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Abstract 

This written examination is built upon a case study of a male teacher in preschool. One 

question that is a burning issue right now is the lack of men in preschool, which implies that a 

closer study of male versus female teachers is justified. The question is in which way the male 

teachers behave differently from the female teachers? The purpose with this study is to, with 

the help of a video recording, analyze a male teacher’s work with children in detail. I am 

especially interested in which kind of tasks he chooses to do with the children, how he 

chooses to carry them out and what type of language he uses. The empiric contains mainly of 

an observation (a video recording) of a male teacher during two days of his work. The 

observations were supplemented with an interview in order to get a wider picture and to put it 

into context.  

 

The study shows in context that the male teacher differs in a lot of ways compared to his 

female co workers. When he chooses the tasks himself he prioritizes to fuss with the children 

and to play himself. He participated in the games as an equal, while the female teacher never 

stopped being a teacher. When it comes to his language, he uses fewer words and also a more 

direct communication. He regards himself as a complement in the group that is dominated by 

females. By doing so, he makes sure that he contributes with, according to him, typical male 

activities and tasks.  

 

Keywords: male teacher, sex role, male language, preschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammandrag 

Detta examensarbete bygger på en fallstudie av en manlig pedagog i förskolan. En aktuell 

fråga i dagens debatt är bristen på män i förskolan, vilket medför att en närmare granskning av 

manliga pedagoger kontra kvinnliga pedagoger är befogad. Frågan är på vilket sätt manliga 

pedagogers tänkande och beteende skiljer sig från kvinnliga pedagogers motsvarande? Syftet 

med den här undersökningen är att med hjälp av videoinspelning i detalj analysera en manlig 

pedagogs arbete tillsammans med barnen på en förskola. Speciellt söker jag vilka uppgifter en 

manlig pedagog väljer att utföra tillsammans med barnen, hur han väljer att utföra dem och 

vilket språk han använder. Den empiriska basen är observationer (videofilm) av en manlig 

pedagogs arbete under två dagar. Observationerna kompletterades även med en intervju för att 

genom den få en bredare bild och ett sammanhang utifrån respondentens perspektiv.  

 

Undersökningen visar i sammanfattning att den manlige pedagogen skiljer sig i ganska hög 

grad från sina kvinnliga pedagoger och deras arbetssätt. När han valde aktiviteter själv 

prioriterade han att busa med barnen och själv leka barn. Han deltog i leken som en jämlik, 

medan den kvinnliga pedagogen behöll sin pedagogroll även i leken. Språkmässigt använder 

han sig av färre ord och även av en mer direkt kommunikation. Han ser sig själv som ett 

komplement i den kvinnodominerade pedagoggruppen. Genom att vara ett komplement ser 

han till att bidra med, enligt honom, typiskt manliga saker och aktiviteter.  

 

Nyckelord: manlig pedagog, könsroller, manligt språk, förskolan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund, syfte och frågor 

Traditionellt sett har barnomsorg och barnuppfostran varit en uppgift för kvinnor. På många 

ställen i världen är det fortfarande så. I Sverige har sedan länge funnits en uppfattning att fler 

män ska söka sig till förskolan och omsorgen av barn. Men uppfattningen sitter inte djupt, det 

visar sig bland annat i den efterföljande vågen av reaktioner på pedofilhändelserna inom 

förskolan på 90-talet. Många gick då tillbaka till uppfattningen att kvinnor, och allra helst 

mammorna, skulle vara de som hade omsorg om barnen. En och annan debattör ansåg att män 

var generellt farliga och ifrågasatte anledningarna till varför man överhuvudtaget skulle tillåta 

män att arbeta med barn. De menade att manliga pedagoger var ett samhällsexperiment på 

bekostnad av barnens väl och ve.1 Sammanfattningsvis speglar media en mindre enhetlig bild 

i dag jämfört med tidigare, men huvudbudskapet tolkar jag som att fler män bör söka sig till 

förskolan. Ett återkommande argument är att manliga pedagoger behövs som komplement till 

de kvinnliga pedagogerna som idag är i övervägande majoritet.  

 

Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga hur en manlig pedagog väljer att genomföra olika 

uppgifter tillsammans med barnen och där undersöka: 

- vilka typer av uppgifter han väljer att göra,  

- hur han utför uppgifterna,  

- hur mycket han pratar med barnen,  

- vilket språkbruk han använder och  

- hur han väljer att använda språket.  

 

Syftet är även att diskutera om och hur manliga pedagoger kompletterar de kvinnliga 

pedagogerna.  

 

1.2 Avgränsningar 

Eftersom detta är en undersökning som sträcker sig över 10 veckor är tiden en viktig 

begränsningsfaktor. Jag har valt att följa ett fall, en manlig pedagog, med hjälp av videofilm. 

                                                 
1 Marie Nordberg (red.), Manlighet i fokus - en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i 
förskola och skola (Stockholm: Liber, 2005), s. 21-40. 
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För att undvika ett ohanterligt empiriskt underlag kommer jag dock endast att följa den 

manliga pedagogen under två dagar. Jag koncentrerar mig under denna tid på hans agerande 

under måltider, självvalda aktiviteter under den fria leken, samlingar och gruppaktiviteter 

både ute och inne. 
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2. Läroplanen och teorin 

Kapitlet ger en referensram för analys och tolkning av min empiri. Jag har försökt att 

sammanställa det jag uppfattat som forskningsfront och diskussionsfront kopplat till de frågor 

som jag tidigare specificerat i mitt syfte. Referensramen tar utgångspunkt i vad som sägs inom 

området i Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) och byggs därefter på med teorier från 

mansforskning, heteronormativitet, språkanvändning och könsroller. 

 

2.1  Vad säger läroplanen om manligt och kvinnligt? 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är tvetydig i sin formulering och det finns ett visst 

utrymme för egna tolkningar av det som står skrivet där. Det står att varje barn ska få bilda en 

säker identitet och en viktig del av identiteten är just könsidentiteten. Dock kan man även läsa 

att:  

 

 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.2  

 

På samma gång som läroplanen ger utrymme för ett skapande av könsidentitet för barnen så 

ska pedagogen även motverka traditionella könsroller, vilket kan tyckas något motstridigt. Å 

andra sidan behöver inte en könsidentitet nödvändigtvis bygga på traditionella könsroller, 

men vad innebär då en säker könsidentitet?  

 

Genom att läsa läroplanen kan man få en uppfattning om vilket ansvar som pedagogen har för 

att bryta invanda könsroller och könsmönster. Läroplanen slår också fast att bemötandet i 

kombination med krav och förväntningar är det som gör att barnen styrs mot olika könsroller. 

Genom att förskolan har ansvar för att bryta de traditionella könsrollerna, så måste man som 

pedagog se över sitt eget sätt att verka och vara tillsammans med barnen.  

 

                                                 
2 Lärarförbundet Lärarens handbok (Stockholm: Lärarförbundet, 2002), s. 26. 
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Pedagogen i sig är en viktig del av barns lärande. Många könsroller befäster man som 

pedagog utan att man tänker på det genom att man agerar som förebild. Svaleryd är själv 

förskollärare och har skrivit många böcker om barn och könsroller. Hon skriver om den stora 

utmaningen som pedagogen ställs inför: 

 

 Att se sambandet mellan samhällsstrukturer, våra egna värderingar samt hur vi tänker och 

 handlar, såväl medvetet som omedvetet. Det är först när vi vågat granska oss själva som vi kan 

 försöka bryta mönster och stötta barnen i det som de behöver för att de ska se, bryta eller vidga 

 genusstrukturerna.3 

 

Hon menar att det är hos pedagogen som man måste börja för att kunna uppnå jämlikhet och 

jämställdhet. Väck pedagogen, är hennes budskap! Det man inte är medveten om kan man 

inte heller förändra.  

 

2.2 Mansforskning, kön och genus 

Med mansforskning menas att man istället för att titta på relationerna mellan man och kvinna 

tittar på makthierarkin inom maskuliniteten. Robert W. Connell, som är professor i 

utbildningsvetenskap och välkänd inom mansforskningen, beskriver maskuliniteten som något 

man gör, en process som ständigt påverkas av andra och av situationen man befinner sig i. 

