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Abstract 

My essay is about the experiences I have as a male teacher in preschool and how they have 

influenced me as a male teacher in preschool and my self-experienced events that have 

influenced me in my professional capacity. The common denominator in my perceived events 

I describe is that I encounter ideas about the male teacher as a mediator of values that are 

either seen as good, or as a threat. My dilemma is that I as a male teacher may relate me to 

generalizations about men as potential pedophiles but also generalizations about men as the 

norm creation and authoritative actor in a female-dominated environment. The essay's main 

aim has been to identify the problems and highlight different perspectives of male teachers in 

preschools. My essay spans a period from the late 1990s to today. 

 

The essay is written in a scientific essay form. It is based on my own experience and my 

experience entities meeting with different theoretical perspectives and theories. Writing the 

essay in the form of an evidence-based scientific essay has helped me to let my experiences 

meet theoretical perspective and thereby make my own perceived events from a new 

perspective. In the essay reflective part, I use several different theoretical perspectives in 

order to gain perspective on my dilemma and reach my issue. I begin the essay reflective part 

with a historical description of the man in the Swedish preschool. I also describe pedophile 

debate origin. Using different researcher’s ideas about gender, intersectionality, masculinity 

and gender power structure, I reflect on my actions and the persons described in my initial 

story. 

Keywords: preschool, male teacher, pedophile, masculinity, gender, gender power structure, 

reflection 
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- En essä om en manlig pedagogs förhållning till generaliseringar i en kvinnodominerad 

miljö 

Författare: Johan Fjellman  
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Sammanfattning 

Min essä handlar om de erfarenheter jag har som manlig pedagog i förskolan och hur de har 

påverkat mig som manlig pedagog inom förskolan och mina självupplevda händelser som 

påverkat mig i min yrkesroll. Den gemensamma nämnaren i mina upplevda händelser jag 

beskriver är att jag möter tankar om den manliga pedagogen som en förmedlare av värden 

som antingen ses som goda, eller som hot. Mitt dilemma handlar om att jag som manlig 

pedagog får förhålla mig till generaliseringar om män som potentiella pedofiler men också 

generaliseringar om mannen som normskapande och auktoritär aktör i en kvinnodominerad 

miljö. Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att problematisera och synliggöra olika 

perspektiv på manliga pedagoger inom förskolan. Min essä sträcker sig över en tidsperiod 

från slutet av 1990-talet fram till idag.  

Uppsatsen är skriven i en vetenskaplig essäform. Den är baserad på mina egna erfarenheter 

och mina erfarenheters möte med olika teoretiska perspektiv och teorier. Att skriva uppsatsen 

i formen av en erfarenhetsbaserad vetenskaplig essä har hjälpt mig att låta mina erfarenheter 

möta teoretiska perspektiv och därigenom se mina egenupplevda händelser ur nya perspektiv. 

I uppsatsens reflekterande del använder jag mig av flera olika teoretiska perspektiv för att 

kunna få perspektiv på mitt dilemma och nå min frågeställning. Jag inleder uppsatsens 

reflekterande del med en historisk beskrivning av mannen i den svenska förskolan. Jag 

beskriver även pedofildebattens ursprung. Med hjälp av olika forskares tankar kring genus, 

intersektionalitet, maskulinitet och könsmaktsordning reflekterar jag över mitt och de 

personers handlande som beskrivs i min inledande berättelse.  

Nyckelord: förskola, manlig pedagog, pedofil, maskulinitet, genus, könsmaktsordning, 

reflektion  
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Berättelsen 

Kvinnan som sitter mitt emot ser nervös ut. Jag sträcker fram min hand och möter hennes mitt 

över bordsskivan, vi hälsar. Jag drar ut stolen och sätter mig ned. Kvinnan som sitter på andra 

sidan skall skola in sitt barn på förskolan. 

Jag har haft de här samtalen ett flertal gånger, alla samtal har varit annorlunda och det går inte 

att på förhand se vilken riktning som samtalet kommer att ta. Men jag vet att det gäller för 

mig att koncentrera mig till det yttersta och lyssna på samtalspartnern som sitter där. Min roll 

är att beskriva inskolningen, visa trygghet för inskolningsformen och få kvinnan att acceptera 

att hon snart kommer släppa greppet om sitt barn under stora delar av kommande vardagar.  

- Vi använder oss av en inskolningsmodell som vi kallar för föräldraaktiv inskolning. 

Det innebär att du som förälder kommer att vara med tillsammans med ditt barn i 

verksamheten, hur känns det?  

- Men, men hur fungerar det rent praktiskt?  

- Jo, det innebär att du och Svea1 är med hos oss under sådär tre heldagar för att sedan 

den fjärde dagen lämna Svea hos oss. Under de tre dagarna är tanken att du eller någon 

annan är med under såväl våra rutinsituationer som i hennes lek.   

- Men om inte Svea är trygg efter tre dagar, vad händer då?  

- Inskolningsformen är individuell, efter tre dagar kollar vi läget med varandra för att se 

att allt är bra.  

- Är det du som pedagog som kommer ansvara för Svea och vara hennes 

ansvarspedagog eller vad ni nu kallar det?  

- Tanken är att jag skall ha ett större ansvar för Svea, precis  

- Jo, eh 

Kvinnan vrider sig i stolen, hon tittar ned på den gråblå linoleummattan som täcker golvet. 

Jag känner att det är något hon oroar sig för. Hur känns det?   

- Ja, alltså Svea har alltid varit lite rädd för män med skägg, och eh. Ja hon har nog 

alltid varit lite rädd för män som hon inte känner.  

Tveksamheter för mitt kön har jag stött på innan. Tankar som föräldrar dolt i olika 

resonemang, som likt nu varit ganska lätta att genomskåda. Jag tänker tillbaka på 

inskolningen där jag fick det förklarat för mig att föräldern hade förväntat sig en kvinna som 

                                                      
1 Alla namn i berättelsen är fingerade   
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inskolningsfröken och hur sårad jag blev när jag hörde det. Dessa känslor når mig återigen 

och jag känner hur känslan av oro kryper utmed mina armar. Jag tittar upp mot taket, min 

blick drar sig bort ifrån kvinnan. Samtidigt som jag känner en känsla av oro känner jag också 

ilska. Återigen har jag blivit ifrågasatt, återigen innan den som ifrågasätter har lärt känna mig. 

Jag tittar ut, det har börjat regna. Den viktiga relationen, jag måste tänka på den viktiga 

relationen. I åratal har gjorts klart för mig, att mitt uppdrag är att vara professionell, jag måste 

kunna se bortom den känsla av prestige jag har fått. Istället måste jag kunna se och känna 

förälderns oro, den oro som hon så tydligt visar och tagit mod till sig att ge uttryck för. Min 

blick letar sig återigen in i rummet, jag kan inte ta ögonkontakt. Samtidigt som min roll är att 

lyssna och skapa trygghet är min roll också att förändra. Men jag kan inte förändra om inte 

kvinnan känner trygghet, men jag måste få visa mina goda pedagogiska intentioner.  

- Visst kan vi lösa det så att en annan pedagog tar över ansvaret för Sveas inskolning. 

Skulle du vilja att vi bytte inskolningspedagog?  

Samtidigt som jag säger att jag kan backa ifrån ansvaret över inskolningen känns det som jag 

förlorat en del av min yrkesstolthet. Innan jag ger kvinnan chansen att svara så fortsätter jag.  

- Men om vi ska byta inskolningspedagog måste du förstå att det inte är en egentlig 

lösning på problemet utan enbart en tillfällig lösning. Är det inte bättre om du låter 

mig hjälpa dig och Svea att hitta tryggheten hos oss på förskolan. Och skulle vi under 

inskolningens första dagar känna av att jag och Svea inte hittar rätt vägar i vår 

kommunikation, så finns det andra pedagoger som kan ta över huvudansvaret för 

Sveas inskolning. Men jag tror verkligen att det kommer att gå bra och jag vill att du 

låter mig få försöka.  

I väntan på att kvinnan ska svara tänker jag mig tillbaka till min första praktik inom förskolan 

i slutet av 1990-talet. Det var den första gången jag möttes av ifrågasättande på grund av mitt 

kön. Som tonåring blev jag tvungen att gå runt och skaka hand med föräldrarna till de barn jag 

skulle vara med under min praktikperiod.   

- Det är viktigt att du skakar hand med föräldrarna och presenterar dig, ja så att de 

verkligen förstår att du inte är någon skum typ som smyger omkring i korridorerna och 

vill deras barn något ont.  

Hennes ord sitter kvar i minnet, känslan likaså. Känslan att på förhand vara ifrågasatt. Men 

hennes ord och inställning stoppade mig inte från att arbeta vidare inom barnomsorgen. Och 
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inte heller den här kvinnans ifrågasättande skall få hindra mig att visa vem jag egentligen är.  

Jag ska inte ge upp än, jag ska inte låta mitt yttre hindra min roll som pedagog. Är det så att 

jag fortfarande bär med mig den händelsen i minnet och att den fortfarande påverkar mig i 

mitt yrkesutövande. Jag vet inte, men det är något med manliga pedagoger som är känsligt. 

Jag intalar mig att det inte är mig som person hon har problem med, det är nog inte ens mitt 

skägg som hon tycker är jobbigt. Resonemanget om skägget är nog bara ett uttryck för 

skepsisen mot manliga pedagoger. Inom mig funderar jag på om jag uppfattas som ett hot mot 

hennes förväntningar på förskolan och inskolningen. Jag tänker mig att hon som många andra 

som skolar in sina barn har byggt upp en bild av inskolningen, och i den bilden finns nog inte 

mannen med. Inte så konstigt i sig då männen inom förskolan är så pass få.  Hennes sätt att 

uttrycka sig är nog ett sätt för henne att visa att hennes förväntningar var annorlunda än den 

verklighet hon nu står inför.  

Kvinnan tittar upp, jag får känslan av att hon känner att stämningen kallnat, att hon sårat mig.  

- Ja, det kommer nog gå bra. Sen är det ju kul med män på förskolan. Bra med någon 

som kan föra in lite andra värden än vad vi kvinnor kan ge.  

- Ja, det är bra att vi pedagoger är annorlunda och har olika kunskaper och erfarenheter. 

