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Förord 

Lärarutbildningen har varit givande och mycket intressant. Utbildningen har fått mig att växa 

som person och tro på mig själv, att jag kan lyckas och nå fram till det jag vill bli. Vissa dagar 

har det varit tufft med studierna men mina framtidsmål har fått mig att tänka positivt och inte 

ge upp. Mitt examensarbete var mycket intressant och lärorikt, den fick mig att se manliga 

förskollärare från ett nytt perspektiv. Jag vill tack alla som har varit delaktiga i min 

studiegång, speciellt tack till alla manliga respektive kvinnliga pedagoger som har ställt upp 

på intervjuer. Jag vill tacka min familj för allt stöd som jag har fått under mina år. Jag vill 

också tacka mina barn som har stått ut med alla sena kvällar och mindre tid för 

familjeaktiviteter.  

Nora Adem 

Augusti 2014 
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Abstract 

The purpose with this essay is to get a deeper insight into why there is a lack of male 

educators in Swedish preschools. I also want to know which role the male educators have in 

comparison to the female educators. This essay builds on four questions, which covers: 

 The cause of the lack of males in Swedish preschools 

 If there are any gender bound expectations on male educators in the Swedish 

preschools 

 What the woman educators perceive about the roles of the male educators in the 

Swedish preschools 

 How the male educator experience his own work in a workplace dominated by women 

The method I have used is a qualitative interview study in which I have interviewed four male 

educators and two woman educators from three different preschools. The result of this study 

shows that male educators gave different reasons to why there is a lack of male educators in 

Swedish childcare. According to the male educators the reason for this situation is that there is 

a worry to be seen as a feminine person, get singled out as a pedophile and that the childcare 

sector has low status. The study also shows that there is a great pressure on male educators in 

the Swedish preschool and stereotypical gender roles in the division of labor between men 

and women. 

Keywords: Equality, gender, gender role, masculinity.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är få en djupare inblick i varför det finns brist på manliga pedagoger 

inom de svenska förskolorna. Jag vill även veta vilken roll de manliga pedagogerna har i 

jämförelse med de kvinnliga pedagogerna. Denna studie bygger på fyra frågeställningar, som 

belyser: 

 Orsaken till att det finns brist på män inom förskolan 

 Om det finns några könsbundna förväntningar på den manliga pedagogen inom 

förskolan 

 Vilka uppfattningar de kvinnliga pedagogerna har om de manliga pedagogernas roll i 

förskolan  

 Hur den manliga pedagogen upplever sitt arbete i och med att yrket är 

kvinnodominerat 

Metoden som jag har använt mig av är en kvalitativ intervjustudie där jag har intervjuat fyra 

manliga pedagoger respektive två kvinnliga pedagoger från tre olika förskolor. Resultatet av 

denna studie visar att manliga pedagoger gav olika skäl till varför det finns få män inom 

barnomsorgen. Anledningarna är att det finns en oro att betraktas som feminin, bli stämplad 

som pedofil och att barnomsorgsyrket har låg status. Studien visar även att det finns höga krav 

på manliga pedagoger inom förskolan och att det finns stereotypa könsroller när det gäller 

arbetsfördelningen bland män och kvinnor. 

Nyckelord: Jämställdhet, genus och könsroll, maskulinitet. 
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1. Inledning  

Som blivande förskollärare med erfarenheter av arbete inom barnomsorgen på olika förskolor 

har jag observerat hur en del yrken i Sverige har varit och fortfarande är kvinnodominerade. 

Under min praktik inom förskolan, d.v.s. min VFU-tid, var antalet manliga pedagoger inom 

respektive förskola ytterst begränsat, vilket fick mig att börja reflektera djupare kring detta 

förhållande. Vad är anledningen till att män i Sverige, som anses vara ett av världens mest 

jämställda länder, inte arbetar inom barnomsorgen i lika stor utsträckning som kvinnor?  

En allmän uppfattning som verkar leva kvar än i dag och som dominerar i många kulturer runt 

om i världen, är att kvinnor anses vara mer lämpade än män att ta hand om barn (Askland & 

Sataoen 2003). En norm som denna blir påtaglig i Sverige i samband med exempelvis 

föräldraledighet, då män tenderar att ta ut mindre föräldraledighet än vad kvinnor brukar göra. 

Därigenom lämnas ansvaret för barnen i stor utsträckning över på mammorna.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Barnomsorgen har alltid varit dominerad av kvinnliga pedagoger eftersom det till en början 

var en arbetsplats för borgerliga kvinnor (Nordberg 2005a). Numera ser vi emellertid allt fler 

män som börjar konkurrera med kvinnor om jobben i barnomsorgen, även om det fortfarande 

är få som arbetar inom förskolan. Enligt Maria Nordberg, tidigare förskollärare och docent i 

genusvetenskap, beror detta bland annat på vissa fördomar och stereotyper som finns inom 

och utanför yrket. Ett sådant exempel är att manliga pedagoger i förskolan i vissa fall möts av 

misstänksamhet från föräldrar som ifrågasätter deras närvaro (Sundström Ulrika 2013). 

Lenita Jällhage (2013) skriver att 96,5 % av Sveriges förskollärare är kvinnor, vilket Jällhage 

anser problematiskt. Hon betonar i sin artikel att det är centralt för barn att de får möta både 

manliga och kvinnliga pedagoger inom barnomsorgen för att kunna få förebilder och 

identifiera sig med båda könen. Vidare hävdar Jällhage att kvinnor inte kan ersätta männen 

och deras roll. Därtill nämner hon jämställdhetsminister Maria Arnholms uttalande gällande 

Norges framgångar inom barnomsorgen (Jällhage 2013). En artikel från lärarnas tidning som 

styrker detta uttalande framhåller att Norge har satsat cirka femton miljoner kronor på bland 

annat förskollärarutbildningen, men även belönat de förskolor som valt att anställa fler 
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manliga förskollärare (Sundström 2012). Arnholm vill att vi ska dra lärdomar av Norges 

erfarenheter för att höja andelen män inom barnomsorgen, dock inte genom kvotering av män 

utan utifrån deras kompetens. Däremot anser hon att Sverige bör skapa förutsättningar och 

möjligheter för underrepresenterade kön att få prao- och praktikplatser inom yrken där 

könsfördelningen är ojämn. På så sätt kan antalet mer jämställda yrken öka och bidra till ökad 

jämställdhet på arbetsmarknaden (Jällhage 2013).  

Statens offentliga utredningar (SOU 2004:115) beskriver hur diskussioner kring 

barnomsorgen tog fart i mitten av 1960-talet. Då kunde konstateras att det fanns ett behov av 

manliga pedagoger i förskolan. I en barnutredning som genomfördes under år 1972 fördes 

resonemang om att ett stort antal fäder inte var delaktiga i barnens liv och därför ansåg man 

att mäns närvaro i förskolan var lika betydelsefull som kvinnors. Insikten om att barnen 

behöver manliga förebilder för att stärka sin identitet var ett faktum. De politiska 

ambitionerna under 1970-talet strävade därför efter att öka andelen manliga pedagoger i 

förskolorna genom att kvotera in dem till lärarutbildningen. År 1974 blev året med störst 

andel män som sökt till lärarutbildningen, cirka 11 %, men tre år senare minskade antalet 

sökande män till utbildningen till cirka 6 %. I dagsläget (2014)  är det fortfarande få män som 

söker till lärarutbildningen i förhållande till kvinnor. I en studie från Högskoleverket (2004) 

refererad i (SOU 2004:115) framgår att andelen män som söker till förskolan är cirka 4 % 

medan resterande procentandel är kvinnor (SOU 2004:115, s.42-43). 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att få en djupare inblick i varför bristen på manliga pedagoger 

är så stor inom de svenska förskolorna, samt vilken roll de manliga pedagogerna har i 

jämförelse med de kvinnliga.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur uppfattar de kvinnliga pedagogerna i studien de manliga pedagogernas roll i 

förskolan? 

 Vilka förklaringar ger pedagogerna till bristen på män inom förskolan? 

 Hur upplever den manliga pedagogen sitt arbete i och med att yrket är 

kvinnodominerat? 

 Ställs några speciella förväntningar på den manliga pedagogen inom förskolan som är 

relaterat till deras kön? 
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1.4. Disposition 

Först förklaras de teoretiska begreppen som kommer att användas i uppsatsen. Sedan görs en 

genomgång av tidigare forskning. Därefter beskrivs metod och tillvägagångssätt. Efter detta 

kommer analys och resultat att behandlas. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av 

slutsatserna.  

2. Teoretiska utgångspunkter 

I min undersökning kommer jag använda mig av ett antal begrepp som är centrala för det jag 

vill undersöka. Nedanför kommer jag att ge en presentation av dessa begrepp och de 

definitioner som mitt arbete grundar sig på.  Dessa begrepp är framförallt jämställdhet, genus, 

könsroll och maskulinitet. Jag använder dessa begrepp som en grund för analyser av mina 

resultat.  I förskolans läroplan (Lpfö 98) finns det tydliga normer och regler för hur man ska 

använda dessa begrepp i förskolan. Här är ett utdrag från läroplanen: 

”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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

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

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”(Lpfö 98, s.4). 

