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          Sammanfattning 

 

Vår uppsats handlar om hur män som arbetar i förskolan upplever sitt eget inflytande  

i verksamheten ur ett minoritetsperspektiv. I uppsatsen redovisas kvalitativa intervjuer 

med åtta män i åldrarna 24–59 år. I intervjuerna har vi utgått från männens egen upp-

fattning och förförståelse vad gäller deras inflytande och påverkan i förskole- 

verksamheten. Studien visar att männen i allmänhet trivs bra, både på sin arbetsplats 

och i sitt yrkesval. Trots sin minoritetsposition anser de sig både kunna påverka och ut-

veckla verksamheten. Männen upplever ingen direkt skillnad på sig själva och de 

kvinnliga kollegorna på sin arbetsplats. Samtidigt visar resultatet på att det finns en tyd-

lig skiljelinje mellan männen och kvinnorna. Männen upplever att de skapar kontroll 

och ordning i verksamheten och bidrar med en ”rak kommunikation”. De upplever  

också att deras roll i verksamheten är viktig, och uttrycker en önskan om att få fler män 

att utbilda sig och ta arbete i förskolan.  
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1. Inledning 

I dagens svenska samhälle utgör jämställdhet mellan könen, en viktig del av den all-

männa debatten. Frågor som handlar om lika löner för lika arbete, en jämt fördelad 

föräldraledighet och lika många kvinnor som män i ledarpositioner är ständigt aktuella. 

För den enskilda människan handlar debatten också om att kunna frigöra sig ifrån stere-

otypa könsroller och få möjligheten att kunna göra ett eget yrkesval oberoende av sitt 

kön.  

 

Intentionen om ett jämställt samhälle har även satt sin prägel på den svenska förskolans 

läroplan (Lpfö-98). Här anges att förskolan har ett viktigt ansvar när det gäller att för-

medla jämställdhet mellan kön och motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

De vuxna ska verka för att vara goda förebilder och ge både flickor och pojkar samma 

möjligheter att utveckla sina färdigheter och intressen helt oberoende av sitt kön. Att 

barn behöver få konkreta upplevelser för att lära sig etiska värden och normer anges 

också i läroplanen. Vi anser därför att det inte räcker med att tala med barn om jäm-

ställdhet, det måste även få upplevas i den vardagliga praktiken eftersom läraren i sig, 

genom sitt praktiska yrkesutövande blir en levande förebild med makt att både påverka 

och motverka attityder. Detta borde i förlängningen innebära att barn också borde få 

möta lika många manliga som kvinnliga lärare under sin tid i förskolan.  

 

Men, att arbeta med små barn har sedan lång tradition tillbaka tillfallit kvinnor. Trots  

att det i olika delar av landet gjorts åtskilliga försök att få fler män till lärarutbildningen, 

tycks siffran på antalet yrkesverksamma, utbildade män i förskolan inte öka. Idag är  

endast 2,8 procent av lärarna i förskolan män. (Skolverket 2007).  

 

Ambitionen om att barn ska få konkreta upplevelser och goda förebilder i en jämställd 

förskola skulle därför kunna påstås i nuläget vila på en liten minoritet män i förhållande 

till en stor majoritet kvinnor. Vad som då blir intressant att undersöka är, om denna mi-

noritet av män verkligheten upplever att de har samma möjligheter, som det står i 

läroplanen, ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” som sina kvinnliga 

kollegor? Bär de på en känsla av att de tillför något utvecklande och nytt för verksamhe-

ten som faktiskt gynnar barnens etiska värderingar när det gäller kön? Eller, får dessa 

män endast en symbolisk funktion i förskolan?  

 

Frågor som dessa är främst viktiga att ställa eftersom svaren kan ge en indikation på 

vilka svårigheter det finns inom förskolans traditioner i strävan efter en jämställd verk-

samhet. Men det handlar också indirekt om att synliggöra den problematik som de 

individer möter som väljer att göra ett yrkesval som i förlängningen kan bryta ner  

de traditionella könsbarriärerna. I vår undersökning väljer vi bort de frågor som handlar 

om vad den manliga läraren förväntas tillföra förskolan och hur antalet män ska kunna 

öka. Vi har istället fokuserat på att ta reda på hur de män som redan valt att bryta det 

traditionella könsmönstret och arbetar som lärare i förskolan, själva ser på sin yrkesroll 

och sin egen möjlighet att påverka verksamheten.   
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2. Studiens syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på och beskriva vilket inflytande den man-

lige läraren själv anser sig ha i förskolan 

 

Med inflytande menar vi här: möjlighet att påverka verksamheten i sin helhet och möj-

lighet att kunna tillföra något som inte tidigare har funnits.  

 

 

2.2 Frågeställningar   

 Hur upplevs arbetssituationen sett ur ett minoritetsperspektiv?  
 Hur upplevs möjligheten till inflytande i verksamheten?  

 Vilka förändringar anses en manlig närvaro föra med sig till verksamheten? 



6 

 

 

3. Bakgrund   

I detta avsnitt redogörs en del av den litteraturgranskning som gjorts inför vår studie. 

Kapitlet inleds med en kort historik över förskolans historia ur ett mansperspektiv med 

efterföljande statistik över yrkesverksamma lärare i förskolan idag. Härefter knyts stu-

diens syfte till det som läroplanen slår fast gällande jämställdhet och kön i förskolan. 

Kapitlet avslutas med forskningsbaserad fakta inom områdets ramar.  

 

3.1 Förskolan som traditionellt kvinnoyrke 

Enligt Tallberg Brorman (2002) har det historiska förskolläraryrket utformats både för 

och av kvinnor sedan slutet av 1800-talet. Yrkestiteln som ifrån början var barnträd-

gårdslärarinna, var uteslutande en titel avsedd för de kvinnor som hade särskilda 

egenskaper som gjorde dem lämpade för uppgiften. Tallberg Brorman hänvisar till Stina 

Sandels som var förbundsordförande för förskollärare på mitten av 1900-talet och hen-

nes beskrivning av vilka egenskaper som efterfrågades. Det handlade bland annat om att 

barnträdgårdslärarinnan skulle ha barnatycke, humor, fantasi och optimism. Vidare 

skulle hon vara sund både kroppsligt och själsligt. Tallberg Brorman summerar att för-

skolan var ett sätt för kvinnorna att skapa ett arbetsfält där de själva kunde forma sitt 

yrke och sitt ledarskap. Kvinnorna ansåg att det låg i kvinnans natur att arbeta vårdande 

med barn. Att män skulle arbeta med sådana uppgifter ansågs därmed som otänkbart.  

 

På 1930-talet uppstår enligt Nordberg (2003) en politisk debatt om jämställdhet på ar-

betsmarknaden. I ett mansdominerat samhälle får allt fler kvinnor arbete samtidigt som 

man oroar sig för männens bristande intresse för hem och familj. Genom att få fler män 

till kvinnodominerade yrken så som exempelvis till barnomsorgen har man förhoppning 

om att öka jämställdheten.  

 

På 1950-60 talen öppnas enligt Tallberg Brorman (2002) utbildningen och arbetsmark-

naden i förskolan även för män. Man beslutar samtidigt att ändra betäckningen från 

ledarinna till förskollärare. Den allmänna inställningen förblir dock att förskolläraryrket 

fortfarande är ett kvinnligt yrke vilket märks tydligt både på utbildningen och i samhäl-

lets allmänna värderingar. Den förste manliga förskolläraren utbildas enligt Tallberg 

Brorman på 1960-talet men det ska komma att dröja ytterligare tio år innan fler män 

börjar visa intresse, även då man börjar kvotera in män till förskollärarutbildningen.  