Ett försök att gottgöra tänker jag, samtidigt som jag slänger upp mitt vänstra ben över det 

högra. Jag lutar mig tillbaka i stolen, sträcker på mig. Men samtidigt som jag skall förklara för 

den här mamman en gång för alla att jag då inte är någon som har som huvuduppgift att spela 

fotboll med förskolans stora pojkar eller lära barnen hantera fogsvansen på ett korrekt sätt, så 

slår det mig. Jag ser mig själv utifrån, likt den skrämda igelkotten som rullar ihop sig till en 

boll med taggarna utåt går även jag i försvarsställning. Jag känner oro, det får mig att tappa 

fokus. För första gången på länge tvekar jag på mig själv som professionell pedagog. Men vad 

är det hon ser hos mig som jag inte ser och vad är det som gör mig så orolig. Jag får känslan 

av att hon synar mitt yttre attribut, att hon ser mina manliga drag. Är det något positivt? Ska 

jag förstärka min könsroll, skall jag stärka mitt manliga jag, är det så hon vill se mig? Är det 

så att jag gör henne osäker då jag som man sitter och pratar om anknytning och inskolning?  

Trots min oro och osäkerhet till min egen professionalitet försöker jag ändå intala mig att jag 

inte behöver positionera mig som man utan att jag kan se mig som en god och emotionell 

pedagog. Trots att jag inte kan släppa tanken av att kvinnan observerar mig som ett objekt 

känner jag inom mig att det är dags att gå vidare. Jag hittar återigen ögonkontakt med 

mamman. Vi fortsätter så smått att prata om praktiska saker på förskolan, vad barnen skall ha 
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med sig för kläder och hur man som förälder fyller i vistelserapporter och andra papper som 

förskolan skall ha. Samtalet känns bra. Vi skiljs åt i hallen med ett par ord om hur spännande 

det skall bli för Svea att börja förskolan.  

Inskolningen av Svea och de andra barnen har kommit igång. Föräldrarna till de barn som 

skolas in har precis fått sina barn att somna i sina vagnar, trött slår kvinnan jag tidigare 

samtalade med sig ned vid det lilla bordet framför diskbänken. Vid bordet sitter redan en av 

de andra föräldrarna. Min kollega Sara ställer fram en kanna kaffe och två koppar sen ursäktar 

hon sig och går ut i hallen för att hjälpa till att lägga de övriga barnen i vagnarna. Själv står 

jag med disktrasan redo att torka av de från lunchen kladdiga borden inne i den angränsande 

matsalen, föräldrarna ser mig inte men jag hör dem samtala.  

- Vad tycker du egentligen om att män arbetar på förskolan? Är det inte ett yrke som är 

bättre för kvinnor?  

- Tänker du på Johan?  

- Jo precis, han är trevlig och så men jag skulle nog helst se att en kvinna skolade in min 

dotter, det skulle nog kännas mest rätt. 

- Johan skolade in Lukas storasyster och jag hade faktiskt samma tankar som du verkar 

ha nu. Man hade ju hört så mycket om pedofiler och sådant. Men sen, när jag lärde 

känna honom, så har jag fått helt andra tankar. Du måste försöka se bortom honom 

som man och istället se honom som Johan, ja fröken Johan alltså.  

Jag hör hur föräldrarna börjar skratta, när skrattet lagt sig fortsätter de prata om inskolningen 

och sina barn. Jag hör inte mer på deras ord. Istället tänker jag mig tillbaka på en situation på 

förskolan för något år sedan. Jag minns mig tillbaka till en sen förmiddag precis innan det är 

dags för lunch. Jag minns det karaktäristiska ljudet av en legolåda som töms. Ljudet av lego 

som sprids ut över golvet hörs ända ut i hallen där jag hjälper barn att få vantar och skor att 

sitta bra. Barnfötter som går genom hundratals legobitar, skratt och glada tillrop. Barnen 

verkar ha roligt i konstruktionsrummet tänker jag när jag står och knyter en tjusig rosett på ett 

par skor.  

- Sluta upp med det där, nu får ni städa  

Min kollega Karins stämma överröstar för en kort stund barnens skratt och lek. Jag stannar 

upp i det jag håller på med och lyssnar. Snart överröstas Karins förmaningar och återigen hör 

jag bara barnens lek.  
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- Slutar ni inte nu säger jag till Johan, så kommer han och säger till er  

För stunden reagerade jag inte ens. Först när det sista barnet i hallen fått på sig kläder och 

sprungit ut för att leka på gården får jag chansen att tänka på vad Karin egentligen sa. Vad var 

det i situationen som gjorde att jag kunde fatta besinning och fortsätta hjälpa barnen istället 

för att rusa in till henne och berätta att jag då inte var någon pedagog som man hotade med?  

Vad utstrålar jag som man, som får Karin att, när hennes förmaningar inte tar på barnen, hota 

med att jag ska komma och säga till? Eller var det kanske så att Karin kände av att hon med 

sitt språk inte klarade av situationen och antog att jag som man har ett hårdare och mer 

auktoritärt språk som skulle få barnen att lyssna mer ordentligt än vad de gjorde?   

Jag vrider ur disktrasan i hinken med skurvatten, lukten av gammal disktrasa slår emot mig 

samtidigt som jag kommer på mig själv med att le. Jag ler åt tanken att även de pedagoger i 

min närhet som har som uppdrag att motverka traditionella könsroller sitter inne med tankar 

om mannen som den auktoritära som skall stå för tillsägelser och tillrättavisningar. Men både 

föräldrar och pedagoger verkar bära med sig tankar om att mannen för med sig en arsenal av 

värderingar och attityder som skiljer sig ifrån kvinnans. En del av värderingarna verkar ses 

som hot medan andra egenskaper verkar ses som goda. Tankarna leder mig in på det jag läste 

i tidningen på bussen en morgon för ett par veckor sedan. Jag läste en artikel om att det är för 

få män som arbetar i förskolan, med disktrasan i handen står jag och skrattar lite för mig 

självt, tänk, jag har aldrig läst en artikel om att det är för många kvinnor som arbetar i 

förskolan. Samtidigt som jag börjar bli färdig med torkandet börjar jag ställa upp stolarna på 

bordet. Småleende släcker jag i matsalen och stänger dörren efter mig. Tänkandes på alla 

människor jag mött genom åren går jag med det gamla diskvattnet mot diskbänken, samtidigt 

som jag häller ut det gråa vattnet i diskhon tänker jag att det är en konstig värld jag arbetar i. 

Ena stunden uppmuntras jag för mitt kön, hos andra ses det som ett hot och hos andra 

utnyttjas det.  Ju mer jag ser på min verklighet desto mer ser jag den som paradoxal. Ena 

stunden skall jag vara man, andra stunden ska jag vara pedagog, kan jag inte vara båda 

samtidigt?  
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Dilemma 

Gemensamt för de olika stycken i min berättelse är tanken om den manliga pedagogen som en 

förmedlare av värden som antingen ses som goda, eller som hot. Hur ska jag förhålla mig till 

att jag i första hand möts som man och inte som pedagog? Ska jag som i berättelsen agera 

utifrån min egen trygghet i pedagogrollen och gå förbi förälderns önskan, eller ska jag lyssna 

till föräldern och låta hennes dotter skolas in av en kvinna? I berättelsen ger jag föräldern en 

öppning att byta inskolningspedagog, men jag stänger den öppningen lika fort. Mitt dilemma 

handlar om att jag som manlig pedagog får förhålla mig till generaliseringar om män som 

potentiella pedofiler men också generaliseringar om mannen som normskapare och auktoritär 

aktör i en kvinnodominerad miljö. I min profession slits jag mellan förväntningarna att jag ska 

föra med mig en maskulinitet som är sund och inte normstärkande in i den kvinnodominerade 

värld som förskolan är. Som man förväntas jag bryta tankar om mannen som norm. Samtidigt 

möts jag av förväntningarna att jag som manlig pedagog ska vara ett komplement mot de 

värden som kvinnor inom förskolan inte förmår att förmedla. Över allt detta läggs också 

synen på mannen som den potentiella pedofilen, ett hot mot barnets trygghet. 

Syfte 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att problematisera och synliggöra 

perspektiv på manliga pedagoger i förskolan. Utgångspunkten jag använder för fortsatt 

undersökning har sitt ursprung i min egen erfarenhet som sträcker sig från slutet av 90-talet 

till idag. I min essä skriver jag om händelser där jag upplevt hur jag blivit bemött och 

behandlad som man i första hand och inte som pedagog.  

Jag har för avsikt att undersöka närmare hur det kommer sig att jag fortfarande ser hur 

debatten kring den manliga förskolepedagogen som potentiell pedofil påverkar människor jag 

möter idag och hur deras uppfattningar påverkar manliga pedagoger i förskolan.  

Jag vill också undersöka vad det finns för rådande tankar som gör att föräldrar och pedagoger 

jag möter bemöter manliga pedagoger med en syn som är bunden till dennes kön och inte till 

dennes pedagogiska kvalifikationer.  

Trots de jämställdhetsdebatter som dagligen når pedagogerna på förskolan i olika kontexter 

finns det fortfarande pedagoger som ser mannen som någon som bär med sig värden och 

egenskaper som en kvinna inte kan eller vill förmedla.  I min berättelse möter jag en pedagog 
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som vill använda sig utav mannens påstådda auktoritet för att stävja en barngrupp som hon 

själv tappat greppet om.  

Frågeställningar 

1. Vad är det som gör att tanken om den manliga pedagogen som potentiell pedofil 

fortfarande lever kvar och påverkar min yrkespraktik?  

2. Varför upplever jag att jag möts med en syn som fokuserar på mitt kön framför mina 

pedagogiska kvalifikationer?  

3. Vilka värden förväntas det av mig som man att jag bär med mig och förmedlar i min 

roll som pedagog?  

4. Vad är det som gör att en kvinnlig pedagog verksam inom dagens förskola, i mitt fall 

min kollega, ser manligheten som norm när det kommer till att tillrättavisa barn?  

Metod 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig uppsats i essäform. Den är baserad på mina egna 

erfarenheter som jag diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv och teorier.  

Det är i processen mellan mitt eget skrivande och reflektionen av min berättelse med hjälp av 

teoretiska perspektiv som min uppsats blir till en vetenskaplig undersökning. En viktig del av 

min vetenskapliga essä är själva skrivandet, jag använder mig av mitt skrivande för att 

synliggöra de erfarenheter jag bär med mig men också på den i erfarenheterna grundade 

kunskapen. Maria Hammarén docent i Yrkeskunnande och teknologi menar att ”skrivandet 

kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap” 

(Hammarén 2005, s.17).  