 

Förskolans läroplan är tydlig med att förskolelärarnas bemötande mot barnen inte ska betona 

vad som är manligt och kvinnligt, eftersom det är viktigt att betrakta barnen som individer. 

Läroplan betonar även vikten av att bryta traditionella könsmönster och roller. Enligt min 

tolkning förespråkarläroplanen att könsrollerna inte bara ska motverkas på barnens nivå men 

även pedagoger emellan. Utifrån detta kan diskuteras som traditionell definition om vad som 

kvinnligt och manligt utvecklas.   
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2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Jämställdhet 

I Nationalencyklopedin (2013) definieras jämställdhet som att ”kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter”. Denna definition omfattar alla väsentliga områden 

i livet. Jämställdhet innebär också att båda könen ska ha möjlighet till fördelning av makt, att 

de ska ha samma ekonomiska rättigheter och samma utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet 

(Nationalencyklopedin 2013). 

Marie Nordberg diskuterar jämställdhet i sin doktorsavhandling ”Jämställdhetens 

spjutspets?” (2005b) och belyser där tre olika jämställdhetsdiskurser. Den första, 

”Jämställdhet som könsöverskridande likhet” betonar könens likheter genom att exempelvis 

framhålla att kvinnor och män kan utföra samma sysslor för att bevisa att könet inte har någon 

större betydelse. Den andra diskursen ”Jämställdhet som maktskillnad mellan könen” handlar 

om hur synen är hos männen jämfört med kvinnor. Här ser man på mannens övertag i 

samhället men kvinnan ses som underordnad och behöver extra insatser. Detta orsakar att 

mannen ses som ett hinder för jämställdheten i samhället. 

Den tredje diskursen är ”Jämställdhet uppfattad som en komplementär skillnad mellan 

könen”. Här diskuteras den positiva synen på kvinnlighet respektive manlighet och trots sina 

olikheter betraktas de som likvärdiga utan statusskillnader. Istället framhävs könens 

komplementära egenskaper. Detta skapar dock en oro över att kösbegrepp försvinner och att 

istället blir det som är kvinnligt och manligt för lika (Nordberg 2005b, s. 87–88). 

En annan syn på jämställdheten ger Anna-Marie Sundquist. Hon samarbetar som utredare på 

Svenska Kommunförbundets utvecklingssektion, där hon bland annat med inriktning på 

jämställdhetsfrågor berättar om hur barnomsorgen uppvisar en ojämn könsfördelning bland 

personalen. Ett framträdande problem är den låga andelen män som söker sig till ett arbete 

inom barnomsorgen. För barn i låg ålder kan det vara viktigt för deras utveckling att möta 

män i sin vardagliga verksamhet, vare sig det är i skola, förskola eller fritids. Dock innebär en 

jämn könsfördelning bland personalen nödvändigtvis inte att jämställdhetsfrågan är löst, 

hävdar Sandquist. Dessutom belyser hon att den främsta anledningen till behovet av fler män 

inom barnomsorgen är dess gynnsamma effekter på pojkars identitetsutveckling.  Många av 

de traditioner som manliga pedagoger för med sig till barnsomsorgen anses vara viktiga 

(Sandquist 1998, s.113). 
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Samtidigt anser skolforskaren Inga Wernersson anser däremot att männens närvaro i 

barnomsorgen inte leder till någon större förändring i barnens könsmönster. Tvärtemot tycks 

bilden av skillnader mellan manliga och kvinnliga könsroller. Wernersson hävdar att det finns 

en risk för uppdelning av arbetsuppgifterna, så att det uppstår manliga och kvinnliga sysslor 

på arbetsplatsen. Det kan komma att bli mer traditionella uppdelningar, där män leker med 

barnen medan kvinnorna tar hand om det praktiska arbetet. Detta kan ge en oavsiktlig bild av 

männen som ledare och kvinnorna som underordnade arbetare (Wernersson 1977 refererad i 

Sandquist, 1998, s.13–114). 

 

2.1.2 Genus och könsroll 

Enligt ”Delegationen för jämställdhet inom förskolan” (SOU 2004:115) är genus ett begrepp 

som liknar begreppet könsroll. Uttrycket genus, även kallat det sociala könet, blir än mer 

tydligt i förklaringen att könens eventuella skillnader också beror på alla de föreställningar, 

tolkningar, förväntningar och handlingar som används när vi ska förklara vad män och 

kvinnor sägs vara i kraft av vad som gäller för det kön man tillhör. Genus är något helt annat 

än det biologiska könet, även om det är viktigt att komma ihåg att det i språkbruket hos 

många individer finns samband mellan dessa Enligt den här utredningen används begreppet 

könsroll vardagligt för att förklara skillnaden mellan män och kvinnor samt flickor och 

pojkar. Hur flickor och pojkar utvecklas och uppfostras i samhället definieras av begreppet 

könsroll, som kom att utvecklas under 1950-talet. Begreppet har även en närmare likhet med 

ett annat begrepp, nämligen genus, som även betecknar den biologiska skillnaden. Dessutom 

fokuserar begreppet genus på de föreställningar och roller som män och kvinnor förväntas ha i 

samhället beroende på det kön man tillhör (SOU 2004:115, s 34).  

Som pedagog bör man vara medveten om genus i arbetet d.v.s. vilka förväntningar man har på 

båda könen. Genom att vara medveten om sin yrkesroll kan man bevara eller omskapa 

genussystemet (Svaleryd 2010, s .30). 

Yvonne Hirdman är professor i kvinnohistoria, hon förklarar hur de osynliga normer och 

kulturella regler som finns mellan de båda könen har kommit att utvecklas över tid och att det 

har utvecklats en typ av genuskontrakt. 

Nedan nämns tre av de grundläggande principerna för genuskontrakt. ”Kvinnor och män hålls 

isär” beskriver hur manligt och kvinnligt har fördelats ur två olika men motsägelsefulla 
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perspektiv. Där kan man se att vissa egenskaper som tystlåtenhet anses känneteckna specifikt 

flickor medan andra egenskaper som bråkighet kännetecknar pojkar. På så sätt hålls de isär, 

då man har olika uppfattningar om barnen beroende på om de är tjejer eller pojkar. 

”Det manliga värderas högre än det kvinnliga” behandlar dels status och makt i frågan om 

det som anses tillhöra pojkar, dels det manliga som tillskrivs en högre status. Om man 

benämns som tjejig ses det i regel som ett tecken på svaghet, men om flickor betraktas som 

”pojkflicka” anses det vara något bra. 

”Alla är med och skapar genusordningen” innebär att alla är med och bidrar till att utveckla 

genusordningen och den har kommit att bli norm i vårt samhälle. Det är även viktigt att 

åtskilja individen från gruppen då det finns kvinnor med hög status likaväl som det finns män 

som saknar status (Hirdman 2007). 

 

2.1.3 Maskulinitet 

Begreppet maskulinitet har enligt de flesta lärda ingen precis definition då begreppets 

betydelse ändras med decenniernas gång. Mycket tyder på att fenomenet maskulin går i 

motsägelse för ordet feminint som förknippas med det kvinnliga könet. I dagens samhälle har 

begreppet utvecklats och fått sin egen status, maskulinitet har i vår civilisation en högre 

rangordning i jämförelse med femininitet och även bland män så har det bildats olika klasser 

(Nordberg 2005a, s.75).  

Enligt Ekman (1995) är begreppet maskulinitet komplicerat eftersom då mannen ses som 

normen. I vissa språk som engelskan och franskan kan ordet man (man och homme) betyda 

människa och dessa likheter kan man även hitta i svenskan (Ekman 1995, s. 40).   

Inom barnomsorg finns det olika aspekter av vad som anses som maskulint, exempelvis så 

kopplas män inom denna situation till att få mer respekt från barn, till skillnad från kvinnor, 

som har väldigt lätt att ge med sig och inte kan vara lika hårda som män. Maskulinitet 

förknippas även med den starka och hårda karaktären som är i motsats till det kvinnliga. Inom 

barnomsorgen finns en uppfattning om att barnen för med sig tankar om maskulint och 

kvinnligt från familjerollerna hemma. Den hårda manliga karaktären kopplas exempelvis 

inom skolan till mer styrkekrävande aktiviteter som fotboll eller träslöjd. Denna automatiska 

fördelning som skett i vårt samhälle, vilken säger oss vad som är feminint respektive 
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maskulint, har gjort en särdelning som i många situationer inte är självklar. Det är detta som 

har lett till de normer och värderingar som finns i samhället idag (Nordberg 2005a, s.57-58).  

 

 

3. Tidigare forskning 

Här redovisas tidigare forskning som diskuterar och belyser genus, könsroll, jämställdhet och 

maskulinitet.  

