Baagøe Nielsen, 2005:30–31). Det är också så att en man som börjar jobba med 

barnomsorg bryter mot den hegemoniska mansrollen (Havung, 2005:49–50). Detta är någonting som 

kan skapa osäkerhet och oro bland omgivningen. Nordberg menar att man ofta får uppskattning av 

omgivningen om man lever upp till den hegemoniska mansrollen. Att utmana dessa skapar istället kaos 

och förvirring (Nordberg, 2005:88–89). Sedan har vi detta med “token”. Gabriel var ensam man på 

förskolan där han gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning. Om det finns en “token” i en grupp kan de 

övriga känna sig mer lika varandra än vad de är och det är vanligt att “token” blir utestängd från olika 

sammanhang för att man anses vara olik de övriga (Eriksson-Zetterquist och Styhre 2007:52–53).  

Personalen på förskolan hade tydligt uppmuntrat Gabriel att göra traditionellt manligt kodade saker med 

barnen, särskilt med pojkarna. De kunde säga saker som “ta med dig grabbarna ut och spela fotboll, de 

behöver det”. Gabriel hade ingenting emot att göra detta med barnen men han tyckte att det var tråkigt 

att de hade en sådan enformig syn på vad han skulle göra. Personalens tankar kan vara ett uttryck för 

den diskurs som finns om att män ska bidra med typiskt manliga inslag och aktiviteter i den annars 
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kvinnligt präglade förskolevärlden. Man ser manligt och kvinnligt som motsatspar som ska komplettera 

varandra (Nordberg 2005:72–78). 

Havung skriver att män och kvinnor förväntas göra olika saker på förskolan. Kvinnorna är de som 

bestämmer över den fysiska miljön och anses vara bra på saker som att baka. Havung att de kvinnliga 

kollegorna ofta inte räknar med att mannen kan vara bra på att leda sådana aktiviteter. Det kan vara 

jobbigt för mannen att känna att de kvinnliga kollegorna inte tror att han klarar av eller är så duktig vissa 

uppgifter (Havung, 2005: 58–60). Kanske var det denna syn personalen hade och det var därför han 

kände sig utestängd? Gabriel tyckte att det kändes väldigt uppdelat och att personalen hade olika 

förväntningar beroende på vad man hade för kön.   

Barnen på förskolan hade tyckt mycket om Gabriel. De ville dock inte bara spela fotboll med honom 

utan de ville även mysa och ha hjälp med att byta blöja. Vissa barn hade även kallat honom pappa när de 

glömt hans namn. Havung skriver att män ofta blir tilldelad en roll som lekfarbror och att det ofta är 

männen barnen vänder sig till när de vill leka oplanerade lekar (Havung, 2005:46,63–64). Men i det här 

fallet var det alltså inte bara leka barnen ville göra. Ett av argumenten för att få en fler män i förskolan 

har varit att barn inte alltid har någon manlig person i sin närhet att identifiera sig med (Havung, 

2005:48–49). Kanske var det därför vissa barn hade kallat honom pappa? Havung skriver att det behövs 

fler män till förskolan för att barn ofta saknar manliga förebilder då de får möta alldeles för få män i sin 

vardag (Havung, 2005:48–49). 

 

Jonas däremot talade inte lika mycket som de andra om hur den sociala miljön varit på förskolan där han 

gjort sin verksamhetsförlagda utbildning.  Han sa dock att man som man ute i verksamheten har en 

förväntan på sig att vara aktiv och delaktig. Det ska hända saker kring en man. Detta stämmer överens 

med det som Havung skriver om att mannen ofta är mer våghalsig och leker aktivt med barnen. Men det 

kan också ha en koppling till att man ser mannen som mer bestämd och handlingskraftig (Havung, 

2005:46,57,63–64).  

Jonas sa att man alltid möter fördomar och förväntningar och att det gällde att diskutera dessa och att 

själv reflektera och ta ställning. Baagøe Nielsen skriver att det talas alldeles för lite på 

lärarutbildningarna om att man tilldelar personalen olika egenskaper och har olika förväntningar på 

varandra beroende på kön (Baagøe Nielsen, 2005:37). Nordberg menar också att det är viktigt att man 

under utbildningen får grundläggande kunskaper om genus och olika könsmönster för att man ska kunna 

känna igen och hantera olika förväntningar som finns kopplade till kön (Nordberg, 2005). Fördomar och 
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förväntningar var någonting alla tre informanterna stött på. Det visar på att det är viktigt att diskutera 

och jobba med vilket också Jonas påpekade.  