Processen är alltså inget biologiskt oföränderligt, utan något kulturellt betingat. Connell 

beskriver hur det i samhället idag finns en föreställning av den ideella mannen, som är vit, 

västerländsk, medelklass och heterosexuell. Alla män i samhället tillhör ju inte denna 

kategori, så utifrån hur mycket de skiljer sig från den ideala mannen så hamnar de också olika 

långt ner inom hierarkin. Några av dem som befinner sig långt ner är de homosexuella, som 

betraktas som omanliga och feminina.4 Maskulinitetsskapandet är därför oåterkalleligen 

kopplat till kön och genus. Det finns många definitioner på kön och genus, men ett sätt att se 

det är att man med kön menar det biologiska faktiska könet; man och kvinna. När man å andra 

sidan pratar om genus så menar man då egenskaperna som man anser representerar de olika 

könen. Dessa egenskaper avgörs genom vilken social och kulturell tillhörighet man har eller 

befinner sig i, då dessa egenskaper är föränderliga.5 En definition av genus är alltså att det är 

beroende av hur vi har blivit formade och själva begreppet genus öppnar då upp för en 

                                                 
3 Svaleryd, s. 46. 
4 Nordberg 2005a, s. 7f. 
5 Nordberg 2005a, s. 9f. 
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möjlighet där egenskaper kan skifta och bytas ut. Genusforskning ser på relationer mellan 

man och kvinna, beteenden hos män respektive kvinnor och på vilka saker eller beteenden 

som anses vara manliga eller kvinnliga.6 

 

Havung, som är fil. dr i pedagogik och även skrivit en avhandling om manliga förskollärare, 

skriver om samhällets genuskontrakt. Kontraktet bygger på den egna kulturens uppfattningar 

om vad som är kvinnligt respektive manligt. Från dessa uppfattningar drar man sedan 

slutsatser om vilka yrken som lämpar sig bäst för kvinnor respektive män. Förskollärare anses 

traditionellt vara ett kvinnoyrke medan ingenjör anses vara ett yrke för män. Genuskontrakten 

bygger på motsatstänkande där män och kvinnor anses vara olika och därför inte passa för 

samma arbetsuppgifter etc. Det underliggande resonemanget är att män och kvinnor rent 

biologiskt är annorlunda och därför bör komplettera varandra snarare än att försöka efterlikna 

varandra.7 

 

2.3 Heteronormativitet 

På RFSL:s hemsida kan man läsa om heteronormen och vad den innebär. Heteronormativitet 

innebär att majoriteten utgår ifrån ett heterosexuellt synsätt och att allt utifrån det anpassas 

efter den livsstilen. Anpassningen visar sig enligt RFSL på många olika sätt. Genom språket 

visar sig detta då man särskiljer homosexuella genom att prata om dem som de andra.8 Genom 

denna norm antar man också att flickor och pojkar är på ett visst sätt. En manlig pojke 

förväntas uppvakta en feminin flicka. Feminina pojkar och maskulina flickor bryter således 

mot den här normen och det ses inte alltid på med blida ögon.  

 

”Sverige mot rasism” har också skrivit om heteronormativitet på sin hemsida. De skriver att 

en norm är som en oskriven regel som finns i ett samhälle och det märks kanske inte 

omedelbart om inte någon bryter mot den. När någon bryter mot en norm, och det 

uppmärksammas av omgivningen, resulterar detta oftast i ett straff av någon sort. Som 

exempel nämner de marginalisering, osynliggörande och undertryckande, men även 

fängelsestraff och förtryck. Majoriteten av befolkningen är heterosexuell och därför håller vi 

fast vid heteronormen, men det handlar mer om en moralisk förankring i samhället än om att 

                                                 
6 Svaleryd, s. 29. 
7 Havung 2005, s. 47. 
8 http://www.rfsl.se/?p=412 07.05.09 
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det är majoriteten av befolkningen som är heterosexuell. Den moraliska förankringen blir den 

pådrivande faktorn för normen. En vanlig följd av detta är att majoriteten inte ser sig själva 

som just privilegierade, de ser sig som normala. De har inte själva reflekterat över sin 

maktposition eftersom det rör sig om outtalade regler baserat på rutiner, uppfattningar och 

värderingar om vad som är normalt och inte.9 

 

2.4 Manligt och kvinnligt språk 

Man säger ofta att det finns ett kvinnligt och ett manligt språk, men det är något missvisande 

enligt Nordenstam, som är docent i nordiska språk. Språket i sig, med ord, ordföljd och 

grammatik påverkas inte av vilket kön som användaren har. Däremot kan man säga att hur 

språket används varierar med olika faktorer och däribland kön. Inom sociolingvistiken 

studerar man hur språket används vid olika sociala situationer i kombination med olika sociala 

faktorer (kön, klass, yrke och så vidare). 10 

 

Det finns tre olika huvudsvar på frågan varför det finns skillnader i språkvariationerna där kön 

är en avgörande faktor. Nordestam refererar i sin bok till Deborah Cameron, språkforskare 

och känd författare, som beskriver de olika skillnaderna utifrån följande hypoteser: 

 

• Deficit – bristhypotesen – i vilken betoningen ligger vid att kvinnligt språk inte är lika 

bra som manligt språk. Man utgår från den manliga normen och det kvinnliga språket 

ses som det avvikande. 

• Dominance – dominanshypotesen – i vilket betoningen ligger i att mäns makt över 

kvinnor visar sig i språket. 

• Difference – skillnadshypotesen eller särartshypotesen – i vilket betoningen ligger i att 

kvinnors och mäns språk skiljer sig åt på grund av att de tillhör olika kulturer.11 

 

De tre olika hypoteserna är dock lite svåra att särskilja i praktiken och går ofta ihop med 

varandra. Män anses ofta ha ett mer direkt språkbruk till skillnad från kvinnor som ofta har 

följdfrågor och som ofta formulerar sina uppmaningar som frågor. Detta kan man givetvis 

lägga värderingar i utifrån bristhypotesen och därmed anse att dessa språkskillnader visar 

                                                 
9 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____3629.asp 07.05.09 
10 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Stockholm: Högskoleverket, 2003), s. 7f. 
11 Nordenstam, s. 14. 
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kvinnans osäkerhet kontra mannens självsäkra order som inte behöver ifrågasättas.12 

Dominanshypotesen förklarar dessa skillnader med att mäns ev. dominans över kvinnor 

kommer av att de ger order, medan kvinnan frågar (mannen) om lov. 

 

Nordenstam anser att det ofta handlar om att män inte pratar lika mycket som kvinnor, de 

använder inte lika många ord. I ett samtal pratar män ofta en och en, medan kvinnor fyller i 

och pratar för att uppmuntra den som har ordet. Om män börjar prata när någon redan pratar i 

gruppen så är det för att ta över ordet. Kvinnor använder språket och kommunikationen för att 

upprätthålla och skapa en vänskap mellan de samtalande. Kvinnor vill uppleva gemenskap 

och visa en samhörighet. Män använder språket för att ge direktiv och skapar gemenskap 

främst genom att göra saker tillsammans, som till exempel genom olika idrotter.13 

 

2.5 Manliga könsroller 

Havung har gjort flera intervjuer med manliga pedagoger och en av dem försöker att ge svar 

på frågan vad det är som gör den manliga pedagogen så populär bland barnen. Respondenten 

förklarar att han som manlig pedagog upplevs som annorlunda och exklusiv eftersom det 

finns så få manliga pedagoger. Barnen förväntar sig också att han som man ska föra med sig 

andra saker till förskolan än vad de kvinnliga pedagogerna förväntas göra. Eftersom han 

tillhör en minoritet får han också representera det annorlunda, det som skiljer sig från 

majoriteten.14 Eftersom en manlig pedagog oftast är ensam på sin arbetsplats om att vara just 

man, blir han där en representant för alla män i barnens ögon. De manliga pedagogerna får 

därför ofta traditionellt manliga uppgifter att utföra, som att snickra, spela fotboll och skruva i 

lampor. Inte för att de nödvändigtvis är intresserade av detta själva, eller för att de äger den 

kunskapen, utan för att de i egenskap av män förväntas kunna och vara intresserad av vissa 

saker. Organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanter förklarar att det beror på att 

minoritetsgruppen (männen) fogar sig och anpassar sig efter de förväntningar som 

majoritetsgruppen (kvinnorna) har på dem. 15  

 

Inte oväntat så speglar förskolan på många sätt samhället i stort. Även i förskolan finns det 

fördomar och förutfattade meningar om hur kvinnor respektive män beter sig. En vanlig 

                                                 
12 Nordenstam, s. 18f. 
13 Nordenstam, s. 17-34. 
14 Havung 2005, s. 46. 
15 Havung 2005, s. 53f. 



 

- 8 -  

uppfattning är att kvinnor tjatar medan män säger till på skarpen. Män anses heller inte vara 

lika lättövertalade och lättmanipulerade som kvinnor, utan man tillskriver den manliga 

pedagogen egenskapen av att vara mer bestämd. Det medför att den manliga pedagogen ofta 

tillkallas då de bråkiga barnen behöver sägas till och hanteras. Anledningen till detta är som 

sagt att förskolan speglar samhället i stort, men också att barnen har med sig uppfattningar 

hemifrån, liksom pedagogerna har med sig från sin uppväxt om hur mamma och pappa 

agerade och så vidare ned i generationerna.16 

 

Andra könsroller som man för vidare till barnen, som man kanske inte alltid tänker på, är vem 

som har hand om hemmet och hur det ska se ut hemma. På förskolan är det uteslutande 

kvinnorna som har hand om inredningen, utsmyckningen och blommorna enligt Havung. 