Under 1970-talet så ansågs män som valt att arbeta inom barnomsorg som de personer som 

med tiden skulle utveckla yrkets status, vilket med tiden skulle bidra till att män ökade inom 

sektorn. Men istället så började män inom barnomsorgen att ifrågasättas och det diskuterades 

om det är manligt att arbeta med barn. Män förknippas sedan århundraden med makt och 

deras arbete med barn skulle då inte leda till högre positioner med högre makt, så som män 

sägs vara ämnade för. Men nu på senare tid så har frågan om feminina och maskulina 

karaktärer inom alla samhällssektorer och arbetsplatser blivit mer efterfrågade. Detta bevisar 

att båda sidorna med dess olika egenskaper är viktiga för att utveckla arbeten med framgång 

(Nordberg 2005a, s.49-50).  

Att man i dagens samhälle vill öka andelen män inom kvinnodominerande yrken och kvinnor 

inom mansdominerande är en del av det jämställdhetsarbete som pågår idag. Anledningen är 

bland annat de ekonomiska skälen; att tillsätta lediga arbetsplatser. I Sverige så vill man visa 

att män, speciellt inom barnomsorgen, kan vara väldigt betydelsefulla förebilder för barn och 

på så sätt sätta stopp för det mönster som bildats inom barnomsorgen. Förutom tanken om att 

vara en förebild så är det ett sätt att uppnå ett jämlikt samhälle där alla har lika rätt till ett yrke 

oavsett genus (Nordberg 2005a, s. 24-25).      

Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115) finns det många faktorer 

som ligger till grund för att andelen män minskar inom barnomsorgsyrket. En av dessa 

orsaker är att få män söker sig till program eller utbildningar som är kopplade till 

barnomsorgen. En annan förklaring till att män inte vill arbeta inom yrket är att många 

upplever sig osäkra eller känner sig avvikande från samhället. Mycket av detta tror man är 

kopplat till den pedofildebatt som ägde rum under 90-talet, vilket bidrog till att många män 

kände sig utpekade och ifrågasatta i sitt val av yrke. En annan förklaring kan även vara att 
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män lämnar förskolor på grund av att yrket oftast är förknippat eller relaterat till traditionella 

kvinnoyrken. Där av väljer en stor andel män som vill arbeta inom barnomsorgen att inte 

stanna kvar i samma position utan väljer uppgradera sig till högre positioner genom att 

exempelvis bli chefer (SOU 2004:115, s. 45).  

Alvesson och Due Billing skriver om maskulinitet och arbete. De menar att det finns 

föreställningar om att olika karriärval och kön hör ihop. Det finns föreställningar i samhället 

om att det finns vissa yrken som är mer naturliga för män respektive kvinnor. Detta kallas för 

könsstämpling. Könssymbolik handlar om de kulturella och personliga föreställningar, ord 

och associationer som skapar könsstämplingen. Könssymboliken skiljer sig åt emellan olika 

kulturer; det yrke som betraktas som manligt inom en kultur kan ara kvinnligt inom en annan. 

Inom västvärlden ses exempelvis sjuksköterska och frisör som kvinnliga yrken medan 

barndan och polis ses som manliga yrken. Yrkena är också bundna till olika egenskaper; 

exempelvis anses kylighet och stränghet vara manligt, medan bekräftelse och 

omhändertagande anses vara feminina egenskaper (Alvesson och Due Billing, 2011, s. 107-

108).    

Enligt Connell (2008) definieras maskulinitet ofta av sport och idrott inom samhället. Idrotten 

främjar även tävling och hierarki bland män. De idrottsliga framgångar män har ses ofta som 

ett symboliskt bevis på att männen är överlägsna kvinnor och maskulina (Connell 2008, s. 94-

95). 

Enligt Ambjörnsson (2012) associeras feminina attribut, rörelsemönster och klädkoder med 

låg status. Därför finns ofta en rädsla för att besmittas med den låga statusen om man beter sig 

eller klär sig feminint. Många män upplever även en rädsla för att bli sedda som 

homosexuella när de beter sig eller klär sig feminint (Ambjörnsson 2012, s. 62-63, 139-140). 

I boken Manlighet i fokus diskuterar Nordberg (2005a) hur männens identitet påverkas och 

även de utmaningar det innebär, bl.a. rädslan för hur omgivningen ska uppfatta den manliga 

pedagogen. För många manliga pedagoger innebär yrket inom barnomsorgen inte enbart ett 

arbete där de har möjlighet att bidra, utan även en del hinder och utmaningar på vägen, 

framförallt när det handlar om de traditionella könsmönster som kan bidra till osäkerhet kring 

den egna identiteten. För vissa innebär det en återkommande oro, i synnerlighet för att bli 

betraktade som kvinna eller på något sätt överta en kvinnlig identitet. Den oro som kan bildas 

hos de manliga förskolelärarna är inte direkt förknippad med att utföra samma arbetssysslor 
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som de kvinnliga arbetskamraterna, men de väljer bestämt att ta avstånd från att uppfattas som 

kvinnliga (Nordberg 2005a, s. 51-52). 

Enligt Nordberg är kravet på manliga förskollärare dubbelt så stort i deras yrkesutövande. En 

manlig förskollärare bär alla förväntningar som samhället har skapat på sina axlar. Det 

förväntas att han medverkar till strukturförändringar på arbetsplatsen och ökar jämställdheten.  

Det finns flera argument till varför det behövs män i förskolan. Det primära argumentet är att 

män utgör en motvikt för allt det kvinnliga i förskolan, vidare så är det även viktigt att pojkar 

får möta manliga pedagoger i förskolan för att stärka de manliga sysslorna och synsätten. Att 

både män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter inom pedagogik och barnomsorg är 

ett annat argument (Nordberg 2005a, s. 46) 

Margareta Havung är fil.dr i pedagogik. År (2000) skrev hon avhandlingen ”Anpassning till 

Rådande ordning” En studie av manliga förskolelärare i förskoleverksamhet. Syftet med 

hennes avhandling går ut på att undersöka manliga förskolelärare i förskoleverksamhet genom 

intervjuer och videoinspelningar. 

I avhandlingen tar hon upp olika uppfattningar och belyser den manliga förskolelärarens roll. 

Hon tar upp viktiga aspekter om de manliga pedagogernas arbete i det kvinnodominerande 

yrket. Havung belyser den manliga pedagogens roll, att han oftast ses som en förebild för 

barnen och inger en trygghetskänsla. 

Hennes studieresultat visar att det finns mycket höga krav och förväntningar på dem manliga 

pedagogerna hur dem ska hantera verksamheten och komma med nya förslag och idéer utifrån 

det kvinnliga perspektivet. 

Synen på den manliga förskoleläraren förknippas ofta med att vara mer anpassande till 

utomhusaktiviteter såsom bollspel och att vara ute i naturen. Studien visar att manliga 

förskolelärarna har mer förväntningar på sig att utföra mer mansrelaterade sysslor.  Intervjuer 

med de manliga förskollärarna visar att de kvinnliga pedagogerna och enhetscheferna 

förväntar sig att männen ska ta på sig vaktmästarrollen. Även om kvinnorna kan utföra samma 

arbetsuppgifter anser de kvinnliga pedagogerna och enhetscheferna att det är mer anpassat för 

männen.  

Sy och baka, som traditionellt anses vara sysslor som är mer anpassade för kvinnor, visar sig 

inte vara lika tilldragande för männen, men det innebär inte att dem inte utför det. Hon 



16 
 

nämner även att manliga förskolelärare i hennes studier kan tänka sig hjälpa till med den 

”typiska kvinnliga sysselsättningen”. Hon poängterar att den manliga förskoleläraren har mer 

fysisk kapacitet och ork. Hon menar att männen i hennes studie därför har fått rollen att utföra 

den fysiska biten med barnen. Barnen dras även automatisk till männen när det gäller 

utomhusaktiviteter. I motsats till detta visar studien även att samhället har blivit mer öppet för 

förändringar och att den manliga förskoleläraren numera blivit mer accepterad (Havung 

2000). 

 

4. Metod 

Under metodkapitlet kommer jag att tydliggöra och presentera vilka metoder som har använts 

för att besvara frågeställningarna i min studie. Metod jag använt mig av är kvalitativa 

intervjuer. De intervjuade personernas och förskolornas namn är fingerade. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Kvale (2000) betyder ordet intervju ”utväxling av synpunkter”, det sker oftast mellan 

två personer i en diskussion av ett specifikt ämne. En intervju har som mål att komma fram 

till den intervjuade personens tankar, åsikter samt känslor. Genom en kvalitativ 

forskningsintervju får forskaren en inblick i informantens praktiska välde av erfarenheter och 

upplevelser innan forskaren kommer in på de teoretiska och vetenskapliga förklaringarna. 

Larsen (2009) anser att kvalitativa undersökningar medför ett minimerat bortfall av 

information eftersom ett personligt möte mellan två individer kan bidra till en 

helhetsbild/perspektiv av samtalet, men även en fördjupad förståelse för samtalsämnet. Vidare 

erbjuds intervjuaren möjligheten att kunna gå djupare in i samtalet genom att ställa följdfrågor 

om det skulle behövas och därigenom undvika att missuppfattningar uppstår (Larsen 2009, s. 

27).  