 

7,5 Intervjusvar och analys kring frågeställning 4: Vad tror informanterna att man skulle behöva 

göra för att få fler män att vilja studera till förskollärare och lärare med inriktning mot yngre åldrar 

samt få dem som börjar att stanna? 

Jag har valt att dela in svaren kring denna frågeställning under olika rubriker. Först redovisas olika 

förklaringar till varför så få män väljer att utbilda sig till förskollärare. Sedan talar informanterna om 

vad man kan göra för att ändra detta. Frågan tar dels upp hur man ska få fler män att börja studera men 

också hur man ska få männen att trivas och vilja gå klart utbildningen. 

 

 

Ond cirkel – få män gör att det blir färre 

 

”Man vill inte vara den enda killen.” Markus sa att han tror att många män avstår från att söka 

utbildningen eftersom de vet att det är så få andra män vilket påverkar det sociala klimatet och 

arbetssituationen. Detta kan tolkas som att det finns en rädsla för att utsätta sig för att hamna i en 

”token-position” vilket är vanligt när man är ensam representant för sitt kön i en grupp (Kanter enligt 

Havung, 2005:53–54). 

Att det finns så få andra män kan alltså vara en bidragande orsak till att män väljer bort utbildningen och 

yrket. Men de satsningar som hittills har gjorts för att jämna ut arbetsmarknaden har varit fokuserade på 

kvinnors situation i manliga yrken. En motivation till detta har varit att kvinnor som innehar en ”token-

position” har haft det svårare än män som har varit i samma situation. Därför har det setts som mer 

angeläget att satsa på kvinnornas situation i mansdominerade yrken (Nordberg, 2005:71–72). Detta har 

lett till att man har forskat och diskuterat väldigt lite kring mäns situation på kvinnodominerade 

arbetsplatser. Viket man dock skulle behöva göra för att veta hur man kan förbättra situationen och locka 

fler män (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006).  

En annan förklaring kan vara att männen känner att det känns osäkert att gå in i ett kvinnoyrke. De kan 

vara oroliga för omgivningens reaktioner och kanske fundera över hur de kommer uppfattas av andra.  

Är man en riktig man om man jobbar inom förskolan? En persons grad av manlighet kan bli ifrågasatt 

om han väljer ett kvinnoyrke (Havung, 2005:49–50). Det traditionellt kvinnliga har också lägre status i 
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samhällets genuskontrakt (Hirdman 1988 enligt Havung i Nordberg red 2005:52). Mannen byter alltså 

ned sig i makthierarkin och därför är det mer laddat för en man att bryta mot genuskontraktet. (Tallberg 

Boman, 2002:29–30). Markus tycker dock inte att han känner igen dessa tankar, “i alla fall inte bland 

männen i min generation”. Inte heller Jonas kände igen detta från sin bekantskapskrets. Det gjorde 

däremot Gabriel. Han berättade att många av hans vänner sagt att de tyckte att det var ett kvinnoyrke 

med låg status och att de undrat varför han skulle ägna sig åt det.  

En annan förklaring som finns till att män väljer bort förskolläraryrket är att det har varit så dålig lön 

(Havung i Nordberg, 2005:48–49). Markus trodde att det mest har betydelse för dem som känner sig 

osäkra på om de ska välja yrket eller ej. Lönen är alltså, enligt Markus, en av många saker som kan 

avgöra när man står och funderar på om man ska välja yrket. Gabriel trodde däremot att lönen spelade 

ganska stor roll. Han sa också att lönen visar vad yrket har för status. Om lönen skulle vara högre skulle 

kanske statusen vara det också. Då skulle man kanske inte bli lika ifrågasatt om man valde yrket. Det 

traditionellt kvinnliga har av tradition låg status. Att lönen är låg visar även det att yrket har låg status. 