Kvinnorna anses vara duktiga på det och därför blir det deras uppgift. De manliga 

pedagogerna tillfrågas i mycket liten utsträckning och försvarar sig med att de inte är 

intresserade. Om det är ett försvar mot att de exkluderas av majoritetsgruppen eller om det är 

det starka historiska trycket att män inte har hand om hemmet eller om det faktiskt beror på att 

de inte är intresserade är svårt att avgöra.17 

 

Pojkar anses behöva mycket ytor i sina lekar, som då oftast antas vara fartfyllda, högljudda 

och ta mycket plats. De egenskaper och roller som traditionellt tilldelas pojkar och män anses 

vara ett problem i förskoleverksamheten enligt Havung. Hon skriver i sin avhandling att även 

de manliga pedagogerna föredrar de manligare miljöerna i förskolan. Med manliga miljöer 

menar hon de friare ytorna, oftast i en lekhall, med klätterställningar och stora madrasser. Det 

var också något som de manliga pedagogerna saknade, då de ansåg att miljön på förskolorna 

blivit alltför feminin och anpassad efter kvinnliga aktiviteter. Med kvinnliga rum menade de 

utrymmen anpassade efter finmotoriska aktiviteter där rummen ofta var små och till viss del 

inredda med ömtåligare möbler och saker. När de manliga pedagogerna själva fick välja vart 

de skulle vara, under den fria leken, så valde de lekrummet.18 

 

Havung beskriver hur manliga pedagoger skiljer sig från de kvinnliga genom att de tillåts vara 

mer slarviga, mer lekfulla och mindre ansvarstagande. De kvinnliga pedagogerna är de som 

städar, håller ordning och kontrollerar att leken inte urartar. Typiskt kvinnliga aktiviteter som 

                                                 
16 Havung 2005, s. 57f. 
17 Havung 2005, s. 58ff. 
18 Margareta Havung, Anpassning till rådande ordning en studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet 
(Malmö: Lärarutbildningen, 2000), s. 95-101. 
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bakning, ritning och brodering är också sådant som de kvinnliga pedagogerna gör, men inte 

de manliga. När det gäller spontan lek är det också till de manliga pedagogerna som barnen 

vänder sig. De vågar ofta lite mer och tar ut svängarna lite extra. Leken har lätt för att mynna 

ut i idrott och sport av olika slag, något som passar de manliga pedagogerna. Återigen är det 

svårt att avgöra vad detta beror på. Det kan ligga i förväntningar från samhället, historiska och 

kulturella nedärvda roller eller på männens egna faktiska intressen. Man får inte heller 

glömma att om man inte tillåts ta ansvar så använder man sig ofta av en strategi där man drar 

sig undan. Oavsett vilket som är anledningen så sänder det vidare signaler till barnen att 

kvinnors roll är att hålla ordning på omgivningen och även i viss mån på männen, som slipper 

ta ansvar.19 I Havungs undersökning berättar de manliga pedagogerna om deras motstånd till 

pyssel. Just att sy, väva, klippa, klistra och baka benämns som kvinnogöromål. Detta är inga 

aktiviteter som de manliga pedagogerna startar, men de hjälper till när sysslorna väl har 

initierats av någon kvinnlig pedagog. Andra aktiviteter som rutin och omsorg är däremot 

områden där de manliga pedagogerna aktivt och naturligt deltar.20  

 

Kanske är det så att män som söker sig till förskolan, skolas in i ett fack där de får bestämda 

manliga uppgifter. Det menar i alla fall Delegationen för jämställdhet i ett delbetänkande21.  

På många sätt medverkar män inte som jämlika med de kvinnliga pedagogerna, de särskiljs 

genom sitt kön och får kompletterande roller. Delegationen för jämställdhet gjorde också en 

undersökning där de frågade overksamma förskollärare vad som skulle till för att de skulle ta 

anställning som förskollärare igen. Hela 30 % av männen gav en förändrad syn på mannen i 

förskolan som anledning. Det är alltså synen på män i förskolan, och den roll som männen får 

i förskolan, som är en viktig anledning att de inte längre vill jobba där. Högre lön och mindre 

barngrupper rankade dock ännu högre i svarsalternativen.22 

 

2.6 Den manliga pedagogen som komplement  

Förskolan är en miljö där barnen vistas många timmar per dag och därför har förskolan stor 

betydelse för barnens utveckling och fostran till goda samhällsmedborgare. Den miljö där 

                                                 
19 Havung 2005, s. 60ff. 
20 Havung 2000, s. 108f. 
21 SOU 2004:115, Den könade förskolan, delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan, 
Stockholm, s. 47f. 

22 SOU 2006:75, Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 
arbete, betänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan, Stockholm, s. 197. 
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barnen visats bör vara en avspegling av samhället i stort, menar många. Barnen behöver möta 

både män och kvinnor i sin vardag. Baagöe Nielsen, som är adjunkt i pedagogik och skriver 

en avhandling om män i förskolan, diskuterar argumentet att männen ska bidra till en mer 

jämn fördelning på arbetsplatsen förskolan och därmed bidra till att samarbetet blir bättre. 

Män och kvinnor kommunicerar på olika sätt och män kan genom sin mer direkta 

kommunikation lättare komma fram till lösningar på problem. Dessutom betonas att 

könsblandning i sig gör att samarbetet blir bättre. 23 

 

När man vill ha fler manliga pedagoger som komplement till kvinnliga pedagoger antar man 

enligt Nordberg, som är doktor i genusvetenskap och har bedrivit forskning om män i 

förskolan, att män respektive kvinnor har olikartade och könsbundna intressen. Nordberg 

refererar en manlig förskollärare som anser att förskolan har blivit för kvinnlig. Han ser inte 

att det finns kvinnliga pedagoger som snickrar, brottas och går ut i skogen - aktiviteter som 

han anser vara typiskt manliga och uppfyllande av de specifika behov som han anser att 

pojkar har. Därför ser han att hans uppgift i förskolan främst blir att hålla i aktiviteter riktade 

mot pojkar. 24 Nordberg skriver att denna typ av komplettering där mannen förväntas bidra 

med intressen och aktiviteter som anses manliga befäster de gamla könsrollerna, istället för att 

utmana och förändra dem.25 Delegationen för jämställdhet i förskolan har i ett delbetänkande 

även dragit samma slutsatser. De menar att resonemanget kring fler män i förskolan ofta 

utmynnar i att männen får stå som representant för ett kön istället för att få vara pedagog. Det 

i sig är väldigt begränsande och föga lockande. Istället för att anställa män för att de är män 

bör man i första hand se dem som pedagoger. Dock påpekar de att män i förskolan bidrar till 

att förmedla en mer allsidig bild av kön och könsroller, genom att de visar att det inte bara är 

kvinnor som har hand om omsorg.26 Dessutom behövs ju någon med intresse för att ”snickra, 

brottas och gå ut i skogen”, om nu detta är en bristvara i förskolan. Nordberg har dock i en 

intervju för Utbildningsradion berättat om faran med att tro att var och en kan bidra med olika 

saker. Vanligtvis tar vi tillvara människors kompetens genom att var och en får göra det som 

respektive är bra på. Genom detta så blir det ofta männen som spelar fotboll och håller på med 

musik, medan kvinnorna bakar och syr. Nordberg menar att alla intressen vi har redan är 

könskodade och att det alltid finns en anledning till varför vi blir duktiga på vissa saker. Hon 

                                                 
23 Steen Baagöe Nielsen, 2005: Argument för och emot manlig personal i förskolan. I: Marie Nordberg (red.), 
Manlighet i fokus, Liber, Stockholm, s. 25f. 
24 Marie Nordberg, 2005: ”Velournissar” och ”riktiga män”. I: Marie Nordberg (red.), Manlighet i fokus, Liber, 
Stockholm, s. 77. 
25 Marie Nordberg., Jämställdhetens spjutspets? (Göteborg: Bokförlaget Arkipelag, 2005), s. 90f. 
26 SOU 2004:115, sid. 41f. 
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tycker istället att det viktigaste är att man frågar sig vilka uppgifter man inte väljer att göra 

och varför.27 

 

2.7 Den manliga pedagogen som förebild 

I skolan idag upplevs många pojkar som stökiga och bråkiga. Pojkar får inte heller lika höga 

betyg som flickor. En av orsakerna till detta anses vara att det manliga marginaliseras och att 

pojkarna inte har någon bra manlig förebild i sitt skapande av maskulinitet. Genom att ge 

pojkarna detta tror många att problemet kan lösas.28 Nordberg skriver att man också varit rädd 

för den inverkan som kvinnliga pedagoger kan ha på pojkar. Det fanns en oro för att pojkarna 

skulle feminiseras. Förebilden som var önskvärd för pojkar var en man som inte var en 

”mjukisman”, utan en ”riktig” man. Den manliga förebilden som förespråkas i dag enligt 

Nordberg är en jämställd man á la mjukismannen, men med drag av ”riktig” karl över sig.29 

 