Själva skrivandet i essän är en ständigt pågående process, jag rör mig mellan min uppsats 

olika delar och håller texten levande. Med hjälp av mina egna reflektioner, min handledare 

och de andra i min handledningsgrupp får jag hjälp att se de erfarenheter jag beskriver i 

berättelsen ur nya perspektiv. Mitt beskrivna dilemma rör sig i ett område av komplexitet och 

med hjälp av olika teoretiska perspektiv försöker jag reflektera över de olika situationer jag 

möter. Ordet essä har sitt ursprung i franskan och betyder just försök. I mötet mellan mina 

erfarenheter och de teoretiska perspektiv jag väljer kommer jag försöka se nya perspektiv på 

mina egenupplevda händelser som ligger till grund för min vetenskapliga essä.  
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Mannens historia i den svenska förskolan 

För att skapa en förförståelse för min berättelse och mina frågor väljer jag att inleda med ett 

historiskt avsnitt där jag tar upp mannens historia i den svenska förskolan. Framför allt ifrån 

Barnstugeutredningen (1970) och framåt.  

En av pionjärerna för den förskola vi har idag är den socialdemokratiska politikern och 

debattören Alva Myrdal och hennes tankar om en barnomsorg dit alla barn är välkomna, en 

barnomsorg som lockar barn från alla samhällsklasser. Myrdal var en socialdemokratisk 

politiker och debattör och beskriver i sin bok Stadsbarn idéer om en barnomsorg byggd på 

vetenskapliga teorier. En barnomsorg som med organisation av utbildad personal, genomtänkt 

miljö och gruppkonstellationer som är genomtänkta utifrån såväl ålder som 

vistelsetidsaspekter (Myrdal 2012). Alva Myrdals idéer om att samhället skulle ta ett större 

ansvar över barnen och deras uppfostran är ett av de första stegen mot den stora utbyggnad av 

barnomsorgen som skedde efter barnstugeutredningen på 1970-talet.  

Målmedvetet arbete för att höja all gemensamhetsfostran av barnen till en högre 

nivå, där deras kroppsliga och andliga hälsa, deras utveckling och deras rätt till 

glädje blir tillvaratagen (Myrdal 2012, s.151). 

Alva Myrdals avslutningsord till boken Stadsbarn visar på hennes vision om en utbyggd 

barnomsorg som skulle göra hemmen och samhället gott. Yvonne Hirdman professor i 

samtidshistoria och särskilt känd för att ha myntat uttrycket genussystemet skriver i sin bok 

Att lägga livet till rätta om Alva Myrdals tankar. I boken kallar hon Alva Myrdal för en social 

ingenjör (Hirdman 2000, s.92). Men i Alva Myrdals för tiden visionära tankar om framtidens 

barnomsorg fick männen inte plats. Myrdal nämner inte möjligheten att det inom 

barnomsorgen skulle kunna vara möjligt för en man att arbeta. Istället skriver hon 

genomgående om vikten av väl utbildade föreståndarinnor och småbarnsledarinnor (Myrdal 

2012, s.23). Även jag förstod tidigt under min gymnasieutbildning att det inte passade in i 

normen att vara man inom barnomsorgen. Jag och mina andra manliga klasskamrater fick ofta 

ta emot gliringar som oftast anspelade på homosexualitet och försök från andra att lustiggöra 

sig på vår bekostnad.  

Det var först när Barnstugeutredningen kom som mannens roll i barnomsorgen började 

diskuteras på allvar. Innan hade frågan om manlig personal i barnomsorgen varit koncentrerad 

till frågan om det ens var lämpligt med män inom omsorgen. På 60-talet vände debatten en 

aning och det började, dock i liten skala att diskuteras vilket behov barnen hade av att fostras 
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av båda kvinnor och män. Denna diskussion fördes dock i liten skala och då främst i olika 

tidskrifter (Havung 2005, s.48).  

I Barnstugeutredningen beskrivs det hur förskolan skall ses som ett komplement till hemmet. 

Genom att ge barnet möjligheter att interagera med andra barn och vuxna än de i familjen. 

Förskolan kan då också mer direkt hjälpa och stötta barnet i dess utveckling (SOU 1972:27, 

s.14-16). 

När förskolan ges uppdraget att vara ett komplement till hemmet uppmärksammas också 

situationen på förskolan när det gäller jämställdheten mellan könen.  

Förskolans personal består uteslutande av kvinnor. Samma förhållande råder på 

grundskolans lågstadium och till stor del på mellanstadiet. Det är allvarligt med 

tanke på att många barn i hemmet saknar manlig identifikation (SOU: 1972:27, 

s.45).  

Då utredningen beskriver mannens roll i förskolan som värdefull vigs också ett helt kapitel i 

Barnstugeutredningen till män i förskolan. Utredningen kommer fram till att det finns en stor 

risk med att det är så könssegregerat i förskolans personalgrupp.   

Att enbart kvinnor tar hand om små barn befästa traditionellt könstänkande och 

könsrollsfördomar hos barnen. Om inte barnen från tidig ålder får uppleva att 

både män och kvinnor tar del i vård och fostran av små barn och fullgör samma 

arbetsuppgifter torde det vara svårt att få en attitydförändring till stånd 

(SOU:1972:27, s.45).   

Utredningen kommer också fram till två orsaker till varför så få män intresserar sig för att 

arbeta inom förskolan. Dels framhålls att lönerna är relativt låga dels att yrket fortfarande ses 

som typiskt kvinnligt. Men utredningen har också förslag på åtgärder för att få in fler män i 

förskolan. Det handlar om att fortsätta pågående försök med kvotering till den dåvarande 

förskollärarutbildningen. Men utredningen ger också förslaget att värnpliktiga som gör 

vapenfri militärtjänstgöring skall kunna göra denna på en förskola (SOU 1972:27, s. 45-46) 

 Min egen historia inom den svenska barnomsorgen började i valet till gymnasielinje. Jag 

valde inte direkt efter intresse, jag valde heller inte program efter mina framtidsplaner. Jag 

valde ett av de program där jag och mina kamrater hade en vedertagen uppfattning om att 

studierna pågick i ett lågt tempo och där det inte ställdes höga krav på de studerande. I mångt 
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och mycket skulle det visa sig vara en sann uppfattning, programmet saknade status bland 

lärarna och under till exempel naturvetenskapen så ställdes det inte i närheten så höga krav på 

oss som för andra elever i andra program som skulle gå samma kurs. Men jag var nöjd, jag 

hade inte hoppat på programmet för att jag såg en framtid inom barnomsorgen, jag var bara 

ute efter ett slutbetyg. Men min uppfattning ändrades markant efter den praktikperiod jag 

beskriver i berättelsen, trots utspelet rörande pedofildebatten var det i mina ögon en förskola 

med en pedagogik i framkant, med tydligt barnfokus. Under den perioden vände det, från att 

ha sett barnomsorgen som ett lågstatusyrke kunde jag nu se vikten av en genomtänkt 

pedagogik och vilken roll den enskilda pedagogens engagemang spelade. Det var inledningen 

på min pedagogiska resa i förskolans värld. Min resa som man och pedagog i den svenska 

förskolan. Men hur blev förskolan vad den är idag?  

Jag kan förstå tanken som utredningen kommer fram till att man skulle kunna göra vapenfri 

militärtjänstgöring inom barnomsorgen för att få fler män i verksamheten. Förhoppningsvis 

hade några av dem faktiskt blivit intresserade och valt att fortsätta arbeta med barn. Jag kan 

fortfarande märka av hur män i min vänkrets ser ner på förskolan och har svårt att ta till sig att 

den skulle vara barnets första skola. Istället ses förskolan fortfarande ofta som en plats där 

föräldrar förvarar sina barn när de är och arbetar. Jag kan se hur lösningar kring den med de 

värnpliktiga som utredningen 1972 kom fram till även skulle fungera nu 2013. Dock kanske 

inte med värnpliktiga då de numera inte är så många, men det finns säkert andra grupper av 

män som skulle kunna få chansen att vara på en förskola under en tid. För att sedan 

förhoppningsvis välja att utbilda sig vidare till ett yrke inom förskolan. Margareta Havung 

som medverkat i flera projekt med fokus i att stödja manliga förskollärare skriver om hur 

männen som valde att börja arbeta inom förskolan på 1970-talet fick förväntningar på sig att 

ge yrket en statushöjning. Detta skulle egentligen ske endast genom att de var just män. 

Havung fortsätter beskriva hur mannen i förskolan skulle vara en motpol till kvinnorna i 

förskolan. På de förskolor där det arbetar män skulle barnen nu också ges chansen att kunna 

identifiera sig med män och inte som tidigare enbart kvinnor.  Enligt Havung har detta synsätt 

på männen inom förskolan fortsatt in på 1990-talet (Havung 2005, s.49,50). Detta upplevde 

även jag under mina praktikperioder under gymnasietiden och efterföljande vikariat. När jag 

ställde frågan vad jag kunde hjälpa till med fick jag ofta höra att jag kunde ta en boll och ta 

med mig pojkarna ut på ängen för att spela fotboll, eller att jag kunde ta med mig ett par 

pojkar till skogen för att bygga en koja. Det var aldrig någon som sa att jag skulle ägna tid åt 
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att agera normkritiskt och mjukt utan fokus låg hela tiden på att jag skulle finnas till som en 

motpol mot den kvinnlighet som fanns på de förskolor jag praktiserade eller vikarierade på.  

Samtidigt som männen blev fler i barnomsorgen under 1970 talet så startade olika manliga 

nätverk i samhället. En av dessa rörelser var grupperingen Befria mannen som hade som mål 

att bekämpa manssamhället och förändra bilden av den förtryckande mannen. Det var ur 

grupperingar som bland annat Befria mannen som uttrycket ”Den Nya mannen” myntades 

(Hill 2003, s.46ff). De män som trädde in på förskolans arena under den här tiden skulle med 

sin mjukare framtoning verka som en motpol till den skadliga och förlegade traditionella 

mansrollen (Nordberg 2005, s.64). Dock möttes dessa män av kritik från flera håll, de 

kallades för velourpappor och beskylldes för att ha tagit på sig en mammaroll som skulle leda 

till att barnen fick svårigheter med sin könsidentitet. Kritiken mot den mjukare mansrollen 

förde med sig att kritiken mot den traditionella mansrollen avstannade under slutet av 80-talet 

och istället hette det att den traditionella mansrollen skulle utvecklas och kompletteras. Men 

Helena Hill menar i sin doktorsavhandling Befria mannen att det även under 2000-talet finns 

manliga nätverk och föreningar som strävar efter en mjukare mansroll. Men det finns 

fortfarande en rädsla hos män att bli jämförd med velourpappor och mjukismän. Trots att 

acceptansen för föräldralediga och omsorgstagande män har ökat så finns det fortfarande en 

stark skepsis mot mjuka män, män bör fortfarande vara manliga. En man som tar på sig en allt 

för stark traditionellt kvinnlig roll riskerar att i för stor grad utmana det patriarkala samhället 

(Hill 2003, s.53,54, 58). Även Marie Nordberg beskriver hur idealbilden av den nya mannen 

runt millennieskiftet skall vara en man som både är känslosam och ickeauktoritär samtidigt 

som han ser ut och uppför sig som en man. Allt detta utan att överträda gränserna för vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Precis som Helena Hill anser Nordberg att det är viktigt att 

skillnaderna mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt lyfts fram. Nordberg beskriver 

hur en ny typ av patriarkalt förankrad manlighet har växt fram (Nordberg 2003, s.81). Under 

mina första år inom förskolan diskuterades det aldrig varför jag skulle spela boll med 

pojkarna eller ta med dem upp i skogen för att bygga koja, istället sågs det som helt naturligt. 