Det är kanske därför det är svårt att förstå? När en man väljer att utbilda sig till förskollärare byter han 

ned sig i genuskontraktets makt- och statushierarki utan att få bra betalt.  

Markus och Jonas kände dock inte igen dessa tankegångar, varken bland sina vänner eller hos sig själva. 

De sa att för vissa var detta med status och lön viktigt men inte för andra. Att Markus och Jonas inte 

känt av detta kan bero på att mansrollen är under förändring och att det därför börjar bli mer tillåtet för 

män att gå nya vägar och bryta mot den hegemoniska mansrollen (Gullvåg och Aarseth enligt Havung, 

2005:50). Men denna förändring kanske inte har spridit sig i hela samhället än. Därför kan inställningen 

till förskolläraryrket och manliga förskollärare tänkas skilja sig mycket åt i olika grupper och 

sammanhang. Detta skulle kunna vara en förklaring till att Jonas och Markus har andra erfarenheter och 

en annan uppfattning än Gabriel.  

 

Brist på kunskap – informera och upplys 

Jonas påpekar att förskolläryrket inte är ett självklart val för män. Eftersom det har varit ett kvinnoyrke 

under så lång tid har man inte så mycket kunskap om det som man. Förskolläraryrket var redan från 

början ett kvinnoyrke och detta har hängt kvar under större delen av det senaste århundradet (Tallberg 

Broman, 1995:75). Jonas menade att eftersom män inte har kunskap om yrket och väljer det självmant 

så måste man försöka hitta nya vägar för att män ska upptäcka och välja yrket. Men det har knappt gjorts 

några satsningar för att bredda mäns utbildnings- och yrkesval. Däremot har man gjort satsningar för att 
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få fler kvinnor att välja mansdominerade utbildningar och yrken och det har gett resultat (Delegation för 

jämställdhet i förskolan, 2006:200). Även Markus håller med om detta ”man behöver ge män mer 

information eftersom det inte är ett självklart val för dem, de är inte så insatta”. Markus anser att man 

skulle behöva göra kampanjer och satsningar för att locka fler män och jobba riktat och uppsökande.  

Gabriel berättade att hans egen inställning till yrket förändrats under utbildningen. Innan han började 

studera tänkte han att förskolan mest handlade om barnpassning. Men nu tycker han att det är otroligt 

viktigt med personal som har pedagogiska kunskaper eftersom förskolan lägger grunden för det fortsatta 

lärandet och bygger upp en social grund. Han anser att yrket förtjänar högre status. Han märkte också 

väldigt tydligt att det finns ett stort behov av att få in fler män i verksamheten. ”Det behövs en större 

mångfald bland personalen för att det ska bli en kreativ arbetsplats”. I "Jämställd förskola – om 

betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete" står det att det är viktigt att få in 

fler män i förskolan för att det behövs en större mångfald av människor. De menar också att en jämnare 

könsfördelning på arbetsmarknaden skulle leda till en jämnare maktfördelning (Delegation för 

jämställdhet i förskolan, 2006:199–200).  

 

Konkreta förslag 

Rent konkret tyckte alla tre att man måste göra riktade kampanjer och på olika sätt söka upp män. De sa 

också att man måste ändra bilden på yrket genom att sprida kunskap om vad det innebär samt lyfta fram 

mångsidigheten och alla fördelar. Gabriel sa att man måste få folk att förstå att yrket passar även för 

män. Alla tre poängterar att det inte är ett självklart val för män men att det beror på okunskap. 

Förskolläraryrket var redan från början ett utpräglat kvinnoyrke och så har det varit under hela 1900-

talet (Tallberg Broman, 1995:75). Samtidigt har manlighet under lång tid setts som någonting som inte 

har med barnomsorg att göra (Holter enligt Baagøe Nielsen, 2005:30–31). Därför är det inte en 

självklarhet för män att utbilda sig till förskollärare. Jonas berättade att de flesta män han mött inom 

förskolan hade hamnat där av en slump. Men när de väl var där hade de märkt att de trivts bra och velat 

fortsätta. Han tänkte att man inom andra utbildningar eller föreningar kan hitta folk som skulle vilja 

jobba inom förskolan om de bara fick upp ögonen för det och hade möjlighet att pröva på. Han berättade 