Antagandet att alla barn behöver en manlig och en kvinnlig förebild bygger på den 

heterosexuella norm som vi har i samhället, där kärnfamiljen med mamma och pappa är 

idealet. Forskning gjord 2003 och 200230 har dock visat att barn inte behöver förebilder i form 

av könet man eller kvinna, utan barns behov av förebilder är mycket mer avancerat och 

könsöverskridande än så. Genom att säga att de manliga pedagogerna behövs som förebilder 

för pojkar just för att de är män, så antar man också att alla manliga pedagoger är lika, med 

samma värderingar och uppfattningar. De manliga pedagogerna får återigen representera hela 

gruppen män.31 Det är också så att heteronormen medverkar till att könen särskiljs från 

varandra och antas komplettera varandra. Genom samma norm förkastas den kvinnliga 

mannen, alltså ”mjukismannen” och alla typer av män som närmar sig det kvinnliga.32 

 

2.8 Den manliga pedagogen som led i jämställdhet 

Titeln kan tyckas humoristisk vid första anblick då den är tvetydig i sin formulering, dock kan 

det även ligga en viss sanning i att de manliga pedagogerna lider i jämställdhetens namn. Men 

om man ser till rubrikens egentliga mening så kan den manliga pedagogen idag vara ett steg 

                                                 
27 http://www3.ur.se/samtalmed/templates/ProgramPage____11248.aspx  07.05.09. 
28 Nordberg 2005a, s. 6. 
29 Nordberg 2005a, s. 88f. 
30 Nordberg 2005a, s. 68-93. 
31 Nordberg 2005a, s. 68f. 
32 Nordberg 2005b, s. 90f. 
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närmare för samhället mot att bli mer jämställt. En del anser att genom att man tillför fler män 

i förskolan, så bidrar det till att göra hela samhället mer jämställt. Detta sker då genom att 

barnen får se och uppleva att även män kan utföra så kallade kvinnosysslor och ta på sig 

kvinnoroller. Den manliga pedagogen visar för barnen att det är OK att baka, måla rosa 

blommor, sy korsstygn och leka med dockor. Det här synsättet har framkommit i flera olika 

utredningar och propositioner genom åren.33 

 

Som nämndes inledningsvis så har traditionellt sett kvinnorna tagit hand om barnen och varit 

den vuxna person som funnits till hands för barnen. Männen har varit frånvarande och 

upptagna med annat, både i arbetet och under fritiden. Papporna erbjöd begränsad tid för 

umgänge med sina barn. Genom att tillföra fler män i förskolan visar man för barnen att män 

kan vara både närvarande och visa omsorg, vilket i sin tur antas leda till att pojkarna växer 

upp och själva kommer att vara närvarande och omsorgsgivande pappor.34 Inom rådande 

politisk norm är de manliga pedagogerna ett viktigt led i att göra Sverige mer jämlikt. Enligt 

Nordberg så var det genom två saker som detta skulle se, dels genom att de män som faktiskt 

arbetade med barn skulle förändras och bli mer emotionella och upptäcka nya sidor av sig 

själva. De manliga pedagogerna skulle även efterhand kunna fungera som förebilder för andra 

män i samhället. Tillsammans med manliga sjukskötare och med föräldralediga pappor skulle 

de manliga pedagogerna utgöra jämställdhetsprojektets främsta medel.35 

  

                                                 
33 Nordberg 2005b, s. 77 
34 Baagö Nielsen, s. 21-40. 
35 Nordberg 2005b, s. 76.  
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3. Metod 

Min undersökning kan karaktäriseras som en kvalitativ och tolkande fallstudie, utifrån en på 

förhand given teoretisk bas. Anledningen till att jag valt att använda mig av en kvalitativ 

inriktning istället för en kvantitativ var att jag ville få en djupare förståelse för en manlig 

pedagog i förskolan. Enligt Holme och Solvang är det en av de stora fördelarna med 

kvalitativa undersökningar att de går på djupet och ger en stor mängd information om ett fåtal 

objekt.36 Även Bell skriver att fördelen med en fallstudie ofta är att materialet blir mer 

levande och att en fallstudie möjliggör att forskaren kan gå på djupet av en viss del av ett 

ämne trots att tiden är knapp.37 

 

3.1 Urval 

Det är viktigt att komma ihåg att det är jag själv som gjort ett urval både av den manlige 

pedagogen och av de situationer som uppstår under en dag på hans arbete. Mitt urval är 

strategiskt. Jag kan på inget vis ge en total bild av denne förskollärares dag med barn, utan det 

handlar om ett urval under två dagar. Jag har själv valt att lyfta fram följande situationer; 

måltider, fria lekstunder, vilor och gruppaktiviteter. Därför ger inte min undersökning en 

fullständig bild av en manlig förskollärares arbete med barn. Det jag tar fram är ett antal, som 

jag bedömer, intressanta situationer och diskuterar dem. 

 

Något som färgat min undersökning är min egen förförståelse. Min undersökning görs inom 

en förskola som jag själv varit och jobbat på. Den manliga pedagogen i fråga har jag själv 

jobbat tillsammans med och jag har därigenom skaffat mig en klar förförståelse av honom 

som person. Detta är både en styrka och en svaghet. Styrka genom att jag har lättare att på ett 

avstressat sätt få tillgång till spontan information, tankar och känslor. Svaghet genom att jag 

kan ha arbetat upp en hel del förutfattade meningar som kan störa och påverka min tolkning 

av det material som jag samlar in. 

 

                                                 
36 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 78. 
37 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 20f. 
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3.2 Genomförande 

Den manlige pedagogen informerades inte i någon större grad om inriktningen på 

undersökningen. Detta gjordes medvetet för att undvika påverkan av förväntat beteende. Den 

manlige pedagogen informerades dock om vad undersökningen skulle handla om, varför just 

han var aktuell som undersökningsobjekt och vad undersökningen skulle användas till. Ett 

brev till barnens föräldrar skrevs också, innehållande information om att barnen skulle bli 

filmade, vad som var syftet och vad materialet skulle användas till. Ingen av föräldrarna hade 

något emot att barnen blev filmade. 

 

De två dagarna som först var bestämda att vi skulle filma fick pedagogen förhinder, så vi var 

tvungna att flytta fram tidpunkten. Detta i tillägg till en begränsad tillgång till utrustning (som 

kamera) gjorde att vi var tvungna att filma under dagar då pedagogen hade färre aktiviteter 

tillsammans med barnen. Mitt videomaterial blev alltså inte lika omfattande som jag först 

hade räknat med. Jag vill dock tillägga att jag bedömer att mitt material har uppnått en viss 

mättnad och jag känner inte att ytterligare filmdagar skulle ha tillfört så mycket mer till min 

undersökning. Det behövs fördjupade litteraturstudier, för att få ut något väsentligt mer av 

ytterligare empiri, och detta arbete ryms inte inom mina 10 veckor.  

 

Dag ett filmade jag mellan 8.30 och 14.00. Dag två filmade jag mellan 11.45 och 14.00. 

Under denna tid filmade jag fri lek, gruppaktivitet i form av en skogspromenad, två olika vilor 

och två lunchmåltider. 

 

Intervjun genomfördes under dag ett och filmades. Att göra en intervju var något jag spontant 

bestämde mig för medan jag filmade, vilket inte gav mig särskilt mycket tid för förberedelser. 

Jag insåg att jag genom att göra en intervju skulle få en mer fullständig bild av respondenten 

som förskollärare i de olika situationer som dokumenterades, något jag inte hade fått om jag 

bara hade haft videofilmen som underlag. Eftersom det var så kort tid mellan att jag bestämde 

mig för en intervju, och att den faktiskt ägde rum, så fick den manlige pedagogen inte ta del 

av frågorna i förtid. Huvudfrågorna skrev jag ihop under dagen och följdfrågorna kom fram 

under intervjuns gång. Vi blev avbrutna vid ett tillfälle och fick därför ta intervjun under två 

tillfällen. Som jag nämnt tidigare blev intervjun semi-strukturerad. Jag hade fasta frågor som 

vi pratade kring, men respondenten fick ganska mycket tid till att flyta ut och prata om det 
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som föll på. Den semistrukturerade intervjun fungerade bra. Svaren gav ett klart mervärde till 

videofilmen.  

 

3.3 Metodkritik 

Min litteraturstudie bygger på ett urval av all den litteratur som skrivits om ämnet. Jag 

försöker inte att ge någon heltäckande bild av ämnet, utan endast ge en bas för min analys och 

tolkning.  

 

Mitt fall är en manlig förskollärare med högskoleutbildning. Jag har bara följt honom under 

två dagar och de situationer som finns filmade är mitt urval. Andra manliga förskolelärare 

(med annan bakgrund) hade kanske gett exempel på ytterligare intressanta beteenden, så även 

en utsträckning i tiden t ex till andra situationer och aktiviteter än dem jag valt ut. Resultatet 

av min studie är svårt att generalisera. Jag tycker dock att jag har stämt av mitt resultat med 

det material som både Nordberg och Havung kommit fram till i sina doktorsavhandlingar. 