 

På 1970-talet söker sig enligt Wernersson & Lander (1979) allt fler män till förskolan. 

Trots att de är en underrepresenterad grupp och att det fortfarande finns tendenser till 

oförstående hos vissa personer i omgivningen, så visar sig de flesta män vara mycket 

nöjda med sitt yrkesval. De anser att de mottas väl av kvinnorna och finner sig till rätta 

relativt snabbt inom verksamheten.  

 

På 1980-talet vidtas enligt Dalberg (1983) flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 

målinriktning på jämställdhet mellan könen. Förbud mot könsdiskriminering föreslås 
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och arbetsgivarna åläggs att anpassa arbetsplatser för både män och kvinnor. Män blir 

därmed särskilt eftersökta som arbetstagare inom vård och barnomsorg.  

 

3.2 Män i förskolan fortfarande en bristvara 

Enligt statens offentliga utredning (SOU 2004:115) fördubblades antalet män i försko-

lan under 1980- och 1990-talet för att sedan börja trappa nedåt igen på 2000-talet. Enligt 

utbildningsdepartementet (2008) kan man se en tydlig trend på att sökande till hela lä-

rarutbildningen minskar men att just manliga sökande minskar ännu mer. 2007 antog 

9300 studenter utmaningen att bli lärare, av dem var 24 % män. Endast 1 femtedel av 

dessa män valde inriktning mot förskola, alltså knappt 500 stycken (Högskoleverket 

2007).  

 

2007 fanns 90 420 anställda förskollärare i Sverige, endast 2 537 av dem är män. Detta 

innebär att endast 2.8% av utbildade förskollärare i Sverige är män (Utbildningsdepar-

tementet 2008). Inget vi kan utläsa idag tyder på en kommande förändring.  

 

3.3 Läroplanens intentioner om jämställdhet och kön  

I läroplan för förskolan Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet 1998) anges särskilda rikt-

linjer och strävansmål för hur förskolan som verksamhet ska lägga grunden för och 

bidra till att forma ett mer jämställt samhälle. Här anges bland annat att:  

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förvänt-

ningar 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 förmå-

gor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Sid. 8). 

 

Läroplanens text indikerar att lärarens bemötande av barnen och barnens egen upplevel-

se i kombination med de krav och förväntningar som ställs på dem är en stark styrande 

faktor när det gäller skapandet av könsroller. I och med att termerna riktlinjer och strä-

vansmål används i läroplanen och inte själva tillvägagångssättet, tillfaller det varje 

enskild skolledare och personalgrupp att själva utforma verksamheten på ett sådant sätt 

att läroplanens intentioner kan uppfyllas. Varje pedagog blir i sig en levande förebild 

med makt att både påverka och motverka hur barn ser på varandra och på sig själva gäl-

lande kön och genus. Det blir därmed rimligt att anta att det som varje lärare 

personligen tänker och känner i enskilda frågor sannolikt kommer att avspegla sig i 

hans/hennes arbete med barnen.  

 

3.4 Män som verktyg för jämställdhet 

Jämställdhet är enligt Orlenius (2001) i grunden en fråga om människosyn. Varje indi-

vids personliga människosyn framträder i praktiken genom de dagliga handlingarna och 



8 

 

 

kan komma att resultera i olika former av etablerade maktförhållanden, exempelvis på 

arbetsplatser. Genom att undersöka de olika maktförhållanden som råder inom exem-

pelvis en arbetsgrupp på en förskola, menar Orlenius att man kan få en indikation på 

den nivå av moral och etablerande av könsmönster som kan förväntas kunna förmedlas 

till barnen.  

 

I rapporten Rekrytering av män till offentlig barnomsorg beskriver Flising (1997) hur 

fler män till barnomsorgen kan bidra till att öka jämställdheten i samhället. Det handlar 

dels om att förändra attityder kring mäns delaktighet och ansvar för barnens levnads-

villkor då män i förskolan öppet visar att det är naturligt även för män att vårda och 

fostra barn. Det handlar också om att på sikt uppnå en jämnare könsfördelning på ar-

betsmarknaden. Flising menar att om barnen redan vid tidig ålder får tillgång till både 

manliga och kvinnliga förebilder som arbetar sida vid sida, kan könsdiskriminerade fö-

reställningar om män och kvinnor försvinna på sikt.   

 

Enligt Eduards (2002) anses kvinnor och män vara så olika av naturen att de därmed 

också passar bäst för olika roller och uppgifter i samhället. En sådan diskurs, menar 

Eduards, bidrar inte bara till hur män och kvinnor bör vara och uppträda utan skapar 

också uppfattningar om vilka speciella egenskaper de ska ha. Detta påverkar i förläng-

ningen också yrkesvalet och bidrar till en könssegregerad arbetsmarknad.  

 

Enligt Nordberg (2005 a) finns det tvetydiga förväntningar på de män som sökt sig till 

förskolan som kan vara svåra att införliva fullt ut. Samtidigt som de ska vara omsorgs-

fulla ”mjuka” pedagoger och utföra sedvanliga arbetsuppgifter, förväntas de också 

åtgärda en uppfattad brist på manlighet och inneha alla former av attribut som en man 

förväntas ha. Ett exempel på en sådan konflikt kan handla om sociala samspelsmönster. 

Om mannen anpassar sig helt efter kvinnornas arbetssätt och agerar som en följsam ar-

betskamrat, riskerar han att bli ”överkörd” och därmed också få mycket svårt att göra 

sin röst hörd. Om han däremot går för hårt fram i arbetsgruppen riskerar han att ankla-

gas för ett utövande av förtryckande manlighetsformer. Det kan därmed vara mycket 

svårt för mannen i förskolan att införliva samhällets förväntningar på att vara en jäm-

ställdhetsindikator i praktiken fullt ut.  

 

3.5 Mäns syn på sin roll i förskolan 

Att män själva anser sig vara behövda i förskolan visar sig bland annat i en studie gjord 

i Finland (Kauppinen -Toropainen & Lammi 1993). Männen i studien anser sig bidra till 

nya idéer och perspektiv och menar att barn behöver både manliga och kvinnliga före-

bilder i verksamheten. Samtidigt visar det sig att de finska männen i förskolan har svårt 

att etablera sina intentioner fullt ut på grund av den rådande kvinnodominansen. De 

saknar många gånger också manliga arbetskamrater, men då mer sociala skäl.  

 

Att män som minoritet i förskolan har svårt att ändra något på innehållet i verksamheten 

visar sig även i en studie av Havung (2000). Hon menar att männen i förskolan befinner 
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sig i en ”hierarkiskt underordnad position” (s.56). Den över 100-åriga kvinnodominan-

sen är så pass stark att männen har svårt att etablera sig och sina idéer fullt ut. Att vara 

och agera som ”man” med tillhörande manliga attribut, tankar och sätt att se på tillvaron 

accepteras inte fullt ut av den kvinnliga majoriteten. Detta leder enligt Havung till att 

den manliga självbilden kan upplevas som hotad, en känsla som måste hanteras på nå-

got sätt. Att visa motstånd, ta avstånd, acceptera även det som egentligen går emot den 

egna uppfattningen, dra sig undan eller visa oförmåga kan vara exempel på strategier 

som männen använder för att hantera den underordnade situationen. Resultatet på allt 

detta som också visar sig i Havungs studie visar att männen slutligen väljer att anpassa 

sig till den verksamhet som redan finns.  