att han mött en person som var väldigt duktig på bild och som hade ombetts att komma till en förskola 

och leda ett projekt med barnen. Efter projektet hade han velat fortsätta jobba inom förskolan. Därför 

trodde Jonas att man kan locka män till förskolan genom deras intressen och specialkunskaper inom 

olika områden. “Men för att detta ska gå behövs det att förskolechefer är öppna för detta och kan släppa 
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in olika människor så att de får pröva på, att de vågar tänka nytt”. Jonas sa också att det skulle vara bra 

om lärarutbildningen försökte samarbeta med andra program eller kurser för att hitta nya framtida 

studenter. Han sa även att det är viktigt att studievägledare presenterar förskolan som ett bra alternativ 

för män som ber om råd och vägledning. De kan berätta att man har användning av olika kunskaper och 

att man kan jobba extra under studietiden.  

Jonas poängterade också att det antagligen är lättare att få män att börja studera till förskollärare om 

man samtidigt blir behörig lärare inom förskoleklass och grundskolans tidigare år. Han hade haft 

manliga studiekamrater som gått utbildningen och till en början varit helt inriktade på att jobba inom 

skolan. Men när de hade varit ute på sin verksamhetsförlagda utbildning och fått lära sig mer om 

förskolan hade de ändrat sig och velat jobba inom förskolan istället. Ett exempel på detta är också 

Gabriel som även han gått igenom denna process. Jonas trodde att det skulle bli svårare nu med den nya 

lärarutbildningen eftersom man måste bestämma sig redan innan för vilken inriktning man vill jobba 

inom. Eftersom män överlag inte har så stor kunskap om förskolan tror han att man kommer tappa 

många. I skolverkets rapport “Man ska bli lärare” finns det också statistik som visar att det är fler män 

som läser kombinationsprogram där man blir både förskollärare och lärare inom grundskola/fritidshem 

än vad det är som läser till bara förskollärare (Furusten, 2009). 

 

Hur får man männen att stanna? 

I skolverkets rapport “Man ska bli lärare” står det att det är en mycket högre andel män än kvinnor som 

avbryter sina lärarstudier (Furusten, 2009:17–18).  

Till att börja med ville jag ta reda på varför Markus valde att avbryta sina studier. Markus berättade att 

det inte alls hade någonting med skolan och den sociala miljön att göra och barn tycker han fortfarande 

om. För honom var det den pedagogiska planeringen och det didaktiska ansvaret som inte kändes som 

någonting som passade honom. Han hade inte räknat med “allt arbete som sker bakom kulisserna”. 

Markus trivdes bäst med barnen och ville vara en förebild och leka med dem. Men planering och 

dokumentation var ingenting för honom. Däremot hade han under utbildningen lärt sig hur viktig även 

den biten var och sa att det var bra att andra människor som var duktiga och engagerade tog hand om 

det. Även här kan man se att det handlade om en viss okunskap kring yrket. När Markus började studera 

var han inte helt insatt i vad det faktiskt innebär att vara förskollärare. Yrket har varit ett kvinnoyrke 

redan från start och har även fortsatt vara det (Tallberg Broman, 1995:75). Kanske är det därför män inte 

har så stor kunskap om yrket? Man kan också koppla detta till det som Havung skriver om att 
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kopplingen mellan män och barn av många anses vara lek. Hon säger att mannen ofta blir lekfarbror och 

att det är honom barnen vänder sig till när de vill leka spontana lekar. Detta medan kvinnorna däremot 

ses som de ansvarstagande som har överblick och sköter om planerade aktiviteter (Havung i Nordberg 

red 2005:46,63–64). Markus uttryckte att han faktiskt tyckte om att vara lekfarbror men att han inte 

tycker om planering. Kanske var det så att det var den bilden han hade av yrket och förskolan och att 

han blev förvånad när han upptäckte att det även fanns andra uppgifter som han förväntades göra?  

Även Gabriel hade flera gånger funderat på att avbryta sina studier. Framför allt när han hade känt sig 

dåligt bemött av personalen på den verksamhetsförlagda utbildningen och när han känt sig utpekad av 

en del seminarieledare för att han var ensam man i seminariegruppen. Personalens syn på män i 

förskolan hade påverkat deras bemötande och på så sett hans arbetssituation. Han hade även upplevt att 

han innehaft en tydlig “token-position”. Detta hade fått honom att känna sig ifrågasatt och han hade 

funderat på om det verkligen kändes rätt för honom att ge sig in i branschen.  