Det var framför allt på egen hand jag fick undersöka om jag kunde vara något mer än man på 

förskolan. Framför allt kom dessa tankar till mig när jag i ett arbetslag på förskolan började 

arbeta efter den Reggio Emilia inspirerade filosofin. En filosofi som fortfarande är aktuell och 

som i korta drag går ut på att barnet är i fokus, barnets utforskande och delaktighet. Det var 

genom dessa tankar jag började förstå att jag måste se mig som pedagog i första hand och inte 

man.  
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Men frågan återstår om det är så att förskolan vilar på en grund som är skapad för kvinnor? 

Lever Alva Myrdals tankar om föreståndarinnor och småbarnsledarinnor kvar i förskolans 

moderna struktur? Påverkas förskolan av sin historia som en enkönad kvinnlig arbetsplats? 

Min tanke är att den fortfarande gör det. Trots att den svenska förskolan med sin läroplan går 

ifrån omsorgen och det omvårdande förhållningssättet mot ett lärande förhållningssätt 

upplever jag att förskolan fortfarande anses ha som huvuduppgift att förmedla ett 

omsorgstagande förhållningsätt. Sven Hartman skriver i sin bok Det pedagogiska kulturarvet 

hur den svenska förskolan är skapad utifrån kvinnliga tänkares idéer. Från systrarna Ellen 

Moberg och Maria Moberg som öppnade den första kindergarten i Sverige till Elsa Köhler, 

Gertrud Schyl-Bjurman, Ellen Key och Alva Myrdal (Hartman 2012, s.84, 87, 92, 176, 281). 

Hartman menar också att det i förskolans läroplan fortfarande går att se spår av tidigare 

tankarna om att barnomsorgens främsta uppgift är att vara omsorgstagande. Dessa tankar 

rådde tidigare när ansvaret för förskolan låg under socialstyrelsen och inte som nu under 

skolverket (Hartman 2012, s.91).  Även Hillevie Lenz Taguchi skriver i boken Lyssnandets 

pedagogik om hur förskolan vilar på grund skapad av kvinnor eller värden som enbart kvinnor 

kunde ge (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.52-53). Lenz Taguchi menar att kvinnan med kärlek 

i en kärleksfull miljö skulle ta över en del av förälderns ansvar i en så hemlik miljö som 

möjligt. En idé som på senare år ersatts av tanken av att förskolan skall vara ett komplement 

till hemmet, en plats där förskolebarnet får chansen att uppleva sådant som det inte har 

möjlighet att uppleva i hemmet. Men trots att utveckling går mot en förskola som är ett 

komplement till hemmet kan jag fortfarande se spår av att omsorg och trygghet fortfarande 

har ett stort fokus. Särskilt i de enkäter där vi frågar barnens föräldrar vad de tycker är 

viktigast på förskolan.  Där ser vi nästan alltid hur trygghetsfrågor toppar listan av vad som 

anses vara förskolans viktigaste uppdrag.  

Pedofildebatten 

I min berättelse återger jag mitt första möte med förskolan, en praktik som jag gjorde under 

1990-talet. Där ombeds jag skaka hand med föräldrar för att försäkra dem om att jag inte är 

någon person som vill deras barn illa. Även föräldrar som jag möter över tio år senare ger 

uttryck för att det finns en potentiell risk att manliga pedagoger är pedofiler. I samtalet mellan 

de två kvinnorna som skolar in sina barn ventilerar en av kvinnorna öppet sina tankar om den 

manliga pedagogen som en potentiell pedofil. Den andra kvinnan reagerar inte nämnvärt utan 

svarar att hon också haft liknande tankar men att de har försvunnit när hon lärt känna den 



   

 

17 

 

manliga pedagogen. Den manliga pedagog de samtalar om är jag. Varifrån har dessa tankar 

sitt ursprung och varför fortsätter dessa tankar att florera?  

I syfte att undersöka detta vänder jag mig till Steen Baagøe Nielsen som är en central person 

inom den danska mansforskningen. Nielsen beskriver att diskussionen om män som 

potentiella pedofiler tog fart i Danmark efter det uppmärksammade Vadstrupgårdsfallet 1998 

där en manlig pedagog avslöjades som pedofil och dömdes för sexuella övergrepp mot barn. 

Nielsen beskriver vidare hur liknande fall i både Sverige och Norge skapade stora rubriker i 

media. Dessa uppmärksammade fall ledde till att männen inom förskolan misstänkliggjordes 

för att vara potentiella pedofiler och därmed riskera barnens säkerhet (Baagøe Nielsen 2005, 

s.27,28). 

Pedofildebatten kom att radikalt förändra den manliga förskolläraren ställning. 

”Jämställdhetens spjutspets” framstod nu inte längre enbart som en ”ny modern 

föregångsman”. Över en natt blev han också en presumtiv förövare (Nordberg 

2005, s.206).  

Nordberg beskriver hur synen på den manliga pedagogen, från att ha varit en förebild för 

jämställdheten i förskolan och samhället, går till att pekas ut som en potentiell säkerhetsrisk 

mot barnen på förskolan. I den statliga utredningen Den könade förskolan kommer man fram 

till att den så kallade pedofildebatten ledde till att klimatet för de manliga pedagogerna på 

landets förskolor blev hårdare. De manliga pedagogerna blev misstänkliggjorda och 

ifrågasatta, vilket ledde till att flera manliga pedagoger valde att sluta arbeta med barn (SOU 

2004:115, s.45).  Hade jag istället arbetat på förskolan där jag gjorde min första praktik hade 

jag kanske tänkt annorlunda än vad jag gjorde. Att verka i en verksamhet där man blir 

ifrågasatt och misstänkliggjord ser jag i längden som omöjlig. Jag var endast där under en 

kortare period och kunde positionera mig i ett utifrånperspektiv, det är kanske det som gjorde 

att jag fortfarande arbetar inom förskolan. Som ett exempel ger utredningen ett fall i Örebro 

län där en manlig pedagog avslöjades som pedofil vilket i sin tur ledde till att fler än hälften 

av de manliga pedagogerna i Örebro slutade under en period av fyra år. Utredningen hänvisar 

till statistik från Statistiska centralbyrån och visar på ett tydligt sätt hur pedofildebatten och 

antalet män som slutade inom förskolan hänger ihop. ”År 1994 arbetade 67 män inom 

förskolan i Örebro län; år 1998 hade antalet sjunkit till 18 män” (SOU 2004:115, s.45).  

Jag kan känna en stor förståelse för de män som valde att avsluta sitt arbete inom förskolan, 

ingen förtjänar att bli misstänkliggjord. Särskilt inte när misstankarna inte riktas mot en 
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enskild pedagog utan generellt mot männen inom förskolan. Hade jag under början av mina 

yrkesverksamma år inom förskolan fått höra det samtal mellan de två kvinnorna där den ena 

öppet berättar att hon ser den manliga pedagogen som en potentiell pedofil är det inte alls 

säkert att jag hade orkat arbeta kvar inom förskolan. Under åren då pedofildebatten rasade 

som värst gjordes det inte några ordentliga efterforskningar kring huruvida den manliga 

pedagogen utgör en potentiell sexuell riskfaktor. Istället kom förslag på olika typer av 

begränsningar av de manliga pedagogernas yrkesutövning som syftade till att säkerställa 

tryggheten hos barnen. Baagøe Nielsen skriver bland annat om att det gavs förslag på att 

manliga pedagoger inte skulle få vara ensamma med barn vid intima situationer. Enligt Marie 

Nordberg gavs också förslag på att förskoleverksamheten skulle Tv-övervakas (Baagøe 

Nielsen 2005, s.28, Nordberg 2005, s.208,). I Dagens Nyheter gick det att läsa 1996 hur 

friskoleföretaget Pysslingen var på väg att införa restriktioner för sina manliga medarbetare på 

företagets förskolor, som gick ut på att männen inte skulle arbeta ensamma. Pysslingens 

kvalitetschef Vanja Karlsson förklarade det med att det handlade om att både stilla 

föräldrarnas oro samtidigt som det handlade om att öka tryggheten för de få män som arbetade 

på någon av Pysslingens förskolor (By 1996, s.1). Det jag mötte under min första praktik 

inom förskolan ser jag som en typ av särbehandling av mig som man inom förskolan, men 

också som en begränsning i mitt yrkesutövande. Att presentera sig för föräldrarna är en viktig 

del i skapandet av goda relationer på förskolan. Men att behöva presentera sig för att visa att 

man inte är en riskfaktor för barnens säkerhet på förskolan kändes diskriminerande.  

Det skrivs fortfarande i media om den stora bristen på manlig personal inom förskolan, det 

har även gjorts flera statliga utredningar som berört ämnet. Slutsatserna är oftast att det 

behövs fler män i förskolan. Dock diskuteras det inte, eller görs några utredningar kring, 

huruvida om det finns potentiella risker med män i förskolan. I forskningen och i den 

samhälleliga debatten ses den manliga pedagogen överlag som något positivt. Professorn i 

Sociologi Keith Pringle menar dock att till den debatten bör det komma till en forskning kring 

ämnet om mannen som potentiell sexualbrottsling. Pringle menar att denna forskning inte 

skall som ett avsteg från behovet av män inom barnomsorgen utan istället att forskningen 

kring behovet av män inom barnomsorgen blir mer komplett och kvalitativ (Pringle 2012, 

s.124-125).  

Även Nordberg skriver om avsaknaden av ordentlig forskning inom ämnet. Nordberg 

beskriver hur det i andra länder i Europa diskuterats om männen är en risk i omsorgsarbetet i 

större grad än i Sverige. Nordberg beskriver hur den i Sverige rådande jämställdhetsdebatt där 
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det setts som viktigt att förskolan är jämställd och att det där arbetar både män och kvinnor 

lett till att forskning kring riskerna med mannen som potentiell sexualbrottsling åsidosatts och 

att riskerna har tonats ner (Nordberg 2005 s.208). Trots att de upplevelser jag fick på min 

praktik satte starka spår inom mig, så var det inget jag pratade om när jag kom tillbaka till 

skolan för att skriva min praktikrapport. Att skriva eller prata om mannen som en potentiell 

pedofil kändes som en tanke som var tabu, och så upplever jag att det fortfarande är. Vilket 

jag likt Nordberg kan se som en anledning till att det inte forskas kring riskerna med män som 

en potentiell risk inom förskolan i tillräckligt stor omfattning. Och kanske är det bristen på 

ordentlig forskning som gör att pedofildebatten fortfarande är så aktuell i media. För även 

under de senaste åren skrivs det om pedofiler i förskolan. Dels tas det upp gamla fall av där 

pedofiler skulle kunna ha stoppats tidigare. Dels också nya fall som påminner om dem som 

satte igång den stora pedofildebatt jag tidigare skrivit om.   