 

Trots att männen tvingas anpassa sig efter verksamheten. Så menar Havung (2005) att 

de i stort sett är nöjda med sin arbetssituation. Att ”ta strid” för sin sak verkar inte kän-

nas som nödvändigt då de trots allt trivs med konceptet. Männen i Havungs studie anser 

att de deltar aktivt både i arbetet med barnen och i hushållsarbetet samtidigt som de 

oavsett tidigare erfarenheter, förväntas klara av en del ”vaktmästarsysslor” så som att 

laga saker som gått sönder. Männen själva uppfattar sig som mer lekbenägna än kvin-

norna som de anser stå för ordning och reda i verksamheten.  

 

En förklaring till att männen trivs på sitt arbete trots den underordnade positionen kan 

bland annat utläsas hos Norberg (2005 b). Hon vill lyfta fram förskolläraryrkets många 

positiva sidor och menar att yrket i sig ger arbetstagaren en känsla av att vara speciell, 

behövd och efterlängtad på ett helt annat sätt jämfört med andra yrken då personal kan 

tänkas vara mer ”utbytbar”. I en studie från 2005 genomför hon ett antal intervjuer med 

både manliga och kvinnliga pedagoger. Den allmänna inställningen till yrket som fram-

kommer är att trots låga löner, ständiga omorganisationer och bristande resurser, så 

väljer de flesta lärarna ändå att stanna kvar i yrket. Den njutningsfulla kontakten med 

barnen och stödet ifrån arbetskamraterna verkar vara de viktigaste orsakerna till detta. 

En inställning som både kvinnor och män således verkar ha gemensamt.  

 

Enligt Havung (2000) kan arbetsvillkoren för män förändras beroende på om det finns 

en eller flera män i verksamheten. Om mannen är ensam på arbetsplatsen, kan han upp-

leva sig som något ”exklusiv”. Han märks och syns mycket men då framförallt på grund 

av sitt kön och inte för sina arbetsprestationer. Män som arbetar som ensamma män i 

verksamheten upplever också enligt Havung en viss saknad efter manliga arbetskamra-

ter. Om det däremot tillkommer flera män till verksamheten, upplever männen att den 

tidigare uppmärksamhet de fått som huvudsakligen grundar sig på exklusivitet, minskar 

radikalt. Havungs studie indikerar vidare att fler män på samma förskola för med sig att 

varje man i sig kan ta mer utrymme i verksamheten.  
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3.6 Mannen i förskolan som omtvistad fadersgestalt 

Ett sedan länge förekommande argument för att det behövs fler män i förskolan är att 

det finns ett särskilt behov av manliga förebilder hos de barn som endast lever med sin 

mamma, en uppfattning som lever kvar ända sedan barnstugeutredningen. I en av sta-

tens offentliga utredningar (SOU 1972:27, s. 45) anges bland annat att:  

 

”Förskolans personal består uteslutande av kvinnor. Samma förhål-

lande råder på grundskolans lågstadium och till stor del på 

mellanstadiet. Det är allvarligt med tanke på att många barn saknar 

manlig identifikation.”  

 

Att det verkligen föreligger ett särskilt behov av mäns närvaro i förskolan för barn till 

ensamstående mammor verkar det dock råda delade meningar om. En av dem som ifrå-

gasätter denna föreställning är bland annat Nordberg (2005 a) som menar att det 

egentligen kan handla om en allmän föreställning baserad på att man anser kvinnor 

oförmögna att ge barn en harmonisk identitetsutveckling i frånvaro av män.  

 

En annan kritisk röst i denna fråga är Nielsen (2003) som hävdar att det saknas veten-

skapliga belägg för att barn till ensamstående mammor skulle ha ett särskilt behov av att 

möta män i förskolan. Han menar att man utifrån den psykologiska forskningen om 

barns sociala utveckling inte kunnat upptäcka några betydliga skillnader i social utveck-

ling hos de barn som haft mycket lite eller helt saknat nära manliga relationer under sin 

uppväxt.  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av en teori utarbetad av den amerikanska 

sociologen Rosabeth Kanter. Hon beskriver i sin bok Men and women of the corpora-

tion (1993) teorin om ”tokens”. Teorin baseras på den makt som utspelas när minoritet 

ställs mot majoritet och när dessa två skall integreras och samspela i samma verksam-

het. Då manliga lärare i förskolan är en minoritet i förhållande till majoriteten kvinnor, 

anser vi att Kanters teori här blir användbar. 

 

 4.1 Teorin om tokens 

Kanter beskriver uppbyggnaden av en arbetsplats i olika grupper. Den grupp som kallas 

asymmetriska gruppen, består av två olika ”typer” av deltagare. Den första ”typen” är 

huvudtypen som är i majoritet. Denna typ styr gruppen, beslutar om vilken kultur som 

råder inom den och är den som dominerar. Den minoritet som ”blir över” i denna grup-

pering är den som kallas för tokens. Skalan kan uppmätas till 85:15. Teorin är 

ursprungligen skriven utifrån kvinnors minoritetsperspektiv på ett stort företag då den 

ensamma kvinnan, ”tokens”, fick representera hela sin könskategori. Hon blir en sym-

bol snarare än en individ. Kanter menar själv att teorin om tokens kan användas på alla 

grupper i en tokens-situation. 

 

Kanter (1993) använder sig av en bokstavsmodell för att beskriva sin teori,  

X X x x X X 0 X x X. Om någon ser nio X och en 0, kommer 0 att stå ut från mängden 

och därför synas. Men 0 kan också bli osedd på grund av dess minoritet. Dock kan 0 

också komma att synas MER än alla X på grund av sin exklusivitet. En annan effekt kan 

bli att alla X kan komma att se identiska ut på grund av 0’s kontrast mot majoriteten.  

 

Kanter associerar minoriteten/tokens till tre tendenser, synlighet, assimilation och kon-

trast. Grunden i Kanters teori handlar alltså om att den kategori som är i antalsmässig 

majoritet kommer att inta en maktposition över de andra minoriteterna. 

 

Synlighet 

Tokens får uppmärksamhet, de syns mer på grund av sin särart. Kanter (1993) menar att 

synligheten visserligen kan vara positiv, ”they capture a larger awerness share” 

(s.210), då personen i vissa sammanhang har lättare att bli lyssnad på. Men det är långt 

ifrån alltid en person vill vara i centrum. Tokens anonymitet blir begränsad och han/hon 

blir lätt en måltavla för diskussioner och skvaller och en vanlig påverkan är känslan av 

prestationsångest. Det kan även vara svårt för tokens att bli rättvist behandlad utifrån 

sitt minoritetsperspektiv. Tokens har ofta svårt att hävda sig och bli sedd på grund av 

sina prestationer och resultat, tokens blir istället sedd utifrån sin minoritet. 

 

Assimilation 

Tokens blir ofta kategoriserad in i en grupp, tokens blir också lätt generaliserad av ma-

joriteten. Majoriteten försöker successivt forma tokens efter deras mall och stereotyper, 

de blir sällan sedda som den individ de är. Kanter (1993) beskriver att den ensamma 
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kvinnan ofta misstogs för att vara sekreterare på arbetsresor och dylikt. Även om miss-

tag lätt kan rättas till så blir tokens påverkad i liknande situationer. Situationerna leder 

till att tokens börjar ”vänja sig” vid särbehandlingen och till slut börjar tokens försöka 

”passa in” och vara majoriteten till lags. Assimilation används som ett sätt att gradvis 

anpassa sig efter majoritetskulturen.   