Från dem ser jag många likheter med resultaten i mitt material. På det sättet kan vi tala om 

generaliseringar. 38  

 

Vad gäller intervjun så vet jag inte om mer förberedelse hade påverkat mitt val av frågor. Det 

är också möjligt att jag hade fått andra svar om pedagogen hade fått tid att förbereda sig på 

frågorna, dock tror jag då inte att jag hade fått lika spontana svar, utan kanske mer 

genomtänkta (och möjligen tillrättalagda) svar. Enligt alla metodböcker ska intervjuer 

förberedas noga, något jag alltså inte gjort. Jag tycker ändå att jag lyckades få de 

kompletteringar som jag önskade till mitt filmmaterial. 39 

 

Jag vill här också nämna att jag är medveten om att jag själv i en sådan här undersökning 

givetvis påverkar resultatet genom min närvaro. Det finns stor sannolikhet att den manlige 

pedagogen hade agerat och betett sig annorlunda om inte jag hade varit närvarande. Skillnader 

i agerandet kan också ha förekommit om jag hade valt att inte videofilma. Genom att jag på 

förhand har informerat den manlige pedagogen vad undersökningen handlar om är det svårt 

att tro att han inte blivit påverkad av även det.  

 

                                                 
38 Bell, s. 21f. 
39 Bell, s. 157-172. 
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3.3 Presentation av den manlige pedagogen 

Fallstudien gäller en manlig pedagog som är född 1974. Han blev klar med sin utbildning 

sommaren 2001 och har arbetat på olika förskolor sedan dess. I huvudsak har han arbetat på 

en småbarnsavdelning (två år) och en syskonavdelning (fyra år). På den förskola som han 

arbetar idag har han varit i fyra år. Tillsammans med honom arbetar tre andra kvinnliga 

pedagoger. Han jobbar 90 % och de andra jobbar 60 %, 50 % och 75 %. Förskolan är 

nystartad och har funnits i fyra år. Förutom att de ser hela familjen som viktig i arbetet med 

barnen, så arbetar de inte efter någon specifik metod. 

 

3.4 Intervjufrågorna 

Jag valde att ställa följande frågor:  

- Varför valde du att bli förskollärare?  

- Hur märker du av att du är den ende manlige pedagogen på din arbetsplats?  

- Tror du att barnen ser annorlunda på dig för att du är ”en manlig fröken”?  

- Hur fördelar ni uppgifterna med barnen? Vad är det som avgör?  

- Bemöter föräldrarna dig annorlunda för att du är man?  

- Varför tycker du att det är viktigt med män i förskolan?  

- Varför vill du jobba med just barn?  

 

I bilaga 1 finns fullständiga frågor och svar.  
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4. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga hur en manlig pedagog väljer att genomföra olika 

uppgifter tillsammans med barnen och där: 

- undersöka vilka typer av uppgifter han väljer att göra,  

- hur han utför uppgifterna,  

- hur mycket han pratar med barnen,  

- vilket språkbruk han använder och  

- hur han väljer att använda språket.  

 

Syftet är även att diskutera om och hur manliga pedagoger kompletterar de kvinnliga 

pedagogerna.  

 

4.1 Vilka uppgifter väljer han att göra? 

Under de två dagar då jag filmade bestod tiden dels av för pedagogen självvalda aktiviteter 

med barnen, under så kallad fri lek, men också av för pedagogen självvalda uppgifter inom de 

förutbestämda uppgifterna tillsammans med barn, alltså de planerade aktiviteterna. De 

förbestämda uppgifterna var under dessa dagar att ha hand om barnen under lunchmåltiden 

och frukost, att ha hand om barnens liggvila en dag och läsvila under en dag samt ta med en 

barngrupp på elva barn till skogen tillsammans med en kvinnlig kollega. Spontana aktiviteter 

med barnen under dessa dagar var samtal med barnen under den fria leken och bus med 

barnen efter vilan.  

 

De spontana aktiviteterna, som den manlige pedagogen valde helt själv inträffade under den 

så kallade fria leken. Med fri lek menas att barnen själva får bestämma vad de ska göra. Det är 

alltså ingen lärarledd aktivitet och inte heller något som har planerats i förväg. Under den fria 

leken finns olika pedagoger till hands och de hjälper till eller deltar allt efter barnens behov 

och önskemål. Pedagogerna sprider gärna ut sig i lokalerna, så att barnen ska kunna få tag i 

dem lätt. Under dagen inträffar detta innan frukost, mellan frukost och samling vid 10, mellan 

vilan och mellanmålet och slutligen efter mellanmålet och fram till dagen är slut. Det betyder 

att barnen har planerade aktivteter under följande tider under dagen; frukost 08-8.30, samling 

10-10.30, gruppaktivitet (endast tisdag, onsdag och torsdag) 10.30-11.30, samling innan 
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maten 11.30-12, lunch 12-12.40, vila 12.40-13.15, mellanmål 15-15.30. Övriga tider är det fri 

lek för barnen. 

 

Under dag ett filmade jag från 8.30 till 14.00. Här finns två tillfällen under dagen, under vilka 

den manlige pedagogen fritt kunde välja aktiviteter. Under dessa två valde han att prata med 

barnen om en leksak som en flicka hade med. Han pratade också med en pojke om hans 

teckningar. Under gruppaktiviteten i skogen fanns det också tid för fri lek, som jag kommer 

att kommentera nedan. Då valde pedagogen att slå med pinnar och fäktas. 

 

Under dag två filmade jag från 11.45 till 14.00, vilket medförde att det fanns ett tillfälle då 

han själv kunde välja vad han ville göra med barnen. Under den här dagen valde han att busa 

med barnen, brottas i kuddrummet och lyssna på musik. 

 

En gruppaktivitet filmades där två förskollärare, en manlig och en kvinnlig, tog med elva barn 

till skogen. Den manlige pedagogen valde här att utföra andra uppgifter med barnen än den 

kvinnliga pedagogen. Den manlige pedagogen gick längst fram i ledet och frågade den 

kvinnliga pedagogen om alla barn var med. Den kvinnliga pedagogen tog på sig ansvaret med 

att räkna in barnen och svarade på frågan om alla var med att: ”det saknas ett barn för mig”. 

När den kvinnliga pedagogen resonerat sig fram till att alla barn var närvarande meddelade 

hon den manlige pedagogen som då började gå. Efter vägen stannade den manlige pedagogen 

vid två tillfällen och ropade högt när det kom bilar. Han fick också barnen att hålla sig in till 

kanten och stå still. Väl i skogen samlade pedagogerna ihop barnen och den kvinnliga 

pedagogen berättade för barnen vad de skulle göra (alla skulle samla in granris och mossa för 

att få till en bekväm och varm sittplats). Utan ett ord började så den manlige pedagogen att 

samla ihop ris. Han höll koll på barnen och kontrollerade så att alla arbetade. De barn som 

inte arbetade sa han till och uppmanade dem att arbeta, något de också gjorde. Vid ett flertal 

tillfällen gjorde den manlige pedagogen barnen uppmärksamma på olika djurspår i skogen. 

Den kvinnliga pedagogen samtalade hela tiden med barnen och hjälpte dem att samla in ris 

och mossa. När sittplatsen var färdig samlade de ihop barnen. Den kvinnliga pedagogen 

pratade återigen med barnen och samtalade kring vad de just gjort. Hon delade också ut frukt, 

även till den manlige pedagogen. Ett av barnen ville inte sitta ner. Den kvinnliga pedagogen 

började då att resonera med barnet, vilket inte hjälpte. Den manlige pedagogen tog då utan ett 

ord tag i barnet och satte barnet ner på marken. Barnet protesterade inte, utan blev sittande. 
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Även under denna gruppaktivitet fanns det tid för fri lek. Den kvinnliga pedagogen lekte 

kurragömma med några av barnen, medan den manlige pedagogen började slå med en pinne 

på en stock (några barn började och han följde efter). Detta slående med pinne ledde så till att 

han började fäktas på låtsas med ett av barnen. Han balanserade också på en stock 

tillsammans med några av barnen. När det var dags att gå hem var det den kvinnliga 

pedagogen som samlade ihop barnen. Återigen tog den manlige pedagogen täten genom 

skogen. När de kom fram till vägen var det dock den kvinnliga pedagogen som gick först. 

Hon hade hand om 8 barn, medan han hade ett barn i handen (två av barnen gick med mig).  

 

4.2 Hur genomför han uppgifterna? 

När den manlige pedagogen sitter vid matbordet har han 7 barn som sitter tillsammans med 

honom. De andra barnen i barngruppen sitter i två andra rum, med dörren stängd emellan. Det 

rum som den manlige pedagogen sitter i är själva köket och hit kommer de andra pedagogerna 

för att hämta mer mat eller dricka. När barnen har ätit färdigt går de också genom köket för att 

där ställa av sina tallrikar. Det är således ett genomgångsrum till skillnad mot de två andra 

matrummen. Under måltiden är det till största delen barnen som pratar. Pedagogen äter sin 

mat. Barnen ber själva om den mat som de vill ha och skickar maten dem emellan.  

 

Den manlige pedagogen har hand om två olika vilor när jag är där och filmar. Den första 

dagen har han hand om läsvilan och den andra dagen har han hand om liggvilan. Läsvila 

innebär att de stora barnen i barngruppen (vid detta tillfälle 11 stycken) sitter i en soffa och 

pedagogen läser en bok för dem. Pedagogen sitter mittemot barnen och visar upp bilderna ur 

boken allt eftersom. Liggvila innebär att de yngre barnen (vid detta tillfälle 4 stycken) ligger 

på enskilda madrasser i ett halvdunkelt rum och lyssnar på musik eller en saga.  