Den 26 juni i år ska han på en förskola ha grovt sexuellt utnyttjat ett fyra år 

gammalt barn. Samma dag misstänks han grovt sexuellt utnyttjat ett femårigt 

barn på samma förskola (Ölander 2012, s.29). 

Mannen på förskolan i Malmö är ett exempel där han på sin förra förskola misstänktes för att 

ha utnyttjat barn sexuellt men där chefen inte förde över den informationen till mannens nya 

arbetsplats. Men framför allt går det att läsa om pedofiler på förskolan i samband med artiklar 

som beskriver den stora bristen på män i förskolan. Där risken för att bli uthängd som pedofil 

ses som en stor anledning till att det är så få män som söker sig till att arbeta inom förskolan.  

Det är ont om män i den svenska förskolan. Undantag är ett antal kommuner i 

norra Sverige, med Vännäs och Arjeplog i spetsen. Risken för att stämplas som 

"pedofil" avskräcker männen (Eriksson 2013, s.25). 

I min berättelse möter jag en kvinna som ventilerar sina tankar om mannen som potentiell 

pedofil inom förskolan. Jag menar att tack vare artiklar som ovanstående så reproduceras 

dessa tankar och media och föräldrar kommer i oändlighet fortsätta prata om mannen som den 

potentiella pedofilen om inget görs. Detta enbart genom att fortsätta använda orden, man, 

pedofil och förskola i samma artikel.   
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Kön, genus och Intersektionalitet 

Min berättelse handlar om värden som den manliga pedagogen förmedlar. Värden som 

antingen ges honom eller som han tar. I mitt fall handlar det om att jag vid 

inskolningssituationen ses som ett hot och en säkerhetsrisk men också att jag inte uppfyller en 

förväntan. I situationen ger också föräldern mig värden som hon ser att mannen skall förmedla 

på förskolan, typiskt manliga värden som att snickra och spela boll. I situationen med min 

kollega för hon över maskulina och auktoritära värden på mig som man utan att jag kan 

påverka det. Men jag har också mött dessa tankar under andra inte lika dramatiska former, det 

kan vara i möten med pappor som ber mig att träna deras barn lite extra i fotboll, eller 

specialpedagoger som tycker att jag skall ansvara för fysiskt utåtagerande pojkarna som vid 

tillfället har funnits i vår verksamhet. Vad kommer dessa tankar ifrån? 

 

Könet är det vi oftast använder för att skilja mellan kvinna och man. Men bara för att det är 

skillnad mellan mannen och kvinnans könsorgan behöver det inte finnas fasta skillnader i de 

olika könens beteendemönster och handlande. Ett begrepp som används för att visa på könets 

komplexitet är genus. Enligt förskolläraren och föreläsaren Kajsa Svaleryd omfattar begreppet 

genus såväl det kulturella, det sociala och det biologiska könet. Genus handlar om hur könet 

konstrueras och formas i olika kulturella och sociala sammanhang. I ett genusperspektiv finns 

det även utrymme för könsöverskridande aktivitet och det saknas också begränsningar till att 

könet behöver begränsas till enbart det biologiskt kvinnliga eller manliga (Svaleryd 2003, 

s.29). Två stora namn inom genusforskningen är Simone de Beauvoir och Judith Butler. 

Den franska författaren och feministen Simone de Beauvoir myntade uttrycket ”man föds inte 

till kvinna, man blir det” (Beauvoir 2002, s.325).  

De Beauvoir menar att man inte föds in i ett kön utan att könet konstrueras efter 

sammanhanget. När min kollega Karin inte klarar av att få barnen i situationen med den 

uttömda legolådan att vara tysta och städa så uppfattar jag det som att hon hotade barnen med 

att jag skulle komma dit och säga åt dem. När Karin handlar som hon gör konstruerar hon en 

bild av mannen som tillrättavisande och auktoritär. Samtidigt visar hon också att kvinnan har 

svagheter och befinner sig i en underordnad position gentemot mannen då det är till mannen 

hon vänder sig när hon inte klarar av att lösa situationen. I den tid då De Beauvoir verkade så 

hade kvinnan en okritiserad roll i hemmet och hennes undergivenhet gentemot mannen låg 

fast. Det var det synsättet De Beauvoir försökte ändra på.   
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Den som >>är>> en kvinna är förvisso inte bara det; benämningen är inte 

uttömmande, och det beror inte på att en >>person>> före genuspräglingen är 

någonting annat än de specifika genusattributen utan på att genus inte alltid är 

enhetligt eller följdriktigt konstruerat i olika historiska sammanhang, och även 

på att genus skär igenom rasmässiga, klassmässiga, etniska sexuella och 

regionala former av diskursivt konstruerade identiteter. Därför blir det omöjligt 

att separera >>genus>> från de politiska och kulturella skärningspunkter där 

genus alltid skapas och vidmakthålls (Butler 2007, s.52). 

 

I likhet med De Beauvoir menar Judith Butler att könet är en slags social konstruktion som 

skapas. Jag tolkar att Butler menar att det inte går att titta enbart på genus utan det är 

nödvändigt att sätta genus i ett sammanhang där man också tittar på genus ur perspektiv som 

klass, etnicitet, politik, kultur osv. Om jag vänder mig till Butler så kan jag se situationen med 

Karin ur ett annat perspektiv. Det kanske inte är Karin som egentligen har den syn på mannen 

och manligheten utan hon kanske bara förmedlar en syn skapad ur den kultur som råder på 

förskolan och att det är i samspelet mellan förskolans kultur och Karins förhållningssätt som 

hennes handlande uppstår. Att förskolan skapat en kultur som också omöjliggör att Karin 

själv skall se sig som förmedlare av ett normstärkande förhållningssätt istället för sig som bör 

ett normkritiskt förhållningssätt. Även jag och mina tankar kan ha fastnat i förskolans kultur. 

Vilket i sin tur gjorde att jag inte direkt konfronterade Karin i situationen utan faktiskt lät den 

fortgå. Förmågan att se hur olika strukturer samverkar och går in i varandra kallas för 

Intersektionalitet. Intersektionalitet handlar om att det inte enbart går att studera ett fenomen 

ur endast ett perspektiv utan det är av vikt att man även tittar på näraliggande fenomen och ser 

sambanden emellan dem. Om man vill förstå hur genus påverkar en situation måste man även 

titta på klass, etnicitet, kön och sexualitet och se hur de olika kategorierna samverkar 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, s.12).  

It is absolutely the case that one is not a Muslim on Tuesday and a European on 

Wednesday, a woman on Monday, black on Sunday and lesbian on Thursday 

afternoon. These variables coexist in time. (Braidotti 2006, s.94).  

Som författaren Rosa Braidotti skriver är det omöjligt att skilja dessa kategorier åt, eftersom 

de alla samverkar. Ulla Eriksson-Zetterquist och Alexander Styhre som har skrivit boken 

Organisering och intersektionalitet jämför intersektionalitet med en prisma. 

”Intersektionalitetsperspektivet är här själva prismat och de teoretiska fälten de plana ytor 



   

 

22 

 

som prismat är slipat i och som möjliggör att de olika färgerna syns och kan separeras” 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, s.14). I förskolan skall vi se helheter, vi skall se barns 

möten mellan andra barn, mellan material och mellan pedagoger. Vi kan inte enbart se till det 

enskilda barnet utan vi behöver se och förstå situationen i sin helhet och hur situationens olika 

delar samspelar. Det är också så jag måste se på situationen med Karin, det kan inte finnas en 

enkel entydig lösning som gjorde att Karin handlade som hon gjorde, istället måste det finnas 

flera perspektiv som samspelade och resulterade i Karins handlande.   

Mannen och maskuliniteten 

I min berättelse hör jag hur min kollega Karin hotar barnen med att jag ska komma och säga 

åt dem. Marie Nordberg har skrivit avhandlingen Manlighetens spjutspets som handlar om 

manliga arbetstagare inom kvinnoyrken, i sin studie möter hon ett liknande exempel.  

I snickarrummet befinner sig Per tillsammans med några flickor som snickrar. 

Gun kommer in. ”Väsen på kontoret!” säger hon menande, vilket innebär att 

barnen busar i ett rum och att Per förväntas gå dit och säga ifrån (Nordberg 

2005, s.160). 

I mötet med Per observerar Nordberg en händelse. I hennes studier framgår det att hans 

kvinnliga kollega använder hans manlighet som medel för att stoppa barnens bus. På ett 

liknande sätt som jag möter, används mannens förväntade auktoritet som ett medel att säga åt 

röriga barn. Finns det ett mönster som visar på att manliga arbetstagare inom 

kvinnodominerade yrken tar på sig en roll som anses manlig med tillhörande maskulinitet och 

auktoritet? Marie Nordberg beskriver hur manliga yrkesverksamma inom kvinnodominerad 

yrken tar på sig manligt kodade sysslor som deras kvinnliga kollegor lägger över på dem.  

Detta leder i sin tur att det könsstereotypa förhållningssätt som motverkas istället stärks 

(Nordberg 2005, s.156-157). Genom Nordbergs observation kan det utläsas, att det finns en 

möjlighet att min kollega Karin tror, eller tidigare har sett, att jag har tagit på mig sådant som 

traditionellt har setts som manligt kodat, som att till exempel med auktoritet och makt styra 

barn.  

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

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
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och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (Skolverket 2010,s.5). 

Citatet är hämtat ur förskolans läroplan och visar på att förskolan skall sträva efter att 

motverka traditionella könsrollerna. När min kvinnliga kollega uttryckte sig som underordnad 

gentemot mannen så motverkar hon och försvårar ett uppnående av detta mål.  

Betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen och förändras beroende på 

sammanhang och vad människan själv gör till manligt och kvinnligt. Barns 

upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i samspelet med 

de vuxna och med varandra (Skolverket 2005, s.30)   

Skolverkets text Kvalitet i förskolan tar upp hur barnet på förskolan skapar sig en egen 

könsidentitet i relation till omgivningen. Beroende på hur pedagoger, föräldrar och andra barn 

förhåller sig till vad som är kvinnligt respektive manligt. Genom att Karin agerar som hon gör 

blir det också svårt för mig som man att följa läroplanens uppnådda mål då jag i min tur 

oavsett hur jag agerar blir påverkad av hennes handlande. Jag går tillbaka till Nordberg där 

hon beskriver ett möte med en manlig kabinpersonal. ”Genom att agera ”ordningsvakter” blir 

effekten att föreställningen om män som auktoritära förkroppsligas” (Nordberg 2005, s.162). 

Marie Nordberg beskriver en händelse med manlig kabinpersonal som skickas fram av deras 

kvinnliga kollegor när stökiga passagerare behöver tillrättavisas. Hennes exempel går att 

applicera på händelsen i min berättelse med min kvinnliga kollega och slutsatsen är 

densamma. Genom att överlåta det auktoritära handlandet från den kvinnliga arbetstagaren till 

den manliga förkroppsligas de rådande föreställningar om mannen som just auktoritär 

(Nordberg 2005, s.162). Genom att låta barnen höra att det är mannen som skall stå för 

utskällningen frångår pedagogen läroplanens mål, men hon gör det också svårare för mig att 

frångå den manliga rollmodellen.  

Språksociologi 

En annan ingång till min kollega Karins handlande kan vara språket, med fokus på skillnader 

mellan det kvinnliga och manliga språket. Min kvinnliga kollega Karin klarar inte av att säga 

till den grupp av pojkar som leker med lego, och för att skapa ett lugn i gruppen hotar hon 

med mig. Har Karins handlande sitt ursprung i tanken om att mannen har bättre 

förutsättningar att uttrycka sig på ett mer respektingivande sätt än kvinnan? Språksociologi är 

vetenskapen om hur språk och samhälle förhåller sig till varandra. För att definiera ordet 
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språksociologi använder jag mig av språkforskaren Jan Einarssons definition. ”Språksociologi 

är studiet av språklig variation och förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv” 

(Einarsson 2004, s.16).  

Enligt Jan Einarsson finns det skillnader i hur män och kvinnor talar. Generellt sett talar 

kvinnor mer om känslor än män, de talar ett mer personligt språk än män. Kvinnan använder 

sig också utav tilläggsord i sitt språk, ord som kanske eller tror jag. Ord som försvagar 

kvinnans språk, men som enligt Einarsson också kan vara ett tecken på att kvinnan 

eftersträvar ett språk som bjuder in till dialog. Männens språk i sin tur är sakinriktat. Mannen 

tar generellt sett upp en sak i taget, tar kommandot och ger tydliga order. Mannen är i sitt 

språkbruk medveten om sin makt och använder språket för att utöva den (Einarsson 2004, 

s.179-181). 

 Jag kommer att titta på situationen med min kollega ur ett perspektiv där jag försöker 

synliggöra språkliga könsskillnader. Einarsson benämner detta som sexolekter (Einarsson 

2004, s.171).  Gruppen barn som min kollega skulle förmå att sluta stoja bestod enbart av 

pojkar, detta kan också ha varit en anledning till varför min kollega valde att hota med mig. 

Mats Einarsson gjorde en studie där han observerade vuxna hur de pratade med flickor 

respektive pojkar. Einarsson kom fram till att de tillsägningar som flickor fick var mer 

motiverade medan de tillsägningar som gavs till pojkarna mer sågs som omotiverade 

kommandon. I situationen försökte kvinnan ge ”kommandon” till pojkarna men misslyckades, 

och hotade därefter med mig (Einarsson 2004, s.212). Att hon hotade med mig kan med hjälp 

av Einarsson beskrivas som en form av fadrande. Där kollegans modrande inte räcker till och 

där den fadrande behövs för att med sin auktoritet ta ansvar över situationen (Einarsson 2004, 

s.219).  

Begreppen modrande och fadrande har beskrivits tidigare av den feministiskt inspirerade 

filosofen Ulla Holm. Einarsson tar hjälp av henne när han beskriver modrande respektive 

fadrande. Einarsson beskriver hur modrandet bedrivs av den som på ett ansvarsfullt sätt bryr 

sig om och tar till vara på andras behov.  Fadrande är den som hjälper och underlättar för den 

modrande att modra. Modrande och fadrande är enligt Einarsson inte några begrepp som 

nödvändigtvis behöver vara knutna till något specifikt kön. Men traditionellt sett är det 

kvinnor som modrar och män som fadrar (Einarsson 2004,s.218-219). I fallet med min 

kollega såg hon sig själv som modrande och mig som fadrande och när hennes modrande inte 

längre räckte till för att styra, så efterfrågade hon med hot en önskan om att den fadrande 
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skulle undsätta henne. När Einarsson skriver om skillnaderna i språket mellan kvinnor och 

män så är han medveten om att det finns en risk för att resultatet lätt kan generaliseras och 

menar att resultatet inte gäller alla eller vid alla tillfällen. Trots risken för att skapa en generell 

syn av kvinnliga och manliga språkskillnader menar Einarsson ändå att det är viktigt att 

skillnaderna i det kvinnliga och manliga språket bör belysas på ett större plan. Först när dessa 

skillnader får ventileras är en förändring möjlig (Einarsson 2004, s.338-339). Även docenten i 

nordiska språk Kerstin Nordenstam skriver om risken att generalisera när man beskriver 

skillnaderna mellan hur en man och kvinna talar i boken Genusperspektiv på språk. 

Nordenstam menar att diskussioner där de språkliga skillnaderna enbart undersöks utifrån om 

de undersökande är kvinnor eller män kan anses vara förlegade. Istället bör undersökningarna 

göras utifrån mer mångfacetterade perspektiv, där kön undersöks i samspelet med andra 

perspektiv (Nordenstam 2003, s.17-18, 52). 

Könsmaktsordning 

Om det nu är så att kollegan i min berättelse ser mannen som en makt som står över henne, så 

betyder det att det finns någon typ av maktsystem som positionerar mannen högre upp i 

hierarkin än kvinnan. Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson beskriver i sin bok Att göra 

kön hur samhället är uppbyggt på en tanke om att mannen värderas högre än kvinnan.  

Kort sagt innebär könsmaktssystemet att samhället är ett patriarkalt system, som 

ordnar människor efter vilket kön de har. Män sätts högre än kvinnor, män 

tilldelas mer resurser och makt än kvinnor. Både kvinnor och män tar till sig 

bilden av män som högre rankade och mer värda än kvinnor, och beter sig på ett 

sätt som gör att de passar in i bilden (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s.36 ).  

Elvin-Nowak och Thomsson beskriver hur könsmaktssystemet bygger på att det inte 

ifrågasätts, utan är en samling strukturer som vi lärt oss acceptera att samhället vilar på. Elvin-

Nowak och Thompson beskriver Sverige som ett land där jämställdheten sätts högt upp på 

dagordning och i dagligt tal är något som alla håller med om och gillar. Men att det under 

fasaden av jämställdhet fortfarande finns värden som visar på att svenskarna inte är så 

jämställda som de vill tro. Fler kvinnor än män är hemma med barnen eller väljer som jag att 

arbeta inom lågbetalda yrken inom vård och omsorgssektorn. I motsats till detta beskriver 

Elvin-Nowak och Thompsson även hur den svenska mannen arbetar mer när barnet är litet 

och att mannen överlag har mer välbetalda yrken inom näringslivet (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003, s.138). 
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Är det så att jag möter detta könsmaktssystem i min profession på förskolan, att jag som man 

redan från början förväntas vara på ett särskilt sätt och framför allt att jag redan från början 

ses som överordnad kvinnan? Ser jag på händelsen med Karin utifrån könsmaktsordningen 

kan det ses som hon handlade på det sätt hon gjorde just för att det finns ett överordnat system 

som berättar för Karin att jag är överordnad henne. Begreppet könsmaktssystem som Elvin-

Nowak och Thomsson använder har de hämtat från Hirdman. Hirdman beskriver hur 

samhället är organiserat efter ett system där mannen ses som samhällets norm. Samhället 

reproducerar bilden av mannen som normbärare på flera olika nivåer. I dagligt tal pratas det 

inte poliser i allmänhet utan det pratas om kvinnliga - poliser och poliser eller damfotboll och 

fotboll. I och med att kvinnan segregeras i samhället, om det så gäller fotboll som val av yrke 

rättfärdigas synen på mannen som norm. De Beauvoir som jag skrev om tidigare hade synen 

på kvinnan som den andra. Även enligt De Beauvoir ses mannen som norm medan kvinnan 

måste definieras (Beauvoir 2002, s26-27). 

I en del ord går det till och med att utläsa det manliga, brandman, vetenskapsman. Dessa 

yrken är skapade i en tid då mannen sågs som den arbetande och beskyddande, ord som 

skapades under en tid då kvinnan skulle vara hemma och ta hand om barn (Hirdman 2003, 

s.60). Men det går också att hitta yrken skapade för kvinnor. Som jag skrev tidigare skrev 

Alva Myrdal i boken Stadsbarn om föreståndarinnor och småbarnsledarinnor men ett 

modernare exempel som fortfarande används är dagisfröken. Gemensamt för dessa tre ord är 

att de är förknippade med mjukare värden som omsorg och omvårdande. ”Han är inte mjuk, 

blöt, köttig, känslosam,(…). Tvärtom. Alltså är han hård, torr, (…), etc. (Hirdman 2003, s.48). 

 Det övergripande genussystem som Hirdman skriver om beskriver det som mannen inte är. 

Genussystemet beskriver mannen som hård, torr, auktoritär. En beskrivning som jag inte 

tycker mig motsvara. Jag som man inom förskolan vill se mig som mjuk och emotionell och 

hamnar då i den beskrivning av egenskaper som Hirdman beskriver att mannen inte har. Finns 

den samhälleliga könsmaktsordningen även på förskolan där jag arbetar, till trots att den är 

dominerad av kvinnor, eller är kvinnan förskolans norm? Omfattas jag som manlig pedagog i 

ett traditionellt omanligt yrke en plats i den manliga normen. Den norm som beskriver 

mannen som överordnad kvinnan?  

Mannen i en kvinnodominerad värld  

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt 
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garanteras (eller förmodas gör det) mäns dominanta position och kvinnors underordnande 

(Connell 2008, 115). 