 

Kontrast 

Närvaron av tokens eller två tokens gör att majoriteten blir medveten om olikheterna 

mellan tokens och majoritetsgruppen. Majoriteten blir också mer medveten om tokens 

gemensamhet vilket gör att de mer eller mindre blir behandlade som outsiders. Grupp-

majoriteten kan i ett sådant läge känna sig hotad av tokens existens och försöker då 

förstärka tokens position som outsider, detta görs till exempel genom samtalsämnen och 

dylikt. Detta är ett sätt för majoriteten att visa på sin makt och ett försök till att bevara 

den normalitet som råder i gruppen. För att komma in i en rådande majoritet måste den 

som är i minoritet acceptera majoritetens ideal, vilket Kanter (1993 s. 222) beskriver; 

”prove her loyalty”. 
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5. Metod och genomförande 
 

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer 

valts och använts för att samla empiri. Kvalitativa intervjumetoder är enligt Kvale 

(1997) passande när målet med studien är att beskriva och förstå världen ur de intervju-

ades synvinkel och utveckla innebörden i deras erfarenheter. 

 

5.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Enligt Åsberg (2001) ser man i en kvalitativ undersökning huvudsakligen till helheten. 

Sammanhanget (kontexten) har ofta stor betydelse. Det handlar om att komma nära och 

försöka förstå det som kan räknas som mänskligt. En kvalitativ undersökning baseras 

ofta på människors upplevda erfarenheter. Storlek på undersökningen eller antal delta-

gare är av mindre betydelse. De som ingår i studien är ofta särskilt utvalda för att de har 

viss kännedom eller erfarenhet inom det valda området.  

 

I en kvalitativ forskningsintervju menar bland andra Kvale (1997) att intervjuarens för-

förståelse kommer att spela stor roll, Kvale menar vidare att det krävs kunskap om ett 

ämne för att kunna ställa relevanta och viktiga frågor. Vi eftersträvade ärliga och så 

breda svar som möjligt för att ha en möjlighet att få en djupare bild av männens syn på 

sitt eget inflytande i verksamheten. Vi har därför valt att vara flexibla vad gäller ord-

ningen på frågor och att låta respondenten utveckla sina tankar och idéer. Enligt 

Denscombe (2000) blir då svaren öppna och tonvikten läggs i respondentens  

synpunkter. 

 

5.2 Ansats 

Eftersom studiens syfte är att beskriva upplevelsen av att vara man i förskolan har vi in-

spirerats av den fenomenologiska forskningsansatsen. Fenomenologi är en forsknings- 

ansats som enligt Kvale (1997) handlar om att beskriva och förstå människors egen upp-

levelse och tankar om sin omvärld ur olika aspekter. Utgångspunkten är att samma 

fenomen och företeelse kan uppfattas olika av olika personer. Fenomenologi handlar 

därmed inte om att söka efter sanningar eller att beskriva hur något egentligen är, utan 

om hur något upplevs och tolkas. Syftet med fenomenologi är att fånga och visa vilka 

olika sätt det finns hos olika människor att uppfatta ett fenomen. För att samla data 

inom fenomenologi används huvudsakligen intervju men observation, self- report, 

skrivna svar, med mera förekommer också.  

 

I en fenomenologisk forskning utgör enligt Uljens (2006) själva resultatet en kategorise-

rad beskrivning av olika uppfattningar, dessa uppfattningar baseras på en grupp 

människors utsagor och tankar. Uljens menar vidare att bearbetningsfasen därför hand-

lar därför om att kunna analysera, systematisera, och jämföra de olika uppfattningar 
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som framkommer i utsagorna, att söka efter mönster, det typiska och urskilja särskilda 

avvikelser.  

 

Uljens betonar även vikten av att det är intervjupersonernas uppfattningar som ska ka-

tegoriseras i resultatet och inte respondenterna själva. Han anser att de egna enskilda 

uppfattningarna utgör delar av fenomenet och att fenomenet i sig därmed utgörs av 

summan av dessa olika uppfattningar.  

 

När det gäller att välja antal personer i en studie där intervju fungerar som undersök-

ningsredskap menar Kvale (1997) att man generellt bör intervjua så många, att det som 

respondenterna berättar redan kan återfinnas i de tidigare utsagorna. Först då, anser 

Kvale, att man som forskare kan anta att man kunnat uppnå ett någorlunda tillförlitligt 

resultat.  

 

5.3 Urval 

Enligt Kihlström (2007) handlar den kvalitativa intervjun om att respondenten har sär-

skild kunskap eller erfarenhet inom det aktuella området. Eftersom vår undersökning 

belyser mannens syn på sitt eget inflytande i förskolan har vi valt att vända oss till man-

liga lärare som aktivt arbetar i förskola. I det geografiska område vi genomför vår 

studie, finns det få manliga lärare med förskollärarutbildning. Vi har därför valt att 

genomföra totalt åtta intervjuer där sex av respondenterna har pedagogisk utbildning 

och två har annan form av utbildning. Ruth (1991) menar att inom kvalitativ forskning 

är det viktigt att inte ha ett för snävt urval, då det är viktigt att många kvaliteter finns re-

presenterade hos individerna i samspelet. För att få variation och spridning på våra 

respondenter valde vi att inkludera respondenter från tätort, glesbygd samt män i ensam 

roll i förskolan och män som ingår i ett arbetslag med flera män. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Kylén (2004) anger validiteten och reliabiliteten kvaliteten hos data. Validiteten 

står för värdet, det vill säga användbarhet och relevans hos data. Reliabiliteten står för 

datas tillförlitlighet, stabilitet och homogenitet. Det är därför viktigt att pröva resultatet 

genom logiska resonemang. Att ifrågasätta sin egen studie kan bli avgörande för resulta-

tet, Kvale (1997) menar att ifrågasätta är att validera.  

 

Innan vi genomomförde våra intervjuer, har vi noga diskuterat igenom vad vi ville ta 

reda på och veta mer om. Med utgångspunkt i detta, har vi sammanställt ett antal huvud-

frågor att utgå ifrån. Vi har försökt formulera frågorna på ett sådant sätt att de inte skall 

verka ledande mot ett särskilt svar och att de skall lämna utrymme för att vi under själva 

intervjun har möjlighet att följa upp respondentens tankar och upplevelser med passande 

följdfrågor. Frågorna har prövats genom en testintervju och justerats något. Vid inter-

vjuerna med våra respondenter använder vi oss av diktafon samt papper och penna för 

att kunna göra stödanteckningar. Det inspelade materialet har inneburit att vi har kunnat 
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återkomma till intervjun och försäkra oss om att vår analys blir så tillförlitlig som möj-

ligt.  För att utöka tillförlitligheten ytterligare har vi transkriberat intervjuerna, lyssnat 

på materialet var och en för sig och tillsammans. Vi har även jämfört det transkriberade 

materialet med de stödanteckningar som genomfördes vid intervjutillfället. 

 

Det har varit av stor vikt för oss att genomgående i arbetet diskutera och ifrågasätta våra 

egna resonemang. Avsikten med detta har varit att göra oss medvetna om hur våra egna 

erfarenheter och vår förförståelse kan ha betydelse för hur vi uppfattar och tolkar re-

spondenternas utsagor.  

 

Vår studie grundar sig endast på respondenternas egna utsagor. Hur det egentligen för-

håller sig i verklighetens praktik och huruvida deras påverkan och inflytande verkligen 

är, så som respondenterna själva upplever det, kan vi därför inte säkert säga någonting 

om. Detta har heller inte varit vår avsikt med studien.  