Larsen (2009) menar dock att det inte bara finns fördelar med kvalitativa undersökningar utan 

även vissa nackdelar. Bland annat framhäver hon att det kan vara svårt att generalisera vid 

kvalitativa undersökningar. Problemet är att det finns en risk för att en del informanter 

upplever svårigheter eller känner sig obekväma inför att kunna vara ärliga i sina svar, när de 

sitter framför intervjuaren. Larsen menar vidare att det finns en risk att den intervjuade 

personen ger de svar som intervjuaren förväntar sig för att ge ett bättre intryck, detta kan 

komma att påverka intervjuresultaten (Larsen 2009, s.27). 
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4.2. Genomförande och bearbetning av data 

Då min undersökning handlar om att finna svar på varför det är få manliga pedagoger inom 

förskola och vilken roll de innehar i jämförelse med de kvinnliga pedagogerna, var mitt första 

steg att ta kontakt med flera olika förskolor runt om i länet. Efter mitt sökande lyckades jag 

finna tre lämpliga förskolor som var villiga att delta och därefter kunde jag genomföra mina 

intervjuer. En tid före intervjuerna förberedde jag två olika intervjuguider (bilaga 1 & 2), en 

var för manliga respektive kvinnliga pedagoger i syfte att få svar på mina frågeställningar. 

Enligt Dalen (2008) är en intervjuguide ett bra verktyg att använda sig av, eftersom den 

innehåller strukturerade frågor samt teman som hjälper till att täcka de centrala områdena för 

en studie. Vidare förklarar Dalen att de frågor och olika teman som ska ingå i en intervjuguide 

bör vara relevanta för studiens problemfrågeställningar som man försöker belysa (Dalen 2008, 

s.31). 

För att testa frågornas duglighet valde jag att testintervjua två vänner som själva arbetar som 

förskollärare. Enligt Dalen (2008) ska en kvalitativ intervjustudie föregås av en eller flera 

provintervjuer. Detta för att delvis testa intervjuguiden men även sig själv som intervjuare. 

Provintervjuerna förväntas förbereda en själv på eventuella reaktioner på sitt eget beteende 

och på hur frågorna formats. Detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjutillfället 

(Dalen 2008,s.36). 

Innan jag påbörjade en intervju på respektive förskola hade jag ett litet möte med de båda 

pedagogerna, där jag informerade dem om min studie och syftet med intervjun. Efter att 

pedagogerna gav sitt samtycke till att delta i intervjun och bli inspelade, satte vi oss ostört i ett 

rum med en pedagog i taget. För att få ut så mycket som möjligt av informanternas svar valde 

jag att använda mig av en bandspelare under intervjun. Jag utförde en semistrukturerad 

intervju, där både ordningsföljden samt formuleringen för mina frågor var bestämda i förväg 

(Stukát 2008, s.43). 
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4.3. Etiska aspekter 

Staffan Stukát undervisar i forskningsmetodik och är även fil.dr i pedagogik vid institutionen 

för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Min intervjustudie har utförts i 

enlighet med de etiska aspekter som Stukàt (2011) anser vara nödvändiga för forskarens 

undersökning. Stukàt menar att forskaren bör följa fyra etiska principer i sin undersökning där 

Informationskravet är ett av dessa. Under mitt telefonsamtal med deltagarna d.v.s. 

pedagogerna, informerade jag om syftet med min undersökning, deras rätt till att delta och 

avstå samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare gav sina samtycken till att medverka i studien. 

Jag informerade alla deltagarna att de kan avbryta sina samtycken och medverkan när som 

helst under processens gång. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i 

undersökningen ska vara anonyma.  Konfidentialitetskravet uppfylldes i min studie genom 

att deltagarna informerades om att deras namn och förskolor är fingerade. Nyttjandekravet 

betyder att all information som samlas av deltagarna ska användas bara för forskningsändamål 

och att forskaren inte har rätt att använda deltagarnas information för något annat ändamål 

(Stukàt: 138-40). 

 

4.4. Reliabilitet och Validitet 

Stukát (2011) skriver att reliabilitet innebär mätnoggrannhet samt tillförlitlighet vilket innebär 

att undersökningen ska vara pålitlig under hela processen. Enligt Larsen (2009) är det vid 

utformningen av ett frågeformulär viktigt att svarskategorierna är så detaljerade som möjligt. 

Noggrannhet är centralt när man bearbetar information och för att undvika felaktig statistik, 

måste man lägga in rätt information i datasystem för att undersökningen ska bli trovärdig. 

Med hög reliabilitet kan andra forskare testa samma undersökning och få samma resultat. 

Larsen (2009) skriver vidare att urvalet av kvalitativa och kvantativa undersökningar sker på 

olika sätt. Det är svårare att uppnå bra reliabilitet vid en kvalitativ undersökning i jämförelse 

med en kvantitativ, anser (Larsen 2009, s.41-77).  

När det handlar om validitet i en undersökning skriver Stukát (2011) att det innebär 

undersökningens giltighet, det vill säga att man mäter och undersöker det man anser sant. 

Larsen (2009) tycker att det är viktigt att forskaren samlar in relevanta data för att besvara 
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frågeställningarna. Larsen (2009) menar att det är lättare att forskaren försäkrar sig med hög 

validitet i kvalitativa undersökningar än när man undersöker med kvantativa 

undersökningsmetoder. Fördelen med detta är att forskaren kan göra ändringar i frågorna om 

han upptäcker andra detaljer som är bra för frågeställningarna. Han skriver vidare att det är 

viktigt att utgå från informanternas perspektiv och vad de anser vara viktigt för att få hög 

validitet (Larsen 2009). 

 Jag valde att använda mig av validitet till min forskingsundersökning. För att få bra och hög 

valitetet valde jag att utgå från deltagarnas perspektiv och åsikter. 

 

 

4.5. Metodanalys 

För att underlätta arbetsprocessen i min studie, började jag att samla in alla material och all 

information så tidigt som möjligt. Material- och informationsinsamlingen utfördes genom att 

utföra sex intervjuer med manliga respektive kvinnliga pedagogerna i tre olika förskolor. 

Innan jag började intervjuerna med de berörda pedagogerna kontrollerade jag intervjufrågorna 

och inspelningsutrustningen. Intervjuinspelningen utfördes med hjälp av en bandspelare. Alla 

intervjuerna utfördes på informentarnas arbetsplats. Informanterna valde själva en ostörd plats 

på förskolan, där intervjuerna kunde genomföras. Stukát (2011) betonar vikten av att välja en 

trygg och ostörd miljö under intervjuprocessen. För att underlätta arbetet, valde jag efter varje 

intervju att bearbeta och transkribera allt material i datorn. Intervjuerna med de fyra manliga 

pedagogerna gick bra och tiden per intervju uppskattas till en timme. De manliga pedagogerna 

hade lite mer tid, vilket bidrog till att jag kunde gå in djupare i diskussioner om deras roller i 

förskolan. Intervjuerna med de två kvinnliga pedagoger var däremot kortare, då de hade 

bråttom att gå till avdelningarna, vilket gjorde att jag inte hann ställa alla frågor jag önskade. 

 

4.6. Urval och presentation av informanter    

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra intervjuer med verksamma 

pedagoger på tre olika förskolor; Solens förskola, Stjärnans förskola och Regnbågens 

förskola. Anledningen till valet av dessa tre förskolor är att jag blev rekommenderad att söka 

mig till dessa eftersom de har manliga pedagoger.  
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Jag ringde till förskolorna och presenterade mitt examensarbete och frågade om jag kunde få 

intervjua både de manliga såväl som de kvinnliga pedagogerna.  När jag fick ett varmt 

välkomnande av förskolornas personal som var mycket intresserade av min forskning, 

genomförde jag intervjuerna på plats. Intervjutiden tog mellan en halvtimme upp till en timme 

där de manliga pedagogerna fick längre intervjutid. Min ambition var att genomföra 

intervjuerna lika länge mellan både könen, men på grund av olika omständigheter på 

förskolorna blev fördelningen så. Jag har genomfört sammanlagt sex individuella intervjuer 

med både manliga respektive kvinnliga barnskötare och förskollärare. 

 

 

5. Beskrivning av Solens förskola   

Solens förskola befinner sig nära ett bostadsområde söder om Stockholm och har nära till 

naturen. Den består av ett stort hus med egen gård samt lekpark och är indelad i fyra olika 

avdelningar. Det som utmärker Solens förskola är dess musikspråkprofil där musiken är ett 

verktyg för att hjälpa barnen att utveckla sin språkförmåga. Förskolan har pedagoger som 

talar olika språk och deras mål är att stärka barnens självförtroende, genom att framhäva deras 

egen identitet och sociala kompetens.  

5.1 Presentation av pedagogerna i Solens förskola 

Pedagog Ali: Har jobbat inom olika förskolor och började första gången år 1994 som 

outbildad barnskötare och arbetade som timvikarie. En vän introducerade honom för 

förskolevärlden genom att rekommendera Ali att söka arbete inom barnomsorgen. Hans 

tidigare erfarenheter som förälder och framförallt som man gjorde det lättare för honom att få 

arbete inom barnomsorgen, trots att han saknade utbildning. Efter tre månaders anställning 

valde Ali att utbilda sig till barnskötare och har numera arbetat i Solens förskola i tio år. Ali 

har arabiska som modersmål men talar även franska samt finska. 