 

Den här läsvilan har ett av barnen med sig en bok om husdjur som pedagogen läser för 

barnen. Innan han kommer in sitter barnen i soffan och läser i var sin bok. När han kommer in 

registrerar barnen att han kommer, varefter han ber dem att lägga tillbaka böckerna i hyllan, 

vilket de då gör. Pedagogen sätter sig och väntar tyst på att barnen ska sätta sig i soffan igen. 

När barnen sitter i soffan igen (det tar inte många minuter) ber barnet som har med en bok att 

den manlige pedagogen ska läsa boken för dem. Han tar då boken och börjar läsa. Efter att 

han läst en sida visar han bilden, utan kommentar. När hela boken är läst samtalar pedagogen 

om boken och om vilket djur som barnen tycker mest om. Efter avslutad vila går pedagogen 
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därifrån utan ett ord och går till ett annat rum. Några av barnen sitter kvar en stund, men går 

sedan. 

 

När det är dags för liggvila den andra dagen sitter de fyra barnen och väntar i soffan med var 

sin bok. Den manlige pedagogen kommer för att hämta dem in till det redan förberedda 

rummet och uppmanar dem att lägga tillbaka böckerna. Ett barn protesterar och den manlige 

pedagogen kontrar kort med: ”nej, hör på vad jag säger. Lägg tillbaka boken.” Något barnet 

då gör. Väl inne i rummet med madrasser så lägger sig alla barnen på sin förutbestämda 

madrass. Pedagogen ger en kort presentation av musiken (avslappningsmusik som de tidigare 

använt på gymnastiken) och sätter på skivan. Vilan pågår under 30 minuter, under vilken 

barnen ligger tysta och på sina madrasser. Pedagogen ligger själv och blundar. Under dessa 30 

minuter är det endast ett barn som är oroligt vid ett tillfälle och som då pedagogen 

tillrättavisar viskande. Han drar också det störande barnet närmare sig och återgår till att 

blunda. Ett av barnen somnar. 

 

Efter liggvilan kommer ytterligare tre barn in i kuddrummet. Pedagogen väcker barnet som 

sover, vilket inte är lätt. Han pratar med barnet, ruskar barnet försiktigt, sätter på musik och 

engagerar slutligen de andra barnen i väckandet av det småsovande barnet. I början får de 

andra barnen tillsägelser om att låta det sovande barnet vara ifred. När musiken kommer igång 

börjar den manlige pedagogen att brottas med två av barnen. Han kittlar dem och de brottar 

ner honom i madrassen. Pedagogen klagar tillslut på sin rygg och barnen slutar. Istället tar han 

barnen en i taget och spelar gitarr under deras armar i takt med musiken. Det killar på barnen 

och de skrattar, men de försöker inte att ta sig därifrån. Pedagogen växlar mellan att delta i 

leken på lika villkor som barnen och att stå bredvid leken och observera.  

  

4.3 Hur mycket pratar han? 

Genomgående är det få ord som används och när han väl pratar är det mycket ironi och skämt. 

Han är benägen att använda sin röstvolym under ett flertal tillfällen. Kommunikationen är mer 

av en direkt karaktär, där de få ord som används har ett direkt syfte. Han pratar inte för 

pratandets skull, utan för att förmedla en förmaning eller för att förmedla ett klart budskap.  

 

När den manlige pedagogen tillrättavisar höjer han konsekvent rösten. Dessutom gör han ofta 

barnet uppmärksamt på felet som gjorts genom att han ställer följdfrågor som är lätt 
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överdrivna. Dessa följdfrågor kan vara av karaktären: ”Gör du alltid så hemma?” Barnen 

responderar ofta med att skratta. Barnet som gjort ett fel blir förlägen och svarar då ofta att: 

”nej, så är det inte”. Vid de tillfällen då jag har varit närvarande och observerat så upphör det 

felaktiga beteendet efter detta. Den manlige pedagogen brukar också lägga sig an en 

värmländsk dialekt då han tillrättavisar genom att ställa följdfrågorna. Vid frustration utbrister 

pedagogen högt: ”Onger!”(Värmländsk dialekt, betyder ungar.) 

 

Under den fria leken har pedagogen två samtal med barn. Det första samtalet inträffar då ett 

av barnen vill visa sina ritböcker. Efter att barnet upphetsat har påkallat pedagogens intresse 

får barnet till svar: ”va fint.” Pedagogen lyssnar medan barnet berättar. Efter att barnet har 

berättat färdigt får barnet uppmaningen att gå och sätta på sig kläderna (detta inträffar innan 

skogspromenaden under dag ett). Det andra samtalet utspelar sig då pedagogen sitter i det 

stora rummet (som kallas hjärtat eftersom alla de andra rummen kan nås via detta rum). Två 

barn leker med en speldosa. Pedagogen sätter på musiken och börjar röra sig till takten (den 

spelar Jingle bells). Ett av barnen säger att det inte vill lyssna och stänger av musiken. 

Pedagogen svarar: ”Men det kanske jag vill!” och sätter på musiken igen. Barnet berättar att 

det är barnets speldosa och pedagogen svarar: ”Jaha. Kan jag få lyssna på den då?” Nu svarar 

barnet att han får det. Pedagogen gör också barnen uppmärksamma på att de själva sjungit 

denna sång under luciafirandet förra året.  

 

4.4 Vad tycker pedagogen själv? 

Pedagogen själv såg sig som ett komplement till de kvinnliga pedagogerna och ansåg att han 

själv skulle bidra med sådant som enligt honom fattades på en kvinnlig arbetsplats. Han säger 

själv att han har märkt att vissa barn som inte haft en närvarande pappa eller fadersfigur ofta 

söker sig till honom för att som han säger få sina behov av killsaker tillfredställda. Med 

killsaker menar han bus och brottning. Annars tyckte han inte att barnen såg på honom som 

annorlunda mot de kvinnliga pedagogerna. Förvisso var det vissa som kom med olika saker 

till de kvinnliga än vad de gjorde med honom, men han var inte säker på om det var på grund 

av könet eller inte.  

 

Både vad gäller barnens intressen och föräldrarnas behov av att bli bemötta av både män och 

kvinnor såg han att de manliga pedagogerna hade en viktig roll. Han tyckte också att han fick 

ett annat bemötande än de kvinnliga pedagogerna. Speciellt nämnde han att när det var något 
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viktigt som föräldrarna ville ta upp så gick de hellre till de kvinnliga pedagogerna och pratade 

om det. Själv hade han inte skapat sig en uppfattning om varför det kunde vara så, men han 

pekade också på att det kunde ha att göra med personlighet också, att man vänder sig till den 

som man går bäst ihop med. När det gäller föräldrakontakten tyckte han dock att han hade 

bättre kontakt med papporna och att de hade lättare för att prata med honom. 

 

På den här förskolan fördelades uppgifterna i stort efter vem som jobbade till vilken tid och de 

fasta aktiviteterna altererades mellan pedagogerna enligt ett fast schema. Dock valde även 

pedagogerna uppgifter och aktiviteter efter egna intressen. Själv var han intresserad av musik 

vilket medförde att han själv valt att hålla i vissa aktiviteter som hade med musik att göra.  

 

När det gäller könsrollerna inom den här förskolan så hade han märkt att han ofta fick tilldelat 

uppgifter som han benämnde som vaktmästarjobb. Själv trodde han att det berodde på att 

många äldre kvinnor inte vet hur man gör eftersom de har män hemma som gör det åt dem 

och då frågar de honom istället. På arbetsplatsen såg han också att det behövdes män eftersom 

det enligt honom bidrog till att stämningen blev bättre och gladare, det var också något som 

han fått bekräftat av andra kollegor. 

 

Sammanfattningsvis tyckte han själv att det behövs fler manliga pedagoger av många orsaker; 

som manlig förebild för barnen, som komplement till de kvinnliga då de kan bidra med andra 

saker inför barnen än vad de kvinnliga kan, som led i mångfald både i arbetslaget och för 

föräldrarna. Han blev själv tilldelad typiskt manliga sysslor av sina kollegor, men från barnen 

märkte han ingen skillnad. Föräldrarna bemötte honom också annorlunda mot hur de bemötte 

de kvinnliga pedagogerna. Det fanns aktiviteter som pedagogerna själva valde, men han såg 

det som att han valde utifrån intresse, inte att hans intressen var könstypiska.  

 

4.5 Sammanfattning av resultaten 

Jag har som nämnts valt att titta på vilka typer av uppgifter den manlige pedagogen väljer att 

göra, hur han utför uppgifterna, hur mycket han pratar med barnen, vilket språkbruk han 

använder och hur han väljer att använda språket.  

  

När det gäller vilka uppgifter han själv väljer så har han vid två tillfällen brottats med barnen 

och killat dem, han har deltagit i leken med pinnar och fäktats med ett av barnen. När det 



 

- 23 -  

gäller hur han genomför de olika uppgifterna med barn har jag främst tagit fasta på den 

gruppaktivitet som den manlige pedagogen deltog i tillsammans med en kvinnlig pedagog. 