 

5.5 Tillvägagångssätt  

Enligt Kihlström (2007) är det en stor fördel att förfina sin intervjumetodik med hjälp 

av testintervjuer innan själva genomförandet. Vi genomförde en testintervju innan vi 

började med våra huvudsakliga intervjuer. Testintervjun genomfördes med en manlig 

lärare, som för oss var känd sedan tidigare. Anledningen till att vi valde denna man för 

en testintervju, var att det blev lätt för honom att ge oss direkt och konstruktiv kritik. 

För våra huvudsakliga intervjuer valde vi respondenter som befinner sig i miljöer där vi 

tidigare inte befunnit oss. Vi hade inga kunskaper om dessa män innan intervjutillfället, 

bortsett från deras namn. 

 

Intervjuerna är genomförda med hjälp av diktafon, och förskrivna frågor. Stödanteck-

ningar gjordes också. Vid intervjutillfället har vi båda varit närvarande och varje 

intervju tog cirka 45 minuter. Frågorna vi använt oss av är först noga genomarbetade 

och utformade på ett sådant sätt att det lämnas utrymme för vidareutveckling och följd-

frågor.   

 

5.6 Analys och bearbetning av insamlat material 

Enligt Malmqvist (2007) innebär analys i grunden att dela upp och kategorisera sitt in-

samlade material i mindre delar för att kunna undersöka och förstå hur dessa delar 

relaterar sig till varandra och för att få en förståelse för hur de bildar en helhet. Det an-

ses av författaren vara en krävande process som kräver både tålamod och kreativitet.  

 

För oss har analysprocessen inneburit mycket reflektion och bearbetning av både insam-

lat material och referenslitteratur. Vi har lyssnat på de inspelade intervjuerna och för att 

sedan skriva ut dem i pappersform. Tillsammans har vi sedan brutit ned dem till delar 
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för att sedan pröva olika sätt att binda  dem till varandra där vi funnit så kallade. ”röda 

trådar”.   

 

Kvale (1997) anser, att det är viktigt att man utvecklar en teoretisk förståelse av de fe-

nomen som man granskar och att man etablerar en grund till vilken man kan tillföra och 

integrera ny kunskap. Det teoretiska utgångsläget för vår uppsats finns som tidigare be-

skrivit i Kanters (1993) teori om Tokens. Teorin har använts genom hela arbetet och är 

har varit till särskilt stor hjälp då insamlat material har analyseras och relateras till sär-

skilda fenomen och förekomster som framkommit under vårt analysarbete.  

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

Då vi genomfört en studie som involverar människor, förbinder vi oss att följa ett antal 

forskningsetiska grundprinciper fastställda av Vetenskapsrådet (1991). Dessa redovisas 

i korthet nedan:  

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera den medverkande om 

vårt syfte med undersökningen. Om minderåriga ska delta i en undersökning ska även 

vårdnadshavare informeras och ge sitt skriftliga samtycke till barnets medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att individens medverkan i studien ska vara frivillig. Den 

person som deltar i en studie har därmed rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

utan någon form av påföljd.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter om de medverkande ska be-

handlas konfidentiellt och att material som innehåller personuppgifter ska förvaras på 

ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under undersökningen endast 

får användas i forskningssyfte.  

 

Enligt Björkdahl Ordell (2007) är etiska frågor inom forskning ganska komplexa efter-

som det i många fall handlar om att kunna göra övervägningar. Å ena sidan ska ingen 

person i forskningssyfte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förolämpning eller 

kränkning. Å andra sidan får inte heller viktig samhällsforskning utebli på grund av att 

man inte anser sig kunna skydda individen tillräckligt bra. Ansvaret för de etiska frå-

gorna vilar dock alltid på den enskilde forskaren.  

 

För oss har det varit viktigt att se till att samtliga inblandade i vår undersökning behand-

lats med största möjliga respekt. Innan vi genomförde våra intervjuer informerades 

samtliga deltagare om vårt syfte med undersökningen och på vilket sätt den skulle 

genomföras. Informationen gavs först muntligen och härefter även genom ett informa-

tionsbrev, där vi presenterar syfte, frågeställningar och informerar om konfidentialitet 

(se bilaga). Vi klargjorde också att medverkan är frivillig och att den som deltar har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. Samtliga personuppgifter har behandlats kon-

fidentiellt och förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av dem. Inspelat material 
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(bandupptagning) har raderats efter genomförd bearbetning och analys. I vårt färdiga 

material har alla medverkande avidentifierats. Med tanke på att manliga lärare är en re-

lativt ovanlig företeelse i förskolan, medför deras existens betydligt större 

uppmärksamhet än för andra lärare i förskolan. Detta leder i sin tur till att de löper större 

risk att identifieras i en studie av denna art. Vi har med hänsyn till detta valt att utesluta 

faktorer så som att göra beskrivningar av verksamheter och liknande eftersom detta kan 

leda till att våra respondenter blir identifierade.  

 

6. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera undersökningens resultat och därmed syn-

liggöra hur männen ser på sitt eget inflytande i förskolan. I materialet har vi funnit tre 

olika huvudteman. Det första omfattar huvudsakligen mannens inflytande och påverkan 

i arbetet med barnen. Det andra handlar om den påverkan som sker med och hos föräld-

rarna då det finns män i förskolan. Det tredje temat behandlar hur respondenterna 

upplever sitt inflytande inom den egna arbetsgruppen och i verksamheten som helhet. 

Alla dessa tre teman redovisas nedan i denna ordningsföljd. Samtliga citat lämnas utan 

referens för att skydda källan. Vi anser här att det är ovidkommande vem som säger nå-

gonting utan vill istället att läsaren lägger största vikten vid vad som sägs. Vi vill också 

påpeka att det resultat som redovisas endast är baserat på respondenternas egna utsagor.   

 

6.1 Barnen 

Här presenteras respondenternas syn på inflytande och påverkan, vad gäller barnen. Det 

kan vara viktigt att påpeka att vi inte undersökt barnens upplevelser, utan visar på män-

nens erfarenheter och syn på att vara man i kontakt med barnen. 

 

6.1.1  Personlighet och uppdrag viktigare än kön 

Samtliga respondenter i vår undersökning uttrycker att det främst är deras egen person-

lighet som påverkar arbetet med barnen och ingenting annat. Man anser sig framförallt 

vara pedagog, omsorgsperson och lärare, med ett viktigt uppdrag att fullfölja och det 

anges också att man har förmågan och egenskapen att utföra allt vad detta uppdrag in-

nebär oberoende kön. Utbildning och erfarenhet av barn är också en viktig faktor som 

spelar in i hur man hanterar olika situationer som uppstår under arbetsdagen. Flera av 

våra respondenter berättar att de själva har egna barn. Detta är också något som de tyck-

er påverkar hur de ser på barns behov och hur de tolkar barnens signaler.  

 

Barngruppen påverkas av vad de ser. Om jag inte fanns här i barn-

gruppen, så skulle den vara annorlunda. Men det är inte för att jag är 

man utan mer för att sån jag är som person. Den personliga egenska-

pen, är betydligt viktigare för hur man påverkar arbetet i 

barngruppen och därmed då barnen. Men HUR  jag är som person är 

könsbundet. 
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Jag känner att vi gör rätt så lika, det är nog mer efter person. Om-

sorgsbiten till exempel, det skall ju killar också vara bra på. Det är ju 

därför just VI jobbar här och inte vem som helst, inte vilken kille som 

helst. 

 

Vikten av att skapa goda relationer till barnen och inge förtroende och trygghet betonas 

genomgående. Likaså vikten av att vara aktivt delaktig i barns lärande och utveckling. 