Jonas talade mycket om att det var viktigt att ha kunskap om fördomar och förväntningar och att man 

ständigt måste hålla en levande diskussion. Detta stämmer med det som Nordberg skriver om att man 

under utbildningen måste få en grundläggande genuskunskap och lära sig se olika mönster och veta hur 

man ska hantera dem (Nordberg, 2005). Även Markus tyckte det var viktigt att man pratade om genus, 

förväntningar och fördomar under utbildningen. Han sa att det skulle vara bra att ha med sig när man 

kommer ut i verksamheten. Baagøe Nielsen skriver att man på lärarutbildningarna talar alldeles för lite 

om att människor, barn, föräldrar och kollegor har olika förväntningar på personalen beroende på vad de 

har för kön. Han menar att man måste tala om detta för att bli medveten, kunna ta ställning och 

reflektera över var man själv står (Baagøe Nielsen i Nordberg red 2005:37). Markus sa att man hade 

talat mycket om genus på utbildningen men tyckte att man kanske hade behövt ta upp mer praktiska och 

konkreta exempel och gå tillbaka till sin egen situation ute i verksamheten “Man behöver praktiska tips 

på hur man ska hantera olika saker”. Han sa att man behövde tala mer om hur situationen på den 

verksamhetsförlagda utbildningen var och analysera den. Även Gabriel tyckte att man borde ha talat mer 

om detta på högskolan. Han sa att man pratade mycket om förhållningssättet till barnen men inte om hur 

man förhöll sig till och vad man hade för förväntningar på sina kollegor. 

 

Jonas sa att när en man var ute i verksamheten så kunde det bli en diskussion kring vilka aktiviteter som 

var lämpliga för honom som man att leda. Jonas tänkte att det hade att göra med att man har en 

förväntan att mannen genom sin närvaro och sitt beteende ska visa på att man kan bredda könsrollerna. 

Nordberg skriver att det finns en diskurs som säger att man behöver ha män inom förskolan för att de 
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ska hjälpa till att bredda könsrollerna och jobba könsöverskidande (Nordberg i Nordberg red 2005:72–

78). I “Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete” är man också tydliga med att det synsättet stämmer överens med förskolans mål och läroplan 

samt förskollärarens yrkesuppdrag (Delegation för jämställdhet i förskolan, 2006). Jonas menar att om 

en man bara skulle göra traditionellt manliga aktiviteter med barnen så är det alltså lätt hänt att det 

uppstår en diskussion i personalgruppen. Gabriel däremot berättade att man på förskolan där han gjort 

sin verksamhetsförlagda utbildning inte alls talat om hur man skulle arbeta kring genusfrågor i 

personalgruppen. De hade inte alls varit särskilt medvetna om genus. Både Jonas och Gabriel menade att 

man behövde diskutera sådana saker på utbildningen för att bli väl rustad när man kom ut i 

verksamheten.  

 

Jonas framhöll att man behövde tala om män i förskolan specifikt. ”Det finns så många aspekter och 

ingångar till ämnet”. Han hade själv känt ett behöv av detta under utbildningen. Därför hade han börjat 

leta litteratur på området. Han kände att det var en stor hjälp för honom och hade även tipsat om de olika 

böckerna till seminarieledarna. Även om man inte talat om män i förskolan på utbildningen så försökte 

han ändå själv styra in seminariediskussionerna på det ibland.  

 

Alla tre framhöll att det är viktigt att man sätter flera män i samma seminariegrupp. Jonas påpekade 

dock att det skulle bli konstigt om man satte alla män i samma grupp. De sa också att det är viktigt att 

informera om detta så att man vet om det redan innan man börjar utbildningen. Det skulle kunna hjälpa 

de män som känner sig osäkra inför utbildningen på grund av att de känner sig osäkra inför det faktum 

att det är så få andra män.  Jonas sa att det finns forskning som säger att om två män får vara på samma 

avdelning så stannar de oftare kvar och trivs bättre. Detta stämmer överens med det som står om “token” 

och hur man kan hantera det. I “ Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete” om att det är bra att om möjligt placera åtminstone två män på samma 

avdelning. Detta för att förebygga risken att männen ska bli representanter för sitt kön istället för att ses 

som enskilda individer (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006:213). Detta tror Jonas också 

skulle kunna vara bra att tänka på när lärarutbildningen placerar män inom den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Han tror att många kan känna att det skulle vara ett stöd.  