Den manlige pedagogen har två roller som han antar och det är dels den som håller ordning på 

barnen och förmanar och dels den som deltar i barnens lek som en jämlik. Den kvinnliga 

pedagogen deltar också i barnens lek, men alltid som en vuxen pedagog. Själv ser han sig som 

ett komplement till de kvinnliga pedagogerna och att han därför ska bidra med andra saker, 

vilket ger en förklaring till varför han väljer att särskilja sig själv ifrån de kvinnliga 

pedagogerna  

 

Språkmässigt (hur mycket han pratar med barnen, vilket språkbruk han använder och hur han 

väljer att använda språket) är det också skillnader där den manlige genomgående använder 

färre ord än den kvinnliga pedagogen. När han pratar är det för att få fram ett klart och tydligt 

budskap. Han slösar inga onödiga ord. Orden har ett syfte; förmaning eller förmedlande av 

budskap. Det är också så att den manlige pedagogen oftare höjer rösten och använder sig av 

dialekt vid tillsägelser. 
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5. Diskussion 

Jag konstaterar från min empiri, och från den mediala diskussion jag tagit del av om manliga 

och kvinnliga pedagoger, att resonemangen alltför ofta byggs på stereotyper och på 

generaliseringar. Män antas vara på ett sätt och kvinnor anses vara på ett annat, ofta på ett 

kompletterande sätt. Ett annat konstaterande är att jämställdhetssträvandet många gånger 

resulterar i det rakt motsatta mot vad man först menade och önskade. Verkligheten blir tvärt 

emot vad som önskats ett särskiljande och ett befästande av de rådande könsrollerna. Många 

gånger är det också så att just för att det finns manliga pedagoger ute på förskolorna så förs 

könsrollerna vidare. Pedagogerna delar omedvetet upp uppgifter (efter förmodat intresse och 

talang) i manliga och kvinnliga. På avdelningar där det bara finns kvinnliga pedagoger görs 

alla uppgifter av kvinnor och det blir inte lika tydligt vilket kön som gör vad. I alla tillfällen är 

det också svårt att avgöra vad som är anledningen bakom ett beteende. Är det den manlige 

pedagogens verkliga intresse, en påtvingad kulturell könsroll, andras förväntningar eller är det 

ett skydd mot rådande majoritetsgrupp (de kvinnliga pedagogerna)? Jag undrar också om vi 

kanske är lite för könsfixerade inom förskolan. Kan man släppa tankarna om kön och 

koncentrera sig på pedagogen och på de konkreta arbetsuppgifterna? Kan pedagogen som 

yrkesroll vara könlös? 

 

Eftersom normen i dagens samhälle enligt Connell är den vita, heterosexuella 

medelklassmannen så är det de egenskaper och roller som vi enligt genuskontrakten tillskriver 

mannen som belönas.40 Det gör det svårt för just den manlige pedagogen, eftersom hans 

könsidentitet redan är hotad genom att han valt ett kvinnligt yrke. Genom sitt val av yrke så 

ifrågasätter han de rådande normerna och det ser många som ett hot. Den manlige pedagogen 

måste ta på sig en specifikt manlig och kompletterande roll. I intervjun berättar den manlige 

pedagogen att föräldrarna till barnen hellre pratade om allvarliga saker med de kvinnliga 

pedagogerna än med honom. De ser inte i detta fall den manlige pedagogen som kompetent 

och jämlik med de kvinnliga pedagogerna.  

 

Den manliga pedagogen har visat många exempel på att han drar sig undan och accepterar sin 

roll som olik och exklusiv. Han deltar inte i alla aktiviteter på samma villkor som hans 

kvinnliga kollegor. Han väljer medvetet andra sysslor och väljer därmed att inte konkurrera 

                                                 
40 Nordberg 2005a, s. 7f. 
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med sina kollegor om samma uppgifter, utan han accepterar sin roll som komplement där han 

själv anser att han ska/kan bidra med andra saker. När han under turen till skogen frågar sin 

kvinnliga kollega om hon har med alla barnen, istället för att själv räkna och se efter så 

lämnar han över ansvaret för sammanhållningen till henne. För mig visar det att han 

accepterar en roll där hon är mer ansvarsfull och mer ordningsam än han. Hon bestämmer och 

han frågar, vilket klart motsäger teorin om manliga könsroller där mannen är den som 

bestämmer och ger order. Ett annat sätt att se den här situationen är att han genom att lämna 

över ansvaret slipper undan och därigenom bekräftar att kvinnans ansvar är att hålla reda på 

mannen, allt enligt Havungs forskning41. Genomgående under hela turen till skogen är det 

också den kvinnliga pedagogen som håller i trådarna, leder arbetet och samtalet med barnen. 

Hon har hand om frukten, hon bestämmer och sammankallar barnen, hon berättar för barnen 

vad de ska göra och hon bestämmer när de ska gå hem. Antingen kan man alltså se detta som 

att han visar att han har accepterat sin roll som minoritet och fogar sig efter majoriteten (i stort 

sett enligt organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanter, som jag tidigare beskrivit), eller så 

bekräftar han Havungs forskning om den manliga könsrollen som slipper undan ansvar. 

 

Frågan är om det inte är så att det är ganska vanligt att man hamnar i fällan att med en manlig 

pedagog så befäster man könsrollerna i många situationer, istället för att motverka dem. 

Mannen får representera en hel grupp och tar lätt på sig roller som en man förväntas ha. Han 

anpassar sig, ser sig som ett komplement, och fogar sig inför majoritetsgruppen. Det finns 

förväntningar och förhoppningar inför vem han ska vara, vilka uppgifter han ska ta sig an och 

så vidare. Utan en manlig pedagog är det snarare så att de kvinnliga pedagogerna måste ta sig 

an alla uppgifter, det blir således ingen uppdelning av uppgifter. Om man har en arbetsplats 

med enbart kvinnor så behöver man inte vara lika vaken inför hur man arbetar och vem som 

får vilka uppgifter. Kön på en sådan arbetsplats blir inte relevant. Frågan är om det skulle vara 

likadant på en förskolearbetsplats med enbart män som pedagoger?  

 

Under min intervju visade det sig att den manlige pedagogen själv tyckte att de jobbade 

mycket med genus på förskolan och han ansåg att de var medvetna om problematiken. 

Anledningen till det var att de alltid hade sett till barnets personlighet och vad var och en var 

intresserad av, inte vilket kön de tillhörde. Nordberg skriver att man ofta glömmer bort att alla 

intressen vi har är könskodade.42 Anledningen till att kvinnor är duktiga på att baka och tycker 

                                                 
41 Havung 2005, s. 60ff. 
42 http://www3.ur.se/samtalmed/templates/ProgramPage____11248.aspx  07.05.09  
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att det är kul är för att de har blivit uppmuntrade till det. Nordberg anser istället att vi ska 

fråga oss vad vi inte väljer att göra och stimulera barnen att välja annorlunda. Pedagogen i 

min fallstudie hade själv intressen som sport, musik och film. Han var också lite av en 

skämtare och drog ofta skämt för föräldrarna. Han var helt övertygad om att egenskaperna 

inte hade med kön att göra, utan med intresse och talang. Han hade själv inte reflekterat över 

att hans intressen redan skulle vara könskodade, om det nu stämmer som Nordberg skriver. 

 

När det gäller språket så beskriver Nordenstam skillnaderna mellan manligt och kvinnligt 

språk främst genom att män använder färre ord. Män använder sig också i högre grad av 

direktkommunikation.43 Den förskollärare som jag följde passade väl in i denna bild, då han 

jämfört med sina kvinnliga kollegor använde långt färre ord. Vid turen till skogen pratade som 

exempel den kvinnliga pedagogen oavbrutet med olika barn, medan den manlige pedagogen 

stod lite vid sidan av och observerade. Under denna tid sa han vid ett fåtal tillfällen ett par ord 

och då var det vid tillrättavisning av barn som inte arbetade. Den kvinnliga pedagogen 

samtalade hela tiden med barnen om vad de gjorde. Det samma visade sig under måltiderna 

då den manlige pedagogen i huvudsak åt sin mat och barnen pratade sig emellan. Jag har själv 

suttit med en kvinnlig pedagog under en måltid och hon frågade barnen en efter en om de ville 

ha något att dricka. Hon samtalade också med barnen om maten och vem som skulle skicka 

vad till vem. Vid den manlige pedagogens bord skickade barnen mat till varandra, men utan 

inblandning av pedagogen. När man står bredvid och observerar får man en känsla av att han 

agerar som en jämlik vid bordet och inte en serviceinrättning som förser alla barn med mat 

och dricka.  

 

Beror språkbruket hos pedagogen verkligen på att han är just man, eller är det på grund av 

hans personlighet, på miljön, på arbetslaget och gruppsammansättningen? Jag vill säga att det 

beror på alla dessa faktorer i någon grad och det gör det svårt att analysera resultatet. Även 

om mitt resultat har många likheter med vad Havung skrev om i sin avhandling, så tycker jag 

ändå att det blir lite förenklat om man bara godtar resultatet och säger att det beror på invanda 

könskoder.  