Men i fråga om i vilken utsträckning genus har för betydelse skiljer sig respondenterna 

åt i sin uppfattning. Några menar att det inte går att bortse ifrån att de är präglade av 

samhällets norm av genus. Andra menar att det har mindre betydelse. Trots detta säger 

flera att de med fördel inför det specifikt manliga perspektivet och det manliga tänkan-

det till förskolan och därigenom bidrar till en mer jämställd verksamhet.  

 

6.1.2 Män som jämställdhetsambassadörer 

I materialet framkommer tydligt att respondenterna lägger stor vikt vid mäns fysiska 

närvaro i förskolan. Det handlar då huvudsakligen om att åskådliggöra för barnen att 

både män och kvinnor kan ge omsorg och bedriva pedagogiska aktiviteter. Ett av de 

viktigaste skälen till en manlig närvaro anges vara att det är viktigt för barnen att i tidig 

ålder se och få möjlighet uppleva en jämställd bild i vardagen och att det därför är vik-

tigt att båda könen finns representerade i arbetslaget.  

 

 

Det är viktigt att ha en blandning (av män och kvinnor, författarens 

förtydligande) i alla yrken.  Allra helst här där barnen behöver både 

en manlig och en kvinnlig förebild. Jag har ju själv bara haft kvinnli-

ga fröknar. Och jag kanske tyr mig mer till mamma nu, kan jag känna. 

Jag tror att det är viktigt att man får både och. Att man inte gör någon 

skillnad på könen, det är en kille och en tjej och det spelar ingen roll 

liksom. Egentligen ska det ju inte spela någon roll vad jag tycker. Men 

jag tror att det är viktigt att man får både manliga och kvinnliga före-

bilder. 

 

Att man uppmärksammar läroplanens intentioner om att förskolan skall medverka till att 

motverka stereotypa könsroller framkommer tydligt i vårt material. Mannens närvaro i 

förskolan anses bidra till att kunna uppnå detta mål. Ett exempel som nämns av flera re-

spondenter är att många barn även benämner de manliga lärarna som ”Fröken”. Något 

som de manliga lärarna accepterar utan vidare och inte heller reflekterar särskilt mycket 

över. Det är mer som en allmän titel på de vuxna i förskolan. Flera gånger genomlyser 

exempel på ett aktivt arbete med likabehandlingsplaner och att det medvetet förs dis-

kussioner kring genusfrågor om och med barnen.  

 

 

Det där med genus och sådant, det pratar vi ju ofta om. Både med 

barnen och i fikarummet. Vi vill att alla barn ska känna att de kan 

göra vad de vill och leka med vad de vill oavsett om de är pojkar eller 
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flickor. Att det finns killar som jobbar i verksamheten också gör bara 

den saken lättare  

 

Samhället ser ju ut så, med hälften män och hälften kvinnor så borde 

det ju se ut här, vad ger vi annars barnen för bild? Du som tjej eller 

kille kan göra vad du vill eller jobba med vad som helst, men förskol-

lärare – nej nej… det är ju bara kvinnor som gör!  

 

 

Att visa barnen att män och kvinnor kan arbeta tillsammans sida vid sida och utföra 

samma arbetsuppgifter verkar alltså vara viktigt enligt respondenternas utsagor. Man 

nämner flera exempel på att man aktivt och regelbundet diskuterar i arbetslaget om vem 

som ska göra vad, för att barnen ska få en sådan jämställd bild som möjligt av vardagen 

i förskolan. Detta menar respondenterna blir en omöjlig uppgift om det helt skulle sak-

nas män i förskolan.  

 

6.1.3 Den manliga läraren som fadersgestalt 

När vi vidare undersöker om respondenterna uppfattar om det finns barn som har större 

behov än andra av att det finns en manlig lärare i verksamheten, framkommer särskilt 

den kategori av barn som saknar en manlig förebild i hemmet dvs. barn till ensamståen-

de mödrar. Men i fråga om huruvida dessa barn verkligen HAR behov av den manliga 

förebilden råder det delade meningar. Majoriteten uttrycker tydligt att den manliga lära-

ren i förskolan spelar en särskilt viktig roll för dessa barn. En annan uppfattning är att 

båda könen är lika viktiga för alla barn i förskolan. En tredje uppfattning som skiljer sig 

helt från de andra är, att det är just dessa barn som har minst behov av att ha en manlig 

förebild i förskolan eftersom de inte känner till hur en sådan är eller borde vara och 

därmed inte heller saknar en sådan. 

 

 

Ja, framförallt de som inte har en pappa hemma, om man säger så. 

Det märker man ju. De kan ju vara som klister på en. Lite så är det 

nog. Framförallt killar, som kanske aldrig har haft någon kontakt 

överhuvudtaget med sin pappa. 

 

Ja, helt klart! Vi har en hel del ensamstående mammor där det inte 

finns några pappor med i bilden överhuvudtaget och de drar sig mer 

till oss. Det gör dom det måste jag säga, men de har ju inga manliga 

förebilder och då blir ju jag och xxx deras manliga förebilder. 

 

Jag tror att det finns en myt, som säger att: Barn, framförallt pojkar, till ensam-

stående mammor, har större behov utav män eller manliga förebilder. Jag anser 

att det är precis tvärt om. De som ser mig mest som en manlig förebild är de som 

har en traditionell pappa hemma. En pappa som slår i spik, som hugger ved, som 

grejar med bilen. De har förväntningar på att jag ska vara som jag är. Och det är 

jag. De som lever med en ensamstående mamma, de har inga förväntningar på 

hur en man ska vara utan de har förväntningar på att jag ska vara som deras 
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mamma är. Så jag ställer hela det resonemanget på huvudet. Jag har under åren, 

om framförallt på senare tid insett att jag blir en manlig förebild för de som HAR 

en manlig förebild. Men jag blir inte en manlig förebild för de som inte har nå-

gon. Och det skulle jag vilja forska om någon gång, men jag hinner väl inte det. 

 

Om män i förskolan har en särskild betydelse för de barn som saknar en manlig förebild 

i hemmet råder det alltså delade meningar om. Vad som däremot verkar vara en gemen-

sam uppfattning är att de mammor som lever ensamma upplevs särskilt uppskatta att det 

finns män i förskolan. Kontakten mellan ensamstående mammor och de manliga peda-

gogerna anses enligt respondenterna vara särskilt god.  

 

6.1.4 Större förståelse för pojkars lek 

I materialet framkommer att den manliga pedagogen kan ha vissa svårigheter att förstå 

viss lek som huvudsakligen utförs av flickor. Men däremot verkar det råda en uppfatt-

ning om att den manliga läraren anser sig kunna bidra med en särskild förståelse för 

pojkars lek eftersom männen själva lekt samma typ av lekar som barn. Att någon har 

fått kämpat hårt för byggrummet och utrymme för bilar är ett exempel. Man kan också 

utläsa att männen verkar ha en större förståelse för de lekar som innehåller livligare ak-

tivitet och att det därmed också är vanligare för dem än för de kvinnliga kollegorna att 

de uppmuntrar till sådan lek både utomhus och inomhus. Enligt utsagorna verkar också 

pojkarna i stor utsträckning vända sig särskilt till de manliga pedagogerna i och inför 

livligare lekar och i aktiviteter som de känner till intresserar eller roar den manliga pe-

dagogen.  

 

När jag var liten, jag lekte ju med saker kanske som inte mina kvinnli-

ga kollegor lekte med och kan blicka tillbaks på det. För det tror jag 

är viktigt: ”Vad lekte jag med när jag var liten?” och därmed kanske 

man lägger den gränsen, för vad man tycker är tillåtet när barnen le-

ker här. Om man själv har gjort och upplevt det. Så att, man tillför ju, 

på det sättet, någonting annat, än om det bara är kvinnor 

 

Jo, jag kan nog känna så att jag, har lättare att förstå grabbarna i le-

ken om man säger så. För det kan jag känna så ibland i tjejleken så 

att jag…ja, ibland bara fattar jag ingenting. ”Vad var det som hände 

nu?” liksom. Fast det kan ju bero på hur jag växt upp. Jag har ju växt 

upp med grabbar och så. 