 

Jonas talade även om att man borde bjuda in män som är verksamma förskollärare till att hålla 

föreläsningar. Han menade att det var viktigt att få förebilder. Han sa också att det vore bra om det fanns 

ett nätverk dit manliga förskollärarstudenter kunde vända sig för stöd och rådgivning. Detta nätverk 
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skulle kunna samarbeta med högskolan för att både uppmuntra studenter och yrkesverksamma samt 

locka nya män till utbildningen och yrket.   

 

 

8 Slutsatser och sammanfattning – slutdiskussion 

 

 

8,1 Sammanfattning och diskussion kring resultaten utifrån frågeställningarna 

 

1. Varför väljer män att gå lärarutbildningen med inriktning förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år? Med fokus på förskoleinriktningen.  

 

Man kan sammanfatta det som att alla tre informanterna tyckte att förskolläraryrket är ett yrke som 

passar även män. Problemet är att inte alla förstår att det är så vilket beror på att det har ansetts vara ett 

kvinnoyrke under så lång tid.  

När det gällde deras egen roll som manliga pedagoger tyckte informanterna att det var viktigt att bredda 

könsrollerna. De talade även om att det var viktigt med traditionellt manligt kodade sysslor i 

verksamheten. Däremot tyckte de inte att det var just mannens uppgift att leda dessa. De menade att det 

behövs en mångfald av människor för att även verksamheten ska bli mångsidig.  

Alla tre talade om rädslan för pedofilrykten. Det verkar alltså vara någonting som påverkar även om de 

inte hade fått informanterna att välja bort utbildningen och yrket. Det är också en fråga man behöver 

jobba med. Man bör tala om de rädslor som finns och diskutera kring vad det beror på att just männen är 

de som blir utsatta för detta.  

 

2. Hur har vänner och familj reagerat på de manliga förskolestudenternas utbildnings- och 

yrkesval? 

 

En del människor tycker att män inte passar att arbeta i förskolan men den bilden håller på att förändras. 

Förändringen har dock inte nått alla grupper i samhället och det finns fortfarande fördomar och 

okunskap kring förskolläraryrket och män i förskolan. Därför kan en man som väljer att studera till 

förskollärare få ganska olika reaktioner, både positiva och negativa. Reaktionerna grundar sig på vilken 

syn man har på manliga förskollärare och deras roll. En del tycker att mannen behövs inom förskolan för 

att införa och leda traditionellt manliga aktiviteter i en annars kvinnligt präglad verksamhet. Andra 

tycker att männen behövs för att visa på att man kan bredda och utmana traditionella könsroller. 
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3. Hur har den sociala miljön varit under utbildningen, hur har de manliga förskollärarstudenterna 

blivit bemötta och hur har detta påverkat dem? 

 

Bemötandet och förväntningarna från handledare och övrig personal på den verksamhetsförlagda 

utbildningen påverkas av vad de har för syn på mannens roll som pedagog inom förskolan. Därför 

menar informanterna att man under utbildningen behöver tala om de fördomar och förväntningar som 

finns kring manliga förskollärare för att lära sig känna igen, bemöta och hantera dessa.  

Att männen är i minoritet är någonting som påverkar trivseln och den sociala miljön även om 

informanterna trivdes bra med sina kvinnliga studiekamrater.  

 

 

4. Vad tror informanterna att man skulle behöva göra för att få fler män att vilja studera till 

förskollärare och lärare med inriktning mot yngre åldrar samt få dem som börjar att stanna? 