Pedagog Siv: Är en kvinna med lång arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen och har arbetat 

som barnskötare i trettio år. Siv är i grunden utbildad till barnskötare och har inga tankar på 

att utbilda sig vidare till förskollärare då hon anser att det inte finns några större skillnader 

mellan hennes arbete som barnskötare och förskollärare. Hon har arbetat på olika fritidshem 

och förskolor under sina år och började arbeta i Solens förskola för cirka tjugo år sedan. 
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Pedagogen Siv har erfarenhet av att arbeta med manliga pedagoger framförallt ifrån sina år på 

fritidshem. Hennes modersmål är svenska. 

5.1.2. Presentation av Stjärnans förskola 

Stjärnans förskola är en stor förskola som genomgått en ny renovering. Den har stora ljusa, 

fräscha rum och består av fem avdelningar. Det finns mycket utrymme för barn att genomföra 

olika aktiviteter inomhus och varje rum har sitt speciella tema. Rummen har som syfte att 

stimulera barnen, bland annat genom att det går att utföra olika aktiviteter.  

Stjärnan är en mångkulturell förskola med språkprofil och ett av dess främsta verktyg för 

barnens utveckling är lärande genom utforskande lek. På denna förskola vill pedagogerna 

använda sig av barnens nyfikenhet, fantasi och deras sinnen för att bidra till deras 

språkutveckling. Pedagogerna på Stjärnans förskola har ett uppmuntrande, engagerande och 

tillåtande inställning som ska leda vägen för barnen på förskolan. 

 

5.1.3. Presentation av pedagogerna på Stjärnans förskola 

Pedagogen Martin: Arbetar som pedagogisk ledare sedan åtta år tillbaka i Stjärnans förskola. 

För tolv år sedan utbildade han sig till förskollärare. Martin har ambitionen att utbilda sig 

vidare till lärare eller rektor i framtiden. Han har svenska som modersmål. 

Pedagogen Jasmin: Är utbildad till förskollärare sedan två år tillbaka och har tidigare arbetat 

som barnskötare i tjugo år. Hon har arbetat på Stjärnans förskola i snart tio år och har stor 

erfarenhet av att samarbeta med manliga pedagoger på fritids samt förskolor. Jasmin har 

arabiska som modersmål. 

5.1.4. Presentation av Renbågens förskola 

Förskolan ligger i ett bostadsområde men är ett fristående hus. Den har två små innergårdar 

där barnen vanligtvis leker. Förskolan Regnbågen har nära till tunnelbana och bussar. Själva 

förskolan består av fyra avdelningar med två avdelningar på nedre plan och två på övre plan. I 

och med att förskolan har en estetisk profil har barnen på förskolan tillgång till ett stort rum 

där de kan uttrycka sig genom konst och drama. 

5.1.5. Presentation av pedagogerna 
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Pedagogen Thomas: Arbetade tidigare inom IT- branschen men tröttnade på yrket och valde 

istället att utbilda sig till barnskötare. Han har arbetat på Regnbågens förskola i fem år men 

har även tidigare erfarenheter av arbete med barn via fritids som outbildad barnskötare. 

Thomas vill i framtiden vidareutveckla sig inom yrket genom att utbilda sig till lärare och 

arbeta med äldre barn. Thomas modersmål är spanska. 

Pedagogen Adam: Är utbildad förskollärare från Frankrike och har arbetat inom 

barnomsorgen i Sverige sedan år 1986. När han kom till Sverige arbetade han som obehörig 

barnskötare fram tills att han bestämde sig för att utbilda sig till förskollärare i Sverige.  Adam 

har idag det övergripande ansvaret för Regnbågens alla avdelningar. Adams modersmål är 

Franska. 

 

6. Resultat och analys 

I resultat och analys kommer jag att redovisa resultat av deltagarnas intervjuer. Intervjuerna 

kommer att kopplas till tidigare forskning och teorier. Avsnittet är sturkturerar utifrån 

undersökning frågeställning. 

 

6.1. Hur uppfattar de kvinnliga pedagogerna i studien de manliga pedagogernas roll i 

förskolan? 

De kvinnliga pedagogerna uppfattar att de manliga pedagogerna spelar en stor och viktig roll i 

förskolan. Detta bl.a. genom att de är manliga förebilder för barnen och att de skapar en annan 

miljö och stämning. Pedagogerna tycker att männen kan bidra med någonting som kvinnorna 

inte kan bidra med. Detta andra innefattar bl.a. att busa mer med barnen, spela fotboll, gå i 

skogen, snickra och göra tunga lyft, men också att inta en ställföreträdande roll som pappa på 

förskolan. 

Pedagogen Siv: Det är en stor resurs att ha en manlig pedagog i förskolan, eftersom det är 

många kvinnor bland barnen… jag tycker att det är bra för barnen att det finns en manlig 

pedagog, de behöver ju förebilder och det skapar en annan atmosfär.  

Pedagogen Jasmine: Barnen känner sig trygga med att det finns män… det är inte bara 

mamma utan det finns också pappa. Jag tycker att det behövs män i förskolan. De är bra 

förebilder för våra pojkar och flickor – plus att de gör olika aktiviteter med barnen, t.ex. att de 
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brukar gå till skogen, spela fotboll och snickra. Vi kvinnor gör det också, men väldigt sällan. 

(…) Inom barnomsorgen finns det mycket konflikter bland barnen och männen kan ofta 

hantera den här konflikten bättre. De har ett sätt som gör att barnen lyssnar på dem. 

Man kan tolka detta som att kvinnliga pedagoger anser att manliga pedagogers närvaro i 

förskolan är viktig, eftersom de tar med sig någonting annorlunda in i förskolan i egenskap av 

att vara män. De manliga pedagogernas närvaro skapar en annan miljö och andra möjligheter i 

förskolan. Exempelvis ges barnen möjlighet till en mer och annan fysisk aktivitet än med bara 

kvinnliga pedagoger. De kvinnliga pedagogerna uppfattar att de manliga pedagogerna fyller 

en välbehövd pappa-roll, som både flickor och pojkar kan spegla sig i. 

Pedagogernas uttalanden visar enligt min tolkning på att de har ingått genuskontraktet där 

Hirdman (2007) anser att män och kvinnor hålls isär. Vissa egenskaper anses bara männen 

kunna föra med sig in i förskolan. De kvinnliga pedagogerna uppfattar att de kvinnliga och 

manliga pedagogerna är olika i sina roller. 

Detta kan också kopplas till Nordbergs (2005b) beskrivning av diskursen där män och kvinnor 

anses komplettera varandra. De kvinnliga pedagogerna menar nämligen att de manliga 

pedagogerna bidrar med en stämning, personlighet och ett aktivitetsmönster som kompletterar 

det kvinnliga. 

Enligt de kvinnliga pedagogerna är en fördel såväl som nackdel med manliga pedagoger i 

förskolan att barnen har mer respekt för de manliga pedagogerna än de kvinnliga. De menar 

även att det inte är rättvist att de manliga pedagogerna har högre lön bara för att de är män.  

Pedagogen Siv: Eftersom de manliga pedagogerna behövs inom barnomsorgen 

så får de mer betalt och har inte lika höga krav på sig som de kvinnliga 

pedagogerna. Jag tycker att det är en nackdel.  

De kvinnliga pedagogerna framhåller att det finns skillnader i lön och bemötande, men menar 

samtidigt att det inte finns några skillnader i arbetsuppgifter mellan männen och kvinnorna. 

Pedagogerna menar att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om barn. Detta kan 

härledas till Nationalencyklopedins (2013) idé om jämställdhet samt Nordbergs (2005b) 

jämställdhetsdiskurs, ”Jämställdhet som könsöverskridande likhet”, som betonar att män och 

kvinnor kan utföra samma typer av sysslor.  
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6.2. Vilka förklaringar ger pedagogerna till bristen på män inom förskolan? 

De kvinnliga pedagogerna anser att barnomsorgen har lägre status i samhället, vilket medför 

att männen inte vill jobba inom förskolan. De menar även att många män är rädda för att bli 

stämplade som pedofiler och inte vågar börja jobba inom barnomsorgen p.g.a. detta. De 

kvinnliga pedagogerna framhåller även att många manliga pedagoger tror att föräldrarna 

föredrar kvinnliga pedagoger framför manliga. Ytterligare en anledning som anges är att ett 

yrke som är kvinnodominerat också kommer att förbli det i framtiden. 

Pedagogen Jasmine: Män vill inte jobba inom barnomsorgen. Man hör mycket 

att de flesta män som jobbar inom förskolan är pedofiler. De manliga 

pedagogerna är försiktiga att jobba inom förskolan, eftersom de tror att 

föräldrarna helst vill ha kvinnliga pedagoger. Det finns många män som vill 

jobba inom barnomsorgen, men de vågar inte. Jag tror att männen inte vill byta 

blöjor på yngre barn, de tycker kanske att det är äckligt eller något sådant. Det 

handlar också mycket om status. (…) I framtiden tror jag inte att andelen män 

inom förskolan kommer att öka, eftersom det är ett kvinnodominerat yrke. 