Maskulinitetsforskaren Raewyn Connell som myntat uttrycket hegemonisk maskulinitet 

menar att det är den hegemoniska maskuliniteten som upprätthåller ordningen som beskriver 

mannen som överordnad kvinnan. Men även inom maskuliniteten finns det hierarkiska 

skillnader. Enligt Connell återfinns till exempel homosexuella på den maskulina hierarkins 

botten, men även vissa heterosexuella män som utstrålar femininitet och andra mjuka icke 

manliga värden är utestängda från hierarkins toppskikt. Följer jag Connells maskulinitetsteori 

är det i botten av hierarkin jag finner de manliga pedagoger som arbetar könsöverskridande 

och som tonar ner sina manliga värden. I Connells teori återfinner jag mig själv nederst i det 

nedersta skiktet av hans hegemoniska maskulinitet. Men kan det verkligen vara så att det bara 

finns ett stort samhälleligt system som sätter en särskild typ av manlighet i toppen av 

hierarkin? Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten har inte undgått kritik. Marie 

Nordberg kritiserar Connells tankebanor i sin avhandling Jämställdhetens spjutspets. 

Till skillnad mot Connell utgår jag ifrån att det inte enbart finns ett hegemoniskt 

manlighetsideal, utan ett flertal ideal, som var för sig bidrar till att upprätthålla 

maktförhållanden (Nordberg 2005, s.322-323).  

Nordberg beskriver i Jämställdhetens spjutspets hur hon i sin studie om män i 

kvinnodominerande yrken stöter på två olika hegemoniska ideal, exempelvis stöter hon på den 

stereotypa manligheten. Den stereotypa manligheten som Nordberg mötte i sina observationer 

och intervjuer bestod i män som jämförde sig med manliga ideal, men också ideal som män 

tog avstånd ifrån dessa. Nordberg möter män som värdesätter manliga ideal som fysisk styrka, 

handlingskraft och undviker ideal som är feminint kodade. Men Nordberg möter också män 

som värdesätter mjukare och familjära ideal.   

Genom att utgöra en måttstock på manlighet och omanlighet bidrog dock den 

stereotypa manligheten tillsammans med heteronormerna, till att en polariserad 

arbetsfördelning återskapades på arbetsplatserna varigenom könsöverskridanden 

motverkades (Nordberg 2005, s.329-330).    

Det andra idealet Nordberg mötte, den reflexiva manligheten, innefattar tankar om kritiskt 

tänkande. Ett tankesätt där både manliga och kvinnliga värden värdesätts och ses som 

nödvändiga, samtidigt som det anses viktigt att distansera sig ifrån påtvingade normer. Detta 
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ideal menar Nordberg för med sig problem i form av att ”den reflexiva manligheten” är som 

könsformering mer osynlig än den stereotypa manligheten som den mejslas fram 

emot”(Nordberg 2005, s.331). I och med att den reflexiva manligheten anses som allmänt 

nyttig så har den undvikit kritiskt granskande, och faktum är att även den reflexiva 

manligheten kan ses som en typ av stereotyp manlighet. Nordberg anser också att en och 

samma man kan både ta till sig den stereotypa manligheten likväl som den reflexiva 

manligheten beroende på sammanhang och situation (Nordberg 2005, s.331-332).  Jag har 

svårt att placera in mig själv i något av de hegemoniska ideal som Nordberg beskriver. Jag 

tror fullt ut att jag beroende på situation kan ta till mig såväl den stereotypa manligheten som 

den reflexiva manligheten. Dock reflekterar jag sällan aktivt på vilken roll jag tar på mig på 

arbetet, i min profession försöker jag ta en roll som pedagog i första hand och man i andra 

hand.  Henrik Eriksson skriver i boken Manlighetens många ansikten hur män i ett 

kvinnodominerat yrke ofta faller tillbaka på traditionellt manliga värden i sin yrkesroll. 

Männen kan ta på sig ledarroller eller ansvara för att leka traditionellt manligt kodade lekar. 

Exempelvis behåller män som gör otraditionella yrkesval ofta sina privilegier av manlighet 

även när de överskrider gränsen mellan manlig och kvinnlig verksamhet (Johansson & 

Kuosmanen 2003, s.105). Jag vill stå fast vid att jag försöker tänka bort de fastslagna 

normerna i mitt arbete. Det blir en form av reflexivt beteende då jag tänker bort de manliga 

normerna i lekarna med dockorna eller med att hoppa hopprep, men samtidigt kan det också 

vara ett stereotypt manligt handlande då jag faktiskt också sysslar med stereotypt manliga 

sysslor med barnen som snickeri, klättra i träd och spela fotboll. Det är min profession som 

styr, det är barnens intressen som styr vilken roll jag tar. Det är därför jag får bekymmer när 

någon annan ger mig en särskild roll utefter mitt kön. Om det är en kollega eller förälder 

spelar egentligen ingen roll. Marie Nordberg fortsätter beskriva den motsägelsefullhet mannen 

inom förskolan ofta möter:     

Onekligen är kraven och förväntningarna på den manliga 

barnomsorgspersonalen många och ibland motsägelsefulla. Han förväntas vara 

både könsöverskridande och en modell för ”manlighet”. (…)De olika 

innebörderna i ”rollmodell”; (1) att vara modell för könsöverskridande 

alternativt (2) att stå för ett ”manligt perspektiv” och vara en ”manlig” modell 

för pojkar, förkroppsligas hos de manliga förskollärarna i form av skilda 

könsformeringar, betoningar och praktiker i den dagliga verksamheten 

(Johansson & Kuosmanen 2003, s.83-84).  
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Nordberg kunde under sin studie bland annat utläsa hos sin informant Staffan att han under 

intervjun ansåg det vara viktigt att positionera sig som ”manlig” förskollärare medan han i det 

vardagliga låter sitt köns traditionella värden stå tillbaka genom att till exempel låta sina 

kvinnliga kollegor ta hand om traditionellt manliga göromål. Hos en annan informant, Johan, 

kunde hon däremot ta del av tankar som att han hade som uppgift att dela med sig av sin 

manlighet och låta pojkarna med hans hjälp vara med om typiska pojksaker som inte hans 

kvinnliga kollegor kunde erbjuda (Johansson & Kuosmanen 2003, s.85). Min upplevelse är en 

annan än Nordbergs informanter, till skillnad mot de män som Nordberg möter känner jag inte 

behovet av att positionera mig som manlig pedagog, istället går jag åt det motsatta hållet och 

strävar efter att positionera mig som pedagog i första hand. Sedan får jag förstås roller i olika 

sammanhang pålagda på mig, i händelsen med Karin, under inskolningssamtalet med kvinnan 

jag mötte, under min första praktik på förskolan. Jag uppfattar det istället som att det är 

situationen och människan jag möter som positionerar mig som manlig pedagog och inte min 

egen medvetenhet.  

Det finns ingenting som talar för att de få män som befolkar förskolan idag kan 

bli något annat än en symbol för det kön som saknas. Det finns heller inte något 

som talar för att traditionella könsmönster förändras i en verksamhet som 

dagligen upprepar det vi redan vet. Traditionella könsmönster bevaras på ett 

mycket effektivt sätt i förskolan. (…) männen blir pikanta inslag i verksamheten 

och barnen lär sig att det är kvinnor som arbetar med och har ett särskilt ansvar 

för barn. Verksamheten behöver problematiseras utifrån ett tvåkönat perspektiv 

(Nordberg 2005, s.64-65). 

Det Havung skriver i boken Manlighet i fokus passar mer in på mina egna tankar om min roll i 

förskolan. Vid första mötet med någon jag tidigare inte träffat i min profession ses jag just 

som ett pikant inslag i verksamheten, jag ses som exklusiv och annorlunda. Det är de tankarna 

som positionerar mig som manlig i första hand och som pedagog i andra hand. Men kan jag 

då avgöra själv vilken roll jag ska ta, och kan jag låta mitt professionella förhållningssätt få ta 

fokus utan att störas av mitt kön och andras tankar om det?  

Professionell kompetens 

I min berättelse skriver jag om hur jag under mina år inom förskolan fått höra om vikten av att 

vara en professionell pedagog, en pedagog som kan se bortom min egen prestige och istället 

se det bästa för situationen och verksamheten. I boken Professionell kompetens för arbete 
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med barn skriver forskaren Kenneth Forslund och pedagogen Marianne Jacobsen om 

komplexiteten med att arbeta med barn på ett professionellt sätt. Professionell kompetens 

skulle idag kunna stå för en uttalad och officiellt godkänd skicklighet i att utöva ett bestämt 

yrke på ett fackmässigt sätt (Forslund & Jacobsen 2010, s.15). 

När Forslund och Jacobsen definierar professionell kompetens tar de inte enbart hänsyn till 

pedagogens bakomliggande teoretiska kunskap utan de väver även in pedagogens praktiska 

erfarenheter och att det är helheten som ger pedagogen professionell kompetens. En 

kompetens som utvecklas hela tiden (Forslund & Jacobsen 2010, s.16).  

 

I sitt arbete med att hitta vad det är som främjar professionell kompetens i förskolan stötte 

Forslund och Jacobsen på flera hindrande faktorer. I frågor ställda till pedagoger som är 

verksamma inom förskolan synliggjordes att flera av pedagogerna känner att de är stressade 

på arbetet, att de känner av en ständig tidspress, att de känner av hinder från ledningen. Men 

också barngruppens sammansättning och storlek nämns också som hinder. Sedan fanns det 

också pedagoger som kunde se hinder hos sig själva, i sitt möte med barn och pedagoger 

(Forslund & Jacobsen 2010, s.133-134). Dessa tankar som Forslund och Jacobsen möter i sin 

studie kan även jag stöta på i mitt arbete. Bland mig och mina kollegor florerar ständigt en 

känsla av tidspress, jag upplever hur det ständigt sparas in på verksamheten och det kommer 

ofta in fler barn i grupperna vilket skapar en ökad press då det blir fler barn per pedagog. Sen 

tillkommer det även utökade mål från såväl förskolans som kommunens ledning. Men jag kan 

också se hur samarbetet och kommunikationen i förskolans arbetslag spelar in på hur 

arbetsklimat blir. Det var framför allt två stora grupper av hinder som de kunde se efter sina 

undersökningar. Dels var det hinder som utkristalliserade som var kopplade till förskolans 

ekonomi och förskolans förhållande till besparingar, personaltäthet och gruppstorlekar. Den 

andra grupp av hinder som Forslund och Jacobsen kunde urskilja handlade om hinder på 

individnivå. Hinder som hade sitt ursprung inom personalgruppen men också i mötet med 

andra barn och föräldrar (Forslund & Jacobsen 2010, s.149). Den andra gruppen av hinder 

handlade om hinder av mer känslomässig natur, hinder som leder till missförstånd och 

konflikter mellan pedagoger och föräldrar. Dessa mer personliga hinder kan till exempel vara 

att få en fungerande föräldrakontakt eller åsikter som inte diskuteras ordentligt i förskolans 

arbetslag (Forslund & Jacobsen 2010, s.148-149).  Det är den senare kategorin hinder jag 

möter i min yrkespraktik. Jag möter både föräldrar och kollegor som hindrar mig att nå en 

professionell kompetens. I samtalet med föräldern är det tydligt att vi saknar en fungerande 
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föräldrakontakt från början, det samtal som förs emellan oss är heller inte av en karaktär som 

utvecklar en förståelse för varandra. Istället upplever jag föräldern som ett hot mot mitt egna 

professionella handlande och hon upplever med stor sannolikhet mig som ett hot mot sin 

trygghet. Kvinnan visade tidigt under vårt möte att hon förväntat sig att möta en kvinnlig 

pedagog, en pedagog med värden som hon själv kunde identifiera sig med och hitta trygghet i. 