 

Det kan vara kan vara så att nån vill gå ut och spela fotboll då till ex-

empel, då kommer dom till mig eftersom dom vet att det är mitt 

fritidsintresse också 

 

Skillnaden som jag tänkte säga först där var väl att jag skulle vara lite 

mer fartfylld och livlig och sen så är mina andra kollegor är dom som 

tar hand om, ja det… ”Det tjejiga” så att säga 
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Det framkommer av resultatet att respondenterna upplever sig högst delaktiga i framför-

allt pojkars lek, däremot nämns inte flickor i leken. Flickorna omnämns av 

respondenterna i de fall där omsorgssituationer eller lugnare aktiviteter är aktuella.  

 

6.1.5 Att tillföra andra former av aktiviteter 

Samtliga lärare påpekar att det främst är deras person och personlighet som bidrar till att 

deras närvaro i någon form präglar verksamheten. En annan form av påverkan sker då 

läraren i förskolan för in och utnyttjar personliga intressen och kunskaper som normalt 

sträcker sig något utanför det sedvanliga pedagogiska området. Den form av aktivitet 

som på detta sätt förs in i verksamheten och framkommer i materialet är huvudsakligen 

ett särskilt intresse för sport och rörelse. Fotboll nämns återkommande men även andra 

bollsporter samt friluftsliv och fiske. Elektronik, foto och film omnämns också.  

 

Dels är det utomhuspedagogiken. Jag ser gärna till att vi kommer iväg 

med vår lilla grupp ut i skog och mark, minst en dag i veckan. Sen är 

det fotomässigt. Jag tycker det är roligt att jobba med digitalkamera 

och den har ju gjort att jag har oanade möjligheter att göra olika sa-

ker, små filmsnuttar och filmer.  

 

Ja, det är väl fotboll. Det kan vara allt möjligt. Jag gillar att sitta med 

datorer så det gör vi. Vi sitter vid datorn där borta ibland. Jag har 

hittat lite program och så där som vi kan använda.  

/…/ Barnen vet ju att, ja dom kommer till mig när dom vill spela fot-

boll för dom vet ju att jag brukar ju alltid vara med så det är nog bara 

naturligt så där.   

 

Ja dels har jag ju tagit med mitt yrke då, det är ju kanske inte så 

många förskolor där de sitter och skruvar isär saker. Vi har skruvat 

isär DVD spelare och dom sitter och pillar ner i elektroniken där. Och 

i och med att jag har jobbat mycket med datorer och så där så blir det 

ju att jag sätter mig vid den eller om det är något som skall göras och 

så. Samtidigt försöker vi verkligen dela på det också, så att det inte 

bara blir jag som gör det. Sen är jag ju jätte intresserad av fiske så vi 

har byggt någon fiskelåda, jag tycker om att snickra så har byggt hus 

med stjärnväggar på den andra avdelningen.  

 

Av resultatet kan vi utläsa att respondenterna använder sig i stor utsträckning av sina 

personliga intressen och kunskaper i sitt yrkesutövande. Respondenterna uttrycker  

vidare att de nya aktiviteter som de för med sig till verksamheten, kan betraktas som  

typisk manliga. Därför skulle möjligen dessa ha saknats om respondenterna inte arbetat 

i verksamheten.  

 

6.1.6 Inför en rakare kommunikation med barnen 

Något som kan utläsas genomgående i vårt material är att männen anser sig bidra till en 

något mer ”rak kommunikation” jämfört med sina kvinnliga kollegor. Det handlar dels 
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om att säga ifrån direkt och om det är något man är missnöjd med exempelvis till för-

äldrar och kollegor men också att detta sätt att kommunicera kan bidra till att lättare få 

respons hos barnen.  

 

Jag lindar liksom inte in orden i bomull så. Jag säger rakt av till bar-

nen vad jag vill att dom ska göra. Där är en skillnad som jag kan se.  

 

Det har jag upptäckt. Att det skiljer sig ganska mycket där så. Att man 

får lättare respons när man säger till barnen. Jag behöver ju liksom 

inte kämpa.  Jag blir heller inte utmanad på samma sätt.   

 

Samtliga respondenter uttrycker att de använder den ”raka kommunikationen” i sitt dag-

liga arbete och de anser också att de ser en tydlig skillnad mellan sig själva och de 

kvinnliga lärarna. De anser att den tydlighet en rak kommunikation tillför arbetet med 

barnen, kan bidra till att arbetsklimatet blir mer harmoniskt eftersom känslan av att be-

höva ”tjata” minskar. 

 

6.1.7 Att motverka barns rädsla för män  

Några respondenter beskriver att de upplever att vissa barn verkar vara rädda för män 

och att de därför måste anstränga sig mer än sina kvinnliga kollegor för att kunna nå 

dessa barn och bli accepterade av dem. En viktig uppgift som då särskilt tillfaller den 

manlige läraren kan därför tänkas bli att bidra till att motverka en sådan form av rädsla.  

 

Till exempel då man jobbar med små barn. Jag har upptäckt att det 

finns barn som till en början är lite rädda för mig fastän jag liksom 

inte har träffat dem innan eller så någonting. Om jag bara går förbi 

eller så, så blir de rädda. Så är det inte för mina kvinnliga kollegor 

 

Sen har vi haft något barn som har varit riktigt rädd för män och då 

är det ju också intressant att det finns män här. För vi fick ju lägga 

mycket jobb då, den här tjejen och jag på det. Och samtidigt var det ju 

jätte positivt att få göra det när hon var så liten då, att inte vänta till 

mellanstadiet då kanske det dyker upp någon manlig lärare. Hon var 

ju inte beroende av att jag fanns där, det kanske hade varit skönare 

för henne om jag inte gjort det men samtidigt var det ju otroligt gott 

för henne att jag gjorde det för då kunde vi bygga en relation och sen 

utifrån det kunde hon lättare möta andra män då.  

 

Respondenterna säger att trots att de i vissa fall upplever rädsla från vissa barn, på 

grund av deras kön, ändå känner ett stöd från föräldrarna. De uttrycker att de backas upp 

i situationer där rädsla skulle kunna ha blivit ett problem för relationen. 

6.2 Föräldrarna 

Nedan redovisas de huvudsakliga aspekter som framkommer i materialet gällande hur 

respondenterna upplever sitt inflytande hos föräldrar och andra vårdnadshavare. Fort-

sättningsvis används benämningen föräldrar för båda dessa kategorier.  
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6.2.1 Manligt möter manligt 

När det handlar om manliga pedagogers inflytande hos föräldrar är det framförallt i den 

verbala kontakten med pappor som det uppträder ett genomgående mönster. Dels hand-

lar det om att vissa specifika pappor upplevs ha det lättare för att tala öppet med en 

manlig pedagog jämfört med en kvinnlig. Dels handlar det om att det blir ett mer ”grab-

bigt kompissnack” då barnen ska hämtas och lämnas. På så sätt anser sig männen ha en 

positiv inverkan eftersom förbättrade föräldrakontakter vidare kan leda till att det senare 

blir lättare att prata även om allvarligare saker. När det gäller specifika omsorgsfrågor 

som exempelvis kläder och håruppsättningar upplever de manliga lärarna dock att även 

papporna oftare vänder sig till de kvinnliga kollegorna.  