Pedagogen Siv: Männen försöker anpassa sig till kvinnoyrket, eftersom 

kvinnorna är i majoritet. (…) Så att ibland känner sig männen tvungna att göra 

det. Få män jobbar inom barnomsorgen, eftersom det handlar mycket om status, 

pengar och att det är ett kvinnoyrke. (…) Jag tror att männen inte vill stanna 

inom barnomsorgsyrket, eftersom det krävs mycket tålamod. (…) Under 90-talet 

fanns det en stor debatt om pedofiler och många män som jobbade inom 

barnomsorgen vågade inte komma nära barnen p.g.a. detta. Många vågade inte 

ens sätta barnen i knät under den här tiden. 

Pedagogen Ali framhåller att det inte är lätt för män att arbeta inom förskolan. Han menar att 

många män slutar arbeta inom barnomsorgen av olika skäl. Han nämner bl.a. att han förväntas 

gå ifrån barnaktiviteter för att hjälpa till med andra sysslor, som att lyfta bord, fixa med 

datorer, kasta sopor och panta burkar. 

Pedagogen Ali: Tillslut tog jag upp det med chefen och personalen; jag är inte 

här för att hjälpa till med att kasta sopor och sådant. Jag är en vanlig pedagog! 

(…) Ja, det blev bättre, men eftersom jag är den enda mannen brukar jag göra 

sådana sysslor samtidigt. (…) I början kände jag mig utnyttjad, men med tiden 
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har jag blivit van vid det. Nu känner jag mig som en riktig man, eftersom de ber 

mig göra manliga sysslor.  

Martin menar att många män drar sig för att arbeta med barn eftersom de skräms av att riskera 

att bli pedofilstämplade. Han berättar att det har hänt att han inte har fått byta blöja på barnen 

för vissa föräldrar. Martin kunde inte acceptera det. Han sade att så länge han jobbar där 

kommer han att göra sitt jobb enligt läroplanen. Martin anser även att det är mycket lättare att 

prata med mammorna än papporna, eftersom papporna ser på honom på ett konstigt sätt, 

eftersom han är en manlig pedagog. Ali nämner också att det har hänt att föräldrar inte har 

velat att han byter blöjor på deras barn. Han menar att han respekterar det och därför har 

börjat arbeta med äldre barn som inte behöver blöjbyten. 

Pedagogen Martin: Jag har tänkt att byta till ett annat yrke i framtiden. Det är 

inte för att det är ett kvinnodominerat yrke, utan det är den mentala stressen, att 

det är högljutt, som jag inte orkar med. (…) Många män skulle kanske kunna 

stanna inom barnomsorgen om det var mer jämnt fördelat, för att det skulle bli 

en annan dynamik. (…) Jag tror inte att det är för att det är ett kvinnodominerat 

yrke, utan för att det är en mycket dålig lön. Det skrämmer männen att de får så 

dålig lön. Lönen är den viktigaste punkten, män vill ha en bra lön. 

Martin berättar att det är jobbigt med långa arbetsdagar och många barn. Varje gång han 

kommer hem funderar han på att sluta. Han menar att det är jobbigt att vara en man i ett 

kvinnodominerat yrke, eftersom han undrar vad andra tänker om honom. Han oroar sig för att 

bli stämplad som en feminist. 

Martin brukar vara försiktig med vad han har på sig för kläder, de ska inte vara för tajta. Han 

tänker även på hur han pratar och rör sig samt tränar för att inte verka för feminin. Ali tänker 

också mycket på att vara vältränad, för att han inte vill bli stämplad som för kvinnlig. Männen 

förstärker med andra ord maskulina drag, för att inte ses som för feminina p.g.a. sitt yrkesval. 

Adam menar att de flesta som har låg lön är kvinnor och att det är därför som män inte vill 

jobba inom barnomsorgen. Han lyfter även fram att män är rädda för att stämplas som 

pedofiler om de arbetar inom barnomsorgen. Adam tycker att det borde finnas fler manliga 

förskolepedagoger, men han menar att enskilda människor inte kan göra någonting åt att det 

finns få manliga pedagoger inom förskolan, utan att det är en politisk fråga. Han anser att 

förskolans läroplan skulle uppfyllas bättre om det fanns lika många kvinnliga som manliga 
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förskollärare. Adam lyfter fram att det ändock inte är lätt att jobba inom förskolan med alla 

fördomar som finns mot manliga pedagoger. 

Thomas menar att barnomsorgen inte är ett attraktivt yrke för män. Han lyfter fram låg status 

och dålig lön som orsaker till detta. Thomas menar även att ta hand om barn är någonting som 

är naturligt för kvinnor, eftersom de är mer omsorgsfulla. 

Tanken om att barnomsorgen har låg status i samhället och inte lockar män p.g.a. dålig lön 

samt slitsamma arbetsvillkor kan kopplas till jämställdhetsdiskursen”Jämställdhet som 

maktskillnad mellan könen”, där män och maskulinitet anses ha högre status än kvinnor och 

femininitet.  

Alvesson och Due Billing (2011) skriver att vissa yrken ses som manliga och andra som 

kvinnliga. Dessa kopplas även till kvinnliga respektive manliga egenskaper. Karriärvalet 

anser de påverkas av könsstämplingen och könssymboliken inom olika yrken. Detta kan 

kopplas till att vissa av de manliga pedagogerna anser att barnomsorgen inte erbjuder en bra 

karriärväg; i och med att det har låg status och dålig lön samt är kvinnodominerat. 

Pedagogerna omnämner även att kvinnor skulle vara mer lämpade än män att ta hand om barn 

p.g.a. sina egenskaper och påpekar att män ofta möts med tvivel inom barnomsorgen p.g.a. att 

de anses ha andra egenskaper än kvinnor. 

Ambjörnsson (2012) skriver om att många män känner rädsla för att ses som homosexuella 

om de är för feminina i t.ex. sina kläder, sitt utseende och rörelsemönster. Detta kan kopplas 

till pedagogernas iver över att visa sin maskulinitet genom att undvika feminina utseenden, 

röstlägen och kroppsspråk.  

 

6.3. Hur upplever den manliga pedagogen sitt arbete i och med att yrket är 

kvinnodominerat? 

Samtliga manliga pedagoger är överens om att de ses som goda förebilder i förskolan, i 

egenskap av att vara just män. Samtidigt uttrycker många oro över att bli utpekade som 

pedofiler. Pedagogerna lyfter fram att de bidrar till verksamheten genom mer fysisk aktivitet 

och typiska manliga sysslor, samtidigt som de också påpekar att de även utför kvinnliga 

sysslor. Detta menar de gör dem till bra förebilder för både pojkar och flickor. 



27 
 

Pedagogen Ali menar att det är viktigt att ha en manlig pedagog inom förskolan, eftersom 

många barn på förskolan har ensamstående mammor och söker en manlig förebild. Han menar 

att papporna aldrig kan ersättas, men att männen ändå spelar en viktig roll inom förskolan. 

Pedagogen Ali: När jag står och torkar bord så ser barnen att en man också kan göra det, t.ex. 

torka bord, tvätta, diska, göra hemmasysslor, så att de ser att det inte bara är mamman som gör 

det. På det sättet tror jag att jag kan bli en bra förebild för både pojkar och flickor som saknar 

en pappa. (…) Vi har många barn från andra kulturer, där hemarbete ses som att det bara är för 

kvinnor. (…) Jag kan göra alla sysslor, jag bytte blöja och gjorde allt.  

Ali lyfter samtidigt fram att barnen tycker om honom eftersom de har ett stort behov av att 

springa och röra på sig. Han menar att barnen uppskattar att han spelar fotboll med dem och 

framhåller att det är speciellt roligt för dem just eftersom att han är en man. Han säger även att 

kvinnliga kollegor brukar fråga honom om han kan ta några pojkar med sig för att spela 

fotboll eller gå till skogen med dem. 

Martin framhäver att det skulle vara skönt att ha en manlig kollega eftersom de skulle ha 

mycket gemensamt. Han känner sig samtidigt speciell bland barnen, när de uppmärksammar 

att han är en manlig pedagog och kommer direkt till honom, oavsett om de är flickor eller 

pojkar. 

Martin menar att en nackdel med att jobba i ett kvinnodominerat yrke är att kvinnor sällan 

uttrycker sig rakt på sak. Han menar att männen är rakt på sak och inte bara pratar, utan gör 

någonting åt saken.  

Pedagogen Martin: När det blir fysiska aktiviteter så är det nästan alltid jag som har den 

rollen. Jag märker mest att jag är ensam man när jag märker att barnen vill vara med mig. Vi 

har många barn och de flesta behöver en manlig förebild.  

Adam berättar att barnen ofta kommer till honom, eftersom han är mer lekfull än kvinnorna, 

som ofta är lugnare; de sitter och ritar eller läser en bok. Han menar att barnen inte vill ta det 

lugnt, utan vill röra på sig, och att det är därför de uppskattar de manliga pedagogerna så 

mycket. Han lyfter även fram att män har lättare att ta hand om stökiga pojkar än kvinnor och 

att männen skapar roligare aktiviteter än kvinnor. 