Dessa förväntade värden som kvinnan eftersökte kunde hon inte finna hos mig. I händelsen 

med kollegan Karin går det att utläsa en brist på diskussion oss emellan. Om vi tidigare hade 

diskuterat frågor som rört vårt förhållningssätt på förskolan, och även genus och 

könsrollsfrågor på ett professionellt plan, är det möjligt att situationen inte skulle ha uppstått. 

Forslund och Jacobsen ger två förslag på hur man kan arbeta mot ett klimat som motverkar 

hindren av personlig karaktär, dels ser de fördelar av en erfaren personalgrupp som kan 

fokusera på det professionella pedagogiska arbetet istället för att låta sig hindras av personliga 

dilemman. Det andra förslag de ger handlar om att arbeta fram ett klimat som ger en 

prestigelöshet gentemot kollegor och föräldrar (Forslund & Jacobsen 2010, s.150). För att de 

situationer jag beskriver i min berättelse inte skall uppstå så krävs det att det arbetas med de 

båda förslag som Forslund och Jacobsen ger. Enligt Forslund och Jacobsens tankar borde jag 

med mina kollegors hjälp tagit till med ett mer prestigelöst förhållningssätt. Särskilt i det möte 

med kvinnan där jag försökte övertyga föräldern att jag skulle ta hand om inskolningen. 

Istället borde jag gått till en kollega och frågat om hon kunde ta över ansvaret för 

inskolningen. Hade jag valt att lämna över ansvaret över situationen till en kollega är det inte 

säkert att situationen med den oroliga föräldern skulle ha uppstått. Samtidigt finns risken att 

samma situation skulle uppstå vid nästa inskolning, och nästa inskolning efter den. I mina 

ögon är det inte en hållbar lösning. Men trots detta ser jag det ändå som viktigt att i kollegiet 

samtala om hur prestigen och professionalitet påverkar ens handlande i pressade situationer.  

Slutreflektion 

Våren är här på allvar och jag letar febrilt efter ett arbete som förskollärare. Jag har under ett 

par veckor varit på ett flertal intervjuer för att söka nya utmaningar i min kommande roll som 

förskollärare. De chefer jag mött har alla varit kvinnor. Och alla dessa kvinnliga chefer har på 

ett eller annat sätt närmat sig frågor kring de ämnen jag mött och beskrivit i min uppsats.  

- Åh vad kul med en man, det är så bra med män i förskolan för alla de barn som inte 

har någon manlig förebild, ja inte för att vi har så många skilda föräldrar men ändå.  
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Flera av cheferna hade en syn på mannen som viktig av den anledningen att han kunde vara 

en förebild till de barn som saknade en manlig förebild. Men det har även lockats med 

manliga nätverk och har förskolan redan en pedagog av manligt kön så har det alltid varit 

viktigt för chefen att påpeka det. Men jag möttes också av chefer som berättade om män som 

tidigare arbetat på förskolan.  

- Ja vi hade en man för ett par år sedan, men han har slutat nu. Han var osäker och ville 

inte byta blöjor. Byter du blöjor?  

Det som jag har förstått efter att ha mött dessa chefer är att den komplexa problematik jag 

upplevt i mitt arbete under mina år inom förskolan inte på något sätt är unik. Det känns som 

det fortfarande ses som väldigt speciellt att vara man i förskolan.  

Att få skriva ned mina upplevelser och med olika teorier reflektera kring detta har hjälpt mig 

att närma mig en förståelse av vad det innebär att vara man i förskolan. Med hjälp av de 

teoretiska perspektiven har jag upptäckt mångfalden av tankar som florerar kring hur det 

anses att en man skall vara på förskolan, men också teoretiska perspektiv som visat på varför 

en man handlar som han gör. Eller varför vissa kvinnor ser på mannen som de gör. 

Jag har på flera sätt belyst min frågeställning, dock har jag inte kunnat få några klara och 

entydiga svar. Bland de teoretiker jag använt har flera arbetat empiriskt med djupintervjuer av 

män inom kvinnodominerade yrken. Men dock har ingen av dessa män närmat sig de 

uppfattningar jag har. De har dock kunnat hjälpa mig att förstå att den komplexitet jag möter i 

mitt yrke ofta beror på personlighet och min personlighet påverkar andra i min närhet. De 

teoretiska perspektiv jag använt mig av i min reflekterande del har inte på något sätt varit 

samstämmiga. Personerna bakom de teoretiska tankar jag använt mig av har också kritiserat 

och ifrågasatt varandra. Detta har i sin tur lett till att jag fortfarande ser en komplexitet i mitt 

begynnande dilemma. Men ur reflektionen av teorierna har jag ändå kunnat hitta fragment 

som lett till egna tolkningar av teorier och tankar som närmat sig min frågeställning.  

När jag reflekterar över min berättelse ur ett historiskt perspektiv möter jag tankar om att 

förskolan vilar på en grund skapad av kvinnan. Och att de värden som kvinnan vid 

barnomsorgens begynnelse skulle förmedla fortfarande lever kvar i den moderna förskolan. 

Värden som omsorg och trygghet. Dessa värden som traditionellt ses som kvinnliga kan för 

mig som man vara svåra att leva upp till. Inte för att jag inte besitter dessa värden utan för att 

de människor jag möter inte förväntar sig att jag skall kunna förmedla dem.  
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I den pedofildebatt jag beskriver i min berättelse möter jag tankar om att det är ett ämne som 

fortfarande ses som tabu och att det fortfarande saknas tydlig forskning kring mannen som en 

potentiell riskfaktor i förskolan. En forskning som inte skall syfta till att ytterligare 

misstänkliggöra mannen som potentiell pedofil i förskolan, utan forskningen skall leda till att 

fokus flyttas från mannen som potentiell pedofil till att det istället på ett mer kvalitativt sätt 

går att diskutera behovet av män i förskolan. Jag reflekterar även över flera artiklar från 

svensk dagspress som i min mening spär på misstänkliggörandet av den manliga pedagogen 

som en riskfaktor på ett generaliserande sätt. Jag drar slutsatsen att den bristfälliga 

forskningen tillsammans med media som reproducerar generella misstankar mot manliga 

pedagoger som potentiella pedofiler leder till att tanken om mannen som en potentiell pedofil 

inom förskolan fortfarande lever kvar.  

När jag i min reflekterande del funderar vidare över vad som förväntas att mannen på 

förskolan skall förmedla möts jag av tankar som jag inte känner mig bekväm med. Situationer 

likt de jag beskrev i min berättelse beskrivs även av andra. Situationer som beskriver hur 

auktoritärt handlande överlåts från den kvinnliga arbetstagaren till den manliga.   

Men där ses de som accepterade. Jag accepterar på inget vis att jag som man skall behöva 

finna mig i att bli placerad i ett särskilt fack. Istället vill jag som jag tidigare beskrivit se mig 

som pedagog i första hand och man i andra. Men däremot har jag med hjälp av min uppsats 

kommit till insikten att detta kräver att jag aktivt reflekterar över vilken roll jag tar på mig 

som pedagog och att vi i mitt arbetslag aktivt diskuterar våra olika roller.  

Flera av de teoretiker jag använder mig av i min reflekterande del beskriver kvinnan som 

underordnad mannen och där mannen skall ses som norm. Men huruvida detta gäller i en 

miljö som är så kvinnodominerad som förskolan är känner jag att jag inte får ett ordentligt 

svar på. Däremot möter jag teorier om att det inte enbart går att använda ett teoretiskt begrepp 

för att analysera och reflektera över en situation som på förhand kan ses ha sitt ursprung i en 

könsmakts eller maskulinitetsproblematik. Jag reflekterar även över det hegemoniska 

maskulinitetsbegrepp som menar att jag som verksam inom ett kvinnodominerat yrke befinner 

mig på botten i den maskulina hierarkin. Men denna teori ifrågasätts sedan av andra teorier 

som menar att det inte enbart existerar ett manlighetsideal utan att det är flera olika ideal som 

samspelar. I min reflekterande del reflekterar jag över begreppet intersektionalitet som 

handlar om att för att förstå en händelse inte enbart kan titta på ett den ur ett perspektiv utan 

att det är av vikt att man ser på den ur flera olika perspektiv och sambanden emellan dem. När 
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jag skådade mitt dilemma ur flera perspektiv kunde jag förutom att se på situationen ur ett 

rent könsmaktsperspektiv även se vikten av diskussionen i arbetslaget mellan de verksamma 

pedagogerna men också vikten av att vara medveten om att pedagogerna på förskolan 

tillsammans skapar en speciell förskolekultur. Detta gäller också i samtalet med föräldern 

rörande inskolningen av hennes barn. Men också hur denna förskolekultur skapas och 

reproduceras i ett stressigt klimat där barnantalet per pedagog är högt och tiden för reflektion 

är knapp.  

Som jag tidigare beskriver kan jag inte säga att jag nått fram till entydiga svar på de frågor jag 

ställer mig. För att nå fram till svar på de frågor jag ställer mig behövs ytterligare 

undersökningar. Det vore spännande att se fortsatta forskningar kring hur media har påverkat 

den allmänna opinionen rörande den pedofildebatt jag mötte. Men också fortsatta 

undersökningar kring huruvida förskolan är byggd på en grund skapad av kvinnor och om 

dessa tankar fortfarande lever kvar.  

Jag hoppas att min uppsats väcker tankar och leder till fortsatt diskussion. De måhända att 

mina erfarenheter och min reflektion inte på ett generellt sätt går att applicera på alla manliga 

pedagoger verksamma inom förskolan. Men jag tror ändå att de frågor jag ställer mig och min 

teoretiska reflektion kan leda till att mannens roll i förskolan problematiseras och diskuteras 

på ett kvalitativt sätt. Slutsatsen blir med andra ord att jag kommer att ifrågasätta och 

problematisera tankar kring min egen roll som jag kan härleda till min manlighet. Inte för att 

det inte per automatik behöver vara fel, men det får inte ske på ett maskinellt sätt utan varje 

situation behöver sin värdering och reflektion.   
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