 

Alla höll med om att man måste satsa på kampanjer och tänka i nya banor för att bredda rekryteringen 

och få fler män att börja studera till förskollärare. De poängterade också att många män kan tycka att det 

känns jobbigt att det finns så få andra män på utbildningen och i yrket. Detta kan vara en bidragande 

orsak till att man väljer bort utbildningen eller inte trivs när man går den. Mannen kan känna att han får 

uppmärksamhet och blir utpekad på grund av att han är just man i en kvinnodominerad grupp. För att 

motverka detta tyckte informanterna att man borde placera flera män i samma seminariegrupp. En av 

informanterna sa att man borde ha någon typ av nätverk som jobbar med dessa frågor. Dessa skulle 

kunna jobba med både manliga studenter och yrkesverksamma samt hjälpa till att sprida kunskap om 

yrket och bredda rekryteringen.  

 

 

8,2 Överensstämmelsen med tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen tar upp väldigt många aspekter. Å ena sidan talar man om att mannen blir 

uppskattad om han beter sig traditionellt manligt och å andra sidan talar man om att mannen ska vara 

med och bredda könsrollerna och att mansrollen är under förändring. Man talar också om att man 

kanske inte ses som en riktig man om man jobbar inom förskolan samtidigt står det att mannen ofta får 

säga till på skarpen och agera vaktmästare vilket ses som mer traditionellt manligt kodade saker.  
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Även informanterna vittnade om motsägelser och deras erfarenheter såg lite olika ut.  Man kan alltså 

konstatera att det finns mycket olika tankar kring ämnet. Detta kan göra det svårt för män som väljer att 

utbilda sig och arbeta som förskollärare. Det blir så mycket att förhålla sig till.  

 

Alla tre informanterna kände igen sig i det som står om ”token”, genuskontrakt och hegemonisk 

mansroll.  

Männen bryter mot genuskontraktet när de väljer att gå in i ett kvinnoyrke. Det håller dock på att ske en 

förändring i samhället och mannens roll är under förhandling. Därför kan bemötande och tankar se lite 

olika ut. Det tycks råda en viss ambivalens. Fokus har länge legat på att kvinnorna ska få tillträde till 

männens värld och status. Nu är det dags för nästa steg det vill säga att få en jämnare maktbalans genom 

att männen också närmar sig det traditionellt kvinnliga. För att det ska lyckas måste man enligt både 

forskningen och informanterna satsa på att höja statusen och informera om yrket. 

Männen kände ofta att de blev sedda och behandlade på olika sätt just för att de var män och därför blev 

“token” i gruppen. De trodde också att detta fenomen hade betydelse både för vad gäller benägenheten 

att välja utbildningen samt för trivseln för dem som började. Jonas sa att han tyckte den dominerande, 

eller hegemoniska mansrollen var tråkig och ville förändra den. Markus och Gabriel tycktes även de 

hålla med. Omgivningens reaktioner såg dock lite olika ut för männen. Jonas och Markus fick positiva 

reaktioner medan Gabriels vänner tyckte att det var svårt att förstå att han ville studera till ett 

kvinnoyrke.    

 

8,3 Studiens relevans samt vidare forskning 

 

Både den tidigare forskningen och informanterna poängterar att man måste satsa på riktade kampanjer 

och projekt för att locka fler män till den kvinnligt dominerade utbildningen. Informanterna säger att det 

är ett attraktivt yrke som passar även för män. Detta måste man få fler människor att förstå. Denna 

uppsats kan vara en ingång till en vidare diskussion kring denna fråga. Informanterna delade med sig av 

sina tankar och erfarenheter. De kom även med konkreta tips på vad man skulle kunna göra för att både 

locka män till utbildningen samt få dem att trivas bättre och vilja stanna.  

   

Mina frågeställningar fokuserade endast på män. Vid vidare forskning kan man ta upp intersektionalitet 

samt diskutera den sociala och kulturella bakgrundens betydelse för attityder från omgivningen och ens 

egen syn på utbildningen. Man kan också forska kring varför man satsar på att kvinnor ska komma in i 

mansyrken men inte tvärt om genom att titta närmare på genuskontraktet och könsmaktsordningen i 

samhället.  
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10 Bilaga, intervjuguide 

 

Intervjufrågor till studenterna 

 

5. Varför väljer män att gå lärarutbildningen med inriktning förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år? Med fokus på förskoleinriktningen.  