Pedagogen Adam: Jag kommer ihåg när jag började jobba, så fick jag mycket beröm 

av ensamstående mammor. De tyckte att det är bra att det finns en manlig förebild i 

förskolan, för både flickor och pojkar.  
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Adam menar att han har mycket bättre kontakt med papporna än med mammorna, eftersom 

papporna har mer att prata med honom om än mammorna. Även Ali framhåller att papporna 

oftare tar kontakt med honom än mammorna. 

Thomas säger att han märker av att han är ensam man i ett kvinnodominerat yrke när han ofta 

får frågan om att utföra fysiskt arbete. Han känner sig i dessa situationer behövd i egenskap av 

att han är man. Han lyfter fram att han är en förebild för både flickor och pojkar, genom att 

han visar att män och kvinnor kan utföra samma arbete. Thomas framhåller även att han inte 

har upplevt problem med att bli utpekad som pedofil, eftersom han arbetar med stora barn, 

medan många som arbetar med små barn har blivit utpekade. 

Thomas berättar att en fördel med att arbeta i förskolan är att man växer som människa, 

medan nackdelen med att vara en manlig förskollärare är att man får låg lön och har ett slitigt 

arbete. Thomas anser att han har fler arbetsuppgifter än kvinnorna. 

Thomas nämner särskilt att det finns skillnader mellan manliga förskollärares och 

barnskötares uppgifter. I egenskap av manlig barnskötare får han ofta skriva brev till 

föräldrar, ta närvaro, beställa mat, visa personalen hur datorer fungerar etc. Den manliga 

förskolläraren utför mer kontorsarbete.  

Sundquist (1998) skriver att männen spelar en viktig roll för barnens utveckling och pojkars 

identitetsskapande, vilket kan kopplas till att pedagogerna lyfter fram manliga barnskötare 

och förskollärare som goda förebilder. Sundquist menar vidare att jämställdheten dock inte är 

löst bara för att det finns män inom kvinnodominerade yrken, utan att det ändå kan finnas 

ojämlikhet i verksamheten. Detta isar sig bl.a. i pedagogernas uttalanden genom att de ofta får 

traditionellt manliga uppgifter och behöver inta en vaktmästarroll, medan kvinnorna antar de 

lugnare aktiviteterna.  

Wernersson (1998) håller med om att traditionella könsmönster kan förstärkas även om det 

finns både män och kvinnor inom ett yrke. Hon menar bl.a. att arbetsuppgifterna kan bli 

uppdelade efter manliga och kvinnliga sysslor. Hon nämner som exempel att männen får som 

uppgift att leka med barnen, medan kvinnorna gör praktiska sysslor. I dessa pedagogers 

uttalanden ser vi att det kan vara tvärtom; männen får ofta vaktmästaruppgifter och kvinnorna 

får mer tid med barnen.  
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Connell (2008) framhåller att idrott och sport anses vara ett tecken på maskulinitet. Detta 

visas bl.a. av att de manliga pedagogerna ofta får ha ansvar för fysiska och sportsliga 

aktiviteter inom barnomsorgen. 

Havung (2000) bekräftar Connells teori och utvecklar den. Hon menar att den manliga 

förskolläraren ofta kopplas samman med utomhusaktiviteter, men att de även kan utföra 

sysslor som att sy och baka. Detta visar de manliga pedagogerna när de poängterar att de både 

kan vara fysiskt aktiva och samtidigt hålla i traditionellt kvinnliga sysslor.   

 

 

6.4. Ställs några speciella förväntningar på den manliga pedagogen inom förskolan som 

är relaterat till deras kön? 

De kvinnliga pedagogerna menar att de har förväntningar på att männen ska kunna utföra 

vissa uppgifter bättre än kvinnor. Däremot har de olika åsikter om vad männen faktiskt kan 

göra och är bra på i praktiken. Pedagogen Siv anser att männen blir utnyttjade eftersom de är 

bättre på att t.ex. bära saker och fixa datorer, medan pedagogen Jasmine tycker att det inte 

finns så stor skillnad på vad de manliga och kvinnliga pedagogerna gör. Den enda skillnaden 

hon tar upp är att barnen har mer respekt för de manliga pedagogerna. 

Pedagogen Siv: Barnen vill helst vara med en manlig pedagog, speciellt pojkar. 

Pojkarna har andra förväntningar på den manliga pedagogen, att han ska göra 

andra aktiviteter med dem. Jag personligen har inga förväntningar på de manliga 

pedagogerna. Jag tycker att män och kvinnor kompletterar varandra. (…) De är 

bättre på att lyfta saker, jag tycker att vi kvinnliga pedagoger utnyttjar de 

manliga pedagogerna. Vi frågar dem ofta om hjälp med att lyfta saker, bära och 

sådant, fixa datorer… 

Pedagogen Jasmine: Det finns ingen regel som säger att män är bättre på vissa 

uppgifter än kvinnor. När jag började jobba trodde jag att männen var bättre på 

vissa uppgifter, men det visade sig att det inte var så. Barnen har mer respekt för 

männen, det är det enda annorlunda som jag har märkt. 

Pedagogen Martin menar att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Han 

framhåller att det finns omsorgsmekanismer hos kvinnor som inte finns hos män och anser 
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därför att kvinnorna är bättre på att ta hand om småbarn än männen. Martin påpekar även att 

det finns färre manliga pedagoger kring barnen ju lägre ålder barnen har. 

Pedagogen Martin: Om du frågar mig om vad barnen förväntar sig, så tror jag 

att de vill att jag ska vara mer fysiskt aktiv. Mer vild och leka mer med dem. 

Männen har en annan energi än den kvinnliga. Jag känner att det är en fördel att 

vara en man, för att både personalen och barnen ser upp till mig. Jag känner mig 

speciell. Jag upplever en positiv attityd faktiskt. Det negativa är att kvinnorna 

förväntar sig att jag ska utföra vaktmästarsysslor. 

Första åren hade de kvinnliga pedagogerna många förväntningar på pedagogen Martin 

eftersom han var man och nyutexaminerad. De förväntade sig att han skulle bidra med nya, 

manliga idéer och ta ledarrollen när det t.ex. uppstod en konflikt eller när ett barn hade gått 

för långt. Det blev mannens uppgift att säga ifrån och prata med barnen inklusive föräldrarna 

när barnen inte lyssnar.  

Adam framhåller att det förväntas att han ska utföra mer manliga sysslor och inta en 

vaktmästarroll, där han t.ex. ska fixa lampor. Däremot brukar han inte inta den rollen, 

eftersom de redan har en annan manlig barnskötare på förskolan som tar hand om 

vaktmästarsysslorna. Adam upplever även att det finns förväntningar på att han ska ta hand 

om den administrativa biten och arbeta med datorerna. Samtidigt framhåller han att han tar 

hand om barnen lika mycket som de kvinnliga pedagogerna. 

Enligt ”Delegationen för jämställdhet inom förskolan” (SOU 2004:115) skapas 

föreställningar och förväntningar utifrån såväl genus som det biologiska könet. Genus kopplas 

därmed ofta till vad kvinnor och män förväntas kunna göra. Detta ser vi exempel på genom att 

männen förväntas kunna hantera konflikter, ta på sig en vaktmästarroll, fixa datorer och ara 

fysiskt aktiva, eftersom de är just män.  

Svaleryd (2010) betonar att en medvetenhet om sin yrkesroll och genus kan bidra till att 

genussystemet kan förändras. Pedagogerna visar medvetenhet om att de tar på sig olika 

yrkesroller utifrån genus, men samtidigt försöker de inte förändra genussystemet, utan 

anpassar sig till traditionella roller.  

Nordberg (2005b) skriver att män ofta förväntas få mer respekt än kvinnor och vara hårdare 

till karaktären. Nordberg menar även att aktiviteter som fotboll och träslöjd förväntas utföras 
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av män. Detta kan vi se exempel på när männen förväntas vara mer fysiskt aktiva med barnen 

och kunna hantera konflikter bättre än kvinnor.    

 

7. Diskussion och slutsatser 

Detta examensarbete avser svara på hur de kvinnliga pedagogerna i studien uppfattar de 

manliga pedagogernas roll i förskolan, vilka förklaringar de manliga pedagogerna ger till 

bristen på män inom förskolan, hur den manliga pedagogen upplever sitt arbete i och med att 

yrket är kvinnodominerat samt om det ställs några speciella förväntningar på den manliga 

pedagogen inom förskolan som är relaterat till deras kön. Här nedan sammanfattas 

slutsatserna av resultaten och analysen kring dessa frågeställningar. 

Kvinnorna har höga förväntningar på de manliga pedagogerna avseende att de ska utföra 

manliga arbetsuppgifter, vara goda förebilder för barnen och ta hand om vaktmästarsysslor. 

Samtidigt hävdar kvinnorna att det är jämställt mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna. 

De manliga pedagogerna anser däremot att de känner sig utnyttjade av de kvinnliga 

pedagogerna i vissa situationer och får specifika arbetsuppgifter bara för att de är män. 