 

Det mest intressanta med min undersökning är att man får se hur en pedagog som är i 

minoritet på grund av sitt kön har fogat sig och inrättat sig efter rådande majoritets 

                                                 
43 Nordenstam, s. 17-34. 
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uppfattning och förväntningar. Jag vet inte om det är så att han från början är sådan som 

person, alltså då redan till viss del socialiserats in i den mansroll som han lever i, eller om det 

handlar om en yrkesroll som utvecklats till det den är idag på grund av rådande könsordning, 

eller mest troligt, kombinationer och mycket mer (påverkan från oräkneliga upplevelser av 

olika slag under livets gång, i kombination med medfödda förmågor, unika för just denne 

person). I samhället har vi idag fortfarande en rådande uppfattning om att det är kvinnor som 

bäst har hand om barn. På många sätt formar och påverkar det arbetslaget ute på förskolorna 

och det är dessa normer och värderingar som gör att de manliga förskollärarna så lätt skolas in 

i de roller som de får. Alla hjälper till att föra vidare könsmönstret eftersom det är en så stor 

del av vårt omedvetna tänkande. 

 

Syftet med detta arbete var att få en inblick i om manliga pedagoger var annorlunda än 

kvinnliga pedagoger och i så fall hur. Utgångspunkten för analysen lades vid val av uppgifter, 

genomförande av uppgifter och val av språk. Min undersökning visar att den här manliga 

pedagogen skiljer sig i ganska hög grad från sina kvinnliga kollegor. Han väljer andra typer 

av uppgifter, han genomför uppgifterna på ett annat sätt och han använder en annan typ av 

språk. Precis som Havung beskrivit i sin avhandling om könsroller i förskolan44 så har jag i 

min undersökning visat att även denne förskollärare lever upp till könsmönster.  

 

5.1 Fortsatt forskning 

Avslutningsvis är detta ett område med många aspekter och synvinklar, utifrån vilka man kan 

tolka sitt material. Min undersökning har visat att manliga pedagoger är ett område som helt 

klart kräver fortsatt forskning. Vad är det som gör att så många manliga pedagoger fastnar i 

bestämda könsroller? Är de verkligen i underläge som minoritet och måste anpassa sig? Vilka 

är de kvinnliga pedagogernas tankar och uppfattningar om sina manliga kolleger?  

 

Barnens synvinkel är också intressant. Är barn könsmedvetna och från vilken ålder? Gör det 

någon skillnad för barnen om pedagogen är manlig eller kvinnlig?  

                                                 
44 Havung 2005, s. 46-65, Havung 2000, s. 95-109. 
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Intervju 070419 klockan 10.00 
 
Varför valde du att bli förskollärare? 
Varför? Jag vet ju inte det har jag ju sagt. Faktiskt. Mer än att man tycker om barn, men det 
förutsätter man ju att alla gör. Tufft att svara på. 
 
Var det några andra av dina kompisar som valde samma? 
Nej.  
 
Så du valde att gå emot trenden? 
Ja. 
 
Märker du av att du är den enda manliga på arbetsplatsen? Och hur i så fall? 
Nej. Eller den enda gången man märker det är väll när det är någon mer kille här. Men jag går 
ju inte runt och tänker på det på dagarna.  
 
På vilket sätt märker man av att det är skillnad när det är någon mer kille närvarande? 
Det enda skillnaden är väll när man kan prata om olika saker. Intressemässigt och så.  
 
Vad pratar man om annorlunda då? Har du något exempel? 
Nu är det inte så många killar som springer här. Men en som är här väldigt mycket så är det 
film. Annars trivs jag väll lika bra med killar som men tjejer.  
 
Tror du att barnen ser på dig som annorlunda eller som en fröken som alla andra? 
Ja, det tror jag. De säger ju fröken. Men sen vet jag att det är en del som kommer med olika 
saker, men det vet jag inte om det har att göra med om man är kille eller tjej.  
 
Men du känner det i alla fall inte annorlunda? 
Nej. Inte som jag kan säga nu på rak arm. Det är nog mer personlighet än kön. De har bra 
genustänk, barnen här. 
 
Jobbar ni mycket med genus här? 
Nej, inte mer än det som man alltid har gjort. Det gör vi nog, fast vi inte har det uttalat.  Eller 
också gör vi inte det.  
 
Hur menar du med att man jobbar väll som man brukar med genus? 
Nej, men vi har alltid sett efter intresse och inte efter könet på barnet.  
 
Hur fördelar ni uppgifter med barnen? Vad avgör det? 
Det brukar variera. Det som avgör är tid och vem som är här. Mer är det ju inte. Sen kan det 
ju vara något som någon är väldigt intresserad av som man håller i. Musik till exempel, men 
vi har inget sådant.  
 
Du känner inte att det tilldelas uppgifter till dig som du inte vill ha? 
Jag tror att jag gör mer vaktmästar jobb än någon annan. Mer än vaktmästaren också. Sådana 
saker. Men det har jag ju inte något emot heller.  
 
Varför tror du att det blir så? 
Därför att de har gubbar hemma som gör det åt dem så att de inte vet hur de ska göra. 
Speciellt när jag jobbade med äldre så var det så. 



 

  

 
Äldre damer? 
Ja. 
 
Du har ju jobbat mest på småbarnavdelningar. Du har aldrig känt att det varit otrevligt 
att jobba just där? 
Nej.  
 
Varför hamnade du på småbarnavdelningar? 
Det var en slump från början. Sen valde jag det i stort sett efter det.  
 
Om man frågar dig vad en förskollärare gör, vad säger du då? 
Det är väll allt. Målet som man har med sitt arbete, tycker jag, är att man ska försöka skapa 
goda samhällsmedborgare. Både till skolan och vidare i livet, med allt från hur man knyter 
skorna till hur man beter sig och inte beter sig mot folk. Förberedelse kanske. Det måste vara 
målet för varje förskola, tycker jag i alla fall. Det är ju de första fem åren man lär sig mest på, 
så det är ju viktigt att de blir bra hos oss i alla fall och hemma med.  
 
Har du märkt någon skillnad i attityd mot dig från föräldrarna om man jämför med de 
kvinnliga pedagogerna? 
Nu vet jag ju inte hur de bemöter dem, men jag vet ju hur de bemöter mig.  
 
Bemöter de dig annorlunda? 
Vissa pappor gör nog det.  
 
På vilket sätt då? 
Vissa har väll lättare, eller lättare, det har väll också med personlighet att göra, med skämt och 
så. Samtidigt så tror jag att det är många, om man tar föräldrar, som om de har något allvarligt 
att berätta så går de hellre till en kvinnlig.  
 
Varför tror du att det kan vara så? 
Ingen aning, men alla gör inte så och här har det inte varit så, men det kan ju också var så att 
man går till den som man går ihop med. Alla kan ju inte komma överens med alla.  
 
Känner du att du har lättare för att få kontakt med papporna än vad de kvinnliga har? 
Ja. Men det kan ha med personlighet att göra också. Som förälder har man också ett val att 
man kan gå till en man och prata om man vill det eller en kvinnlig. Därför är det också bra 
med manliga i förskolan. Inte bara för barnen utan också för föräldrarna.  
 
Varför är det viktigt med män i förskolan? 
Det man har märkt med barn är att, inte så mycket här, men på andra ställen, är att det finns ju 
en del som kanske inte har pappa närvarande, när man ska eller har gått igenom en skilsmässa 
då har jag märkt det. Ofta har jag märkt det, men inte vetat vad det var.  
 
Hur märker du det då? 
Det är olika för olika barn, men vissa kan bli som en sugkopp. Här har vi ju en som gärna kör 
med, eller som gärna vill bli kittlad och det kanske är det som saknas, med ”killsaker”, bråk 
och sådant.  
 
 



 

  

Intervju 070419 klockan 11.15 
 
Varför tycker du att det behövs fler män i förskolan? 
Men det har jag ju redan sagt! Det säger sig väll självt. Dels det som jag sa innan, för dem 
som inte har någon manlig förebild närvarande och dels överlag; mångfald. För föräldrar och 
för arbetsplatsen, arbetslaget. 
 
Hur menar du för arbetslaget? 
Jag vet ju inte hur det är när det bara är tjejer. Men jag vet på ett tidigare arbete som jag 
började att då blev det skillnad efteråt.  
 
Hur då? 
Det blev gladare vet jag. Det är folk som har sagt det till mig. Alltså just privat eller hur man 
ska säga. 
 
Mellan kollegerna menar du? 
Ja, jag fick igång de som inte hade varit så igång förut. Men det är ju svårt att veta om man 
inte var där innan så att säga. Men nu är det ju folk som har sagt det.  
 
Vad är det med just barn som gör att du vill jobba med dem? 
De är spontana bland annat och inte så mycket krusiduller. Det är mer skvaller när man jobbar 
med tjejer förresten och inte lika mycket raka puckar som när man jobbar med killar.



 

  

 