 

6. Hur har vänner och familj reagerat på de manliga förskolestudenternas utbildnings- och 

yrkesval? 

 

7. Hur har den sociala miljön varit under utbildningen, hur har de manliga förskollärarstudenterna 

blivit bemötta och hur har detta påverkat dem? 

 

8. Vad tror informanterna att man skulle behöva göra för att få fler män att vilja studera till 

förskollärare och lärare med inriktning mot yngre åldrar samt få dem som börjar att stanna? 

 

 

1. Vad gick du för utbildning på gymnasiet? 

2. Vad har du för fritidsintressen?  

3. Vad har du för familjeförhållanden? 

4. Hur ser din vänskapskrets ut? Är det blandat eller mest killar/tjejer? 

5.  Har risken för att utsättas för pedofil-rykten påverkat er när ni tänkte över ert utbildningsval? 

Har det påverkat under utbildningen? Hur har du hanterat det och har detta diskuterats på skolan 

eller i något annat sammanhang? Har folk i din omgivning varit oroliga för det?  

6. Varför valde du att studera till förskollärare/ grundskolans tidiga år? 

7. Var det ett självklart val? Var det ett svårt eller lätt val? Varför? 

8. Hur togs det emot bland vänner och familj?  

9. Fick reaktionerna från omgivningen dig att tänka om, positivt/ negativ? 

10. Känner ni att ni ofta måste motivera ert val inför andra? Mer än vad kvinnor behöver?  

11. Vilka för- och nackdelar ser ni med utbildningen och senare yrket? 

12. Hur har du känt att den sociala miljön har varit under utbildningen?  
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13. Hur har du känt att vfu-handledaren och övrig personal samt barn och föräldrar har bemött dig 

under praktiken?  

14. Känner du att du har behandlats annorlunda för att du är man? Positivt/negativt? Har du haft 

vissa förväntningar på dig? 

15. På många arbetsplatser har man olika förväntningar på sig beroende på kön. Som kille kan man 

förväntas vara duktig på vissa saker men inte på andra. Känner du att man har talat om detta 

under utbildningen? Förberett, diskuterat hur man kan hantera dessa förväntningar och 

situationer som kan uppstå? 

16. Tycker ni att man talar om könsroller bland personalen i förskolan samt om den rollen, det 

uppdrag man har som manlig förskollärare här på södertörns högskola? Uppmuntras någon av 

dessa synsätt? Vilken syn verkar de ha på praktiken? Vilken syn verkar era medstudenter ha? 

Hur ser ni själva på detta? 

17. Hur känner ni själva inför att vara manlig förskollärare? Vill ni visa på att man kan göra allt 

möjligt eller tycker ni att er uppgift är att bidra med mer traditionellt manliga sysslor och 

perspektiv?  

18. Vad tror ni att det beror på att det är svårt att locka män till yrket? Vad behövs göras för att locka 

fler män? Vad kan södertörn göra? Vad är de bra på och vad kan de göra bättre för att män ska 

välja utbildningen och stanna? 

19. Havung refererar till Rosabeth Moss Kanter (1977) som menar att när man är ensam representant 

av sitt kön i en personalgrupp så blir man lätt just en symbol för det könet. Medan man i mer 

jämt fördelade grupper ses mer som en individ. (S. 53-54). Känner ni igen er i detta? Hur 

hanterar ni det? 

20. Havung skriver att många män som jobbar inom förskolan känner att de inte är delaktiga i eller 

intresserade av de kvinnliga kollegornas samtal i personalrummet. Man talar inte om samma 

saker (s.55-56). Kände ni likadant under praktiken? Hur är det med de kvinnliga medstudenterna 

och samtalen på högskolan? 

21. Har er manlighet och er sexualitet blivit ifrågasatt? 

22. Har din inställning till yrket, din roll och ditt val förändrats under utbildningen? Nya perspektiv 

och lärdomar? 

23. Varför hoppade du av utbildningen?  

24. Hade någonting kunnat få dig att ångra dig och stanna? 

25. Vad tycker ni att södertörn har varit bra/mindre bra på? 

26.  Har ni upplevt det som att ni har haft andra förväntningar på er jämfört med kvinnliga 

studenter? 
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