Männen försöker anpassa sig till det kvinnodominerade yrket och samtidigt behålla sin 

manlighet. Det här kan beskrivas som ett dilemma de strävar både att göra samma sysslor som 

kvinnorna, men ändå markera sin manlighet via t.ex. utseende och beteende.  Detta stämmer 

överens med Havungs (2000) slutsats. Som jag nämner på sidan (9) betonar förskolans 

läroplan (Lpfö 1998) betonar att traditionella könsmönster och könsroller ska motverkas 

pedagoger emellan. Detta har delvis uppnåtts i och med att männen både deltar i fysiska och 

typiskt manliga aktiviteter samtidigt som de ägnar sig åt att t.ex. sy och baka. 

Den enda skillnaden gentemot Havungs (2000) slutsats är att denna uppsats har kommit fram 

till att det även finns en statusskillnad bland männen; de manliga barnskötarnas och 

förskollärarnas uppgifter ser olika ut. Förskollärarna ska komma med nya manliga idéer, ta 

hand om det administrativa och ha en stark ledarroll. De manliga barnskötarnas uppgifter 

innefattar att de förväntas vara lekfulla förebilder som är ute mer i skogen och inta en 

vaktmästarroll, oavsett om de själva vill utföra vaktmästarsysslor eller inte. Både manliga 

förskollärare och barnskötare förväntas ändock vara bra på att ta hand om stökiga barn och 

lösa konflikter. 
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Förslag till vidare forskning kan bl.a. innefatta undersökning av maktskillnader manliga 

pedagoger emellan samt hur föräldrarna ser på de manliga pedagogerna inom barnomsorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tryckta källor 

Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne (2011), Kön och organisation. Studentlitteratur AB, 

Lund. 

Ambjörnsson, Fanny, (2012), ROSA – Den farliga färgen Bookwell, Borgå 

Askland, Leif & Sataöen, Svein Ole (2003), Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 

uppväxt. Liber, Stockholm. 

Baagoe Nielson, Steen (2005) ”Argument för och emot manlig personal i förskolan – linjer i 

den danska debatten”. I: Nordberg, Marie (red). Manlighet i fokus – en bok om manliga 

pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Liber, Stockholm. 

Connell, R.W. (2008), Maskuliniteter, MediaPrint, Uddevalla 

Dalen, Monica (2008) Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB, Malmö. 

Havung, Margareta (2005) ”Möjligen är det så att man är lite exklusiv – mannen i kvinnornas 

förskola”. I: Nordberg, Marie (red). Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, 

pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Liber, Stockholm. 



33 
 

Havung, Margareta (2000) Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga 

förskollärare i förskoleverksamhet. Institionen för pedagogik lärarhögskolan, Malmö. 

Hirdman, Yvonne (2007) Gösta och genusordningen. Ordfront, Stockholm. 

Högskoleverket (2004) Lärarstudenters val av inriktning. I SOU 2004:115. Den könde 

förskolan – om betydelsen a jämställdhet och i förskolans pedagogiska arbete. Delbetänkande 

av Delegation för jämställdhet i förskolan, Stockholm. 

Kvale, Steinar (2000) Den kvalitativa forskningsintervjun.  

Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt. En introduktion till samhälletsetenskaplig 

metod. Gleerups Utbildning AB, Malmö. 

Skolverket (2010) Lpfö reviderad 2010, Läroplan för förskolan. Edita, Stockholm. 

Nordberg, Marie (2005) ”Velournissar” och ”riktiga män” – två manliga könsformeringar i 

förskolan. ”. I: Nordberg, Marie (red). Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, 

pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Liber, Stockholm. 

Nordberg, Marie (2005) Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, 

jämställdhet, maskulinitet, femininitet och hetronormativitet. Arkipelag, Göteborg. 

Nordberg, Marie (2005), Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar och 

maskulinitetsskapande i förskola och skola. Liber AB, Stockholm.  

Saleryd, Kajsa (2010) Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och 

unga. Liber, Stockholm.  

Sandquist, Anna-Marie (1998) Visst görs vi olika! Jämställda barn, hur skulle det se ut? 

Svenska kommunförbundet, Göteborg. 

 SOU 2004:115. Den könde förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete. Delbetänkande av Delegation för jämställdhet i förskolan. Stockholm 

Stukàt, Staffan (2011) Att skria examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur 

AB, Lund. 

Wernersson, Inga & Sandquist, Anna-Marie (1998) Visst görs i olika! Jämställda barn, hur 

skulle det se ut? Svenska kommunförbundet, Göteborg. 



34 
 

 

9. Internet Källor 

Jällhage, Lenita (2013). Efterlyses: Flera män i förskolan. (Elektronisk) I: Dagens Nyheter. 

Tillgänglig: <http://www.dn.se/nyheter/sverige/efterlyses-fler-man-i-forskolan/> (2014-08-

04) 

Skolverket, (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442> (2014-08-06) 

(2013). Jämställdhet. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin Tillgänglig: 

<http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet> (2014-08-08) 

Sundström, Ulrika (2012-02-06  11:47) Norrmän ligger före i Lärarnas tidning och reportage 

för alla Sveriges lärare. (Elektronisk) I: Lärarnas Nyheter. Tillgänglig: 

<http://www.lararnasnyheter.se/l-rarnas-tidning/2012/02/06/norrm-nnen-ligger-f-re> (2014-

08-05)  

Sundström, Ulrika (2013-04-29 10:07) Fördomar förföljer männen i förskolan. (Elektronisk) 

I: Lärarnas tidning nyheter och reportage föralla Sveriges lärare. Tillgänglig: 

<http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/04/29/fordomar-forfoljer-mannen-

forskolan> (2014-08-05)   

 

10. Otryckta Källor 

Intervjuer med Solens förskola 

Pedagog Ali, 2013 -10- 31, 13:00 – 14:00 

Pedagog Siv, 2013 – 10- 31, 14:00 – 14:30 

 

Stjärnas förskola 

Pedagog Martin, 2013 – 11- 01, 13:00 – 14:00 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/efterlyses-fler-man-i-forskolan/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
http://www.lararnasnyheter.se/l-rarnas-tidning/2012/02/06/norrm-nnen-ligger-f-re
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Pedagog Jasmin, 2013 – 11 – 01, 14:15 – 14:45 

 

Regnbågens förskola 

Pedagog Allan, 2013 – 11 – 04, 12:30 – 13:30 

Pedagog Adam, 2013 – 11 -04, 13:15 – 14:15 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till manliga pedagoger 

1. Vilken utbildning har du?  

2. När började du inom barnomsorgen? 

3. Varför valde du att bli barnskötare/förskollärare? 

4. Märker du av att du är den enda manliga pedagogen i förskolan? 

5. Varför tror du att det är så få män som arbetar inom barnomsorgen och hur kan man få 

fler att bli intresserade? 

6. Finns det några arbetsuppgifter som du inte får göra bara för att du är en man? 

7. Skiljer sig dina arbetsuppgifter från de kvinnliga pedagogerna? 

8. Ser föräldrarna på dig annorlunda bara för att du är en manlig pedagog? 

9. Tror du att barn och föräldrar har andra förväntningar av den manlige pedagogen än de 

kvinnliga pedagogerna? 

10. Finns det några förväntningar från de kvinnliga pedagogerna än den manliga 

pedagogen? 

11. Tycker du att det är viktigt att ha manliga pedagoger på förskolan? 

12. Tror du att det behövs anställa flera manliga pedagoger i förskola
?
 i så fall varför? 

13. Hur ser du på ditt yrke som manlig pedagog? 

14. Tycker du det finns jämställdhet inom ditt yrke? 

15. Hur skulle arbetet bli på förskolan om det fanns lika mycket män som kvinnor? 

16. Känner du att du blir bemött annorlunda av barn och föräldrar på förskolan för att du 

är en man? 

17. Känner du att det finns för och nackdelar att du är en man på förskolan? 
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Bilaga 2 

 Intervjufrågor till kvinnliga pedagoger 

1. När började du arbeta inom barnomsorgen? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Är det viktigt att ha manlig pedagog på förskolan? 

4. Behövs det flera manliga pedagoger på förskolan? 

5. Vad innebär att ha en manlig pedagog i förskolan, för barn och kvinnliga pedagoger 

och verksamhet? 

6. Finns det några uppgifter en manlig pedagog kan klara bättre än kvinnliga pedagoger 

bara för att han är en man? 

7. Tror du att det finns några arbetsuppgifter som en manlig pedagog inte kan klara bara 

för att han är en man? 

8. Tror du att kvinnor är bättre att ta hand om barn än män? 

9. Vilka förväntningar har en kvinnlig pedagog av en manlig pedagog? 

10. Känner du att det är jämställt på förskolan? 

11. Ser du manliga pedagoger som ett hot? 

12. Hur ser du på att manliga pedagoger har högre lön och status? 

13. Varför tror du att det finns få män inom barnomsorgen och hur kan man få fler män att 

bli intresserade? 

14. Känner du att det finns för och nackdelar att du är en man på förskolan? 

Hur skulle arbetet bli på förskolan om det fanns lika mycket män som kvinnor 