 

 

Vi inleder nog oftast samtalet med något mer allmänt och jag tror att 

det därför är lättare att prata med papporna. Jag vet ju vem som är 

jätte förtjust i fotboll och då inleds oftast samtalet med det. Sen kom-

mer man in på mer allvarliga saker. Men det är det öppna samtalet 

som vi har mer gemensamt. Med mammorna går man mer direkt på 

det som rör barnet. Jag tror att papporna behöver det, för detta är en 

svår värld för dem.  

 

Samtliga lärare säger att de upplever en särskilt god kontakt med papporna.  De menar 

också att den manliga lärarens närvaro i verksamheten kan ha en betydande roll för att 

förbättra föräldrakontakten eftersom de sett en förbättring i samtalet mellan papporna 

och personalen på förskolan, jämfört med den tid då det inte fanns en manlig lärare. 

 

6.2.2 Mansfördomar och rädsla 

En annan form av påverkan och inflytande som framkommer i materialet är att vissa re-

spondenter varit med om att motverka föräldrars negativa attityder gentemot manliga 

pedagoger. Det kan handla om kulturella skillnader eller om att vissa föräldrar rent all-

mänt har varit rädda och oroliga över att det förekommer män inom barnomsorgen. Det 

som respondenterna anger vara viktigt i sådana situationer är att ge dessa föräldrar tid 

och tålamod att lära känna dem ordentligt. Sedan brukar den negativa barriären brytas 

ner och god kontakt mellan lärare och föräldrar kunna etableras.  

 

Har dom väl knutit en kontakt från början när dom har skolat in bar-

nen, så har de fått en kontakt och en trygghet i den personen tror jag. 

Jag tror inte att det handlar om att man är man eller kvinna utan det 

handlar om att ha förtroende och trygghet med den personen.  

 

När det gäller föräldrakontakten i övrigt poängteras det att det huvudsakligen är person-

lighet och tidigare kännedom som avgör vem en förälder väljer att vända sig till i 

förtroende och inte om det är en manlig eller kvinnlig lärare. Att etablera goda kontakter 
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och vara ett bra stöd för de föräldrar som särskilt behöver detta är ett genomgående 

tema.  

 

6.3 Arbetslag och verksamhet 

Nedan redovisas det som i vårt material främst handlar om arbetslaget eller om verk-

samheten i sin helhet. Med arbetslag menas här den grupp personer som arbetar 

tillsammans och på samma avdelning. Med verksamhet menas hela förskolan.  

 

6.3.1 Mäns uppfattning av verksamhetens utveckling 

Männen anser att det råder en gemensam bestämmanderätt inom hela arbetslaget. Få an-

ser sig ha genomfört några direkta förändringar på egen hand. Det handlar snarare om 

ett gemensamt intresse för barnens välbefinnande och för hela verksamhetens utveck-

ling. Ett exempel på detta är genomdrivande av individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Männen känner i regel att de har 

stort förtroende och full respekt hos sina kvinnliga kollegor De upplever heller inga vi-

dare svårigheter med att få gensvar för sina idéer och tankar inom det egna arbetslaget. 

Detta gäller även för respondenternas förhållande till sin verksamhetschef. Man känner 

sig vanligtvis uppskattad och respekterad i sin yrkesroll och huruvida skolledaren är 

man eller kvinna verkar sakna större betydelse. Att lönen anses vara för låg och resur-

serna bristfälliga är det enda negativa mönstret som vi kan utläsa i resultatet gällande 

förhållandet arbetsgivare och arbetstagare.  

 

6.3.2 En eller flera män 

Vid en jämförelse mellan de förskolor där det finns fler män i verksamheten kan vi se 

vissa skillnader i uppfattningarna vad gällande inflytande och socialt arbetsklimat. Där 

det endast finns en man i verksamheten uttrycks en viss exklusivitet som vi inte återfin-

ner bland de män som har manliga kollegor. De ensamma männen verkar utmärka sig 

mer, både bland vuxna och barn och får kanske därför betydligt större uppmärksamhet. 

Något som verkar ge både för och nackdelar. De upplever att de ofta står ensamma som 

representant för det manliga perspektivet. Något som i vissa fall kan upplevas en extra 

arbetsbörda. En positiv följd av exklusiviteten är att de anser sig bli mer lyssnade på då 

de har något att säga, både när det gäller barn och vuxna, jämfört med sina kvinnliga 

kollegor. De uttrycker vidare att de visserligen kan sakna andra män i verksamheten då 

de gäller samtal av privat natur men att de för övrigt inte saknar fler män rent socialt. 

Vad de ensamma männen däremot har gemensamt är att de anser att det behövs fler män 

i förskolan, både rent pedagogiskt och för jämställdhetens skull.  

 

Men man får ju väldigt mycket uppmärksamhet till exempel eller så. 

Det kan man ju känna ibland. I personalrum och så ibland att det är 

lätt att få folk att lyssna. 
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Jag jobbade ju x år i xxx som ensam kille och det var ganska tungt 

tyckte jag att vara själv kille. För man är lite olika som personligheter 

tjejer och killar, det är ju så. Framförallt när man är ny också är det 

en trygghet att ha en annan kille på samma ställe. 

 

På de förskolor där det finns fler män upplevs betydligt mer jämställda förhållanden. 

Varje man verkar helt enkelt bli en av flera. I dessa fall, uttrycks ingen form av exklusi-

vitet eller att man skulle ha större inflytande än någon annan. Det är också just dessa 

män som särskilt uttrycker att de känner av ett gott arbetsklimat inom arbetsgruppen. De 

män som tidigare arbetat som ensamma män i förskolan anger att den sociala trivseln 

har ökat för deras del sedan de fick manliga arbetskamrater. De säger vidare att de är 

förvånade över att det är så få män som väljer att arbeta i förskolan.  

 

6.3.3 En annorlunda form av kommunikation 

 

Jag tror att vi killar är lite mer raka. I kommunikationen alltså.  Det 

är mer så där… ja, rakt av liksom. Det är i alla fall den erfarenheten 

jag har. Jag tror det handlar om hur man är som person också, men 

det är väl den skillnaden jag har sett.  

  

Citatet ovan illustrerar ett genomgående mönster i vårt material som handlar om att den 

manlige läraren i förskolan anser sig ha ett annorlunda sätt att kommunicera verbalt, 

jämfört med sina kvinnliga kollegor. Man beskriver det som att ”säga rakt ut vad man 

tycker” eller att det handlar om att vara tydlig.  En respondent uttrycker det så här:  

 

 J: Menar du att du inte lindar in orden så mycket, är det så du  menar?  

Nej, jag gör ju i alla fall inte det. Jag säger direkt hur det är. 

 

Detta sätt att kommunicera så att säga ”rakt av” visar sig vara en utmärkande skillnad 

som respondenterna anger finns mellan de manliga och kvinnliga lärarna i förskolan. 

Denna förändring i själva kommunikationsmönstret är något som flera av respondenter-

na anser sig bidra med till verksamheten. Om de därmed anser att kvinnorna tar efter 

detta eller den raka kommunikationen förekommer parallellt kan vi inte utläsa av mate-

rialet.   

 

Ibland blir det mycket snack och lite verkstad, så där va. 

Diskussioner ska man naturligtvis ha, men ibland blir det bara lite för mycket 

 

Jag är ju kanske inte sån att jag direkt väntar på att få med mig alla, 

det går ju liksom inte. Då blir det liksom inte gjort. 

 

Ibland är det lättare att genomföra saker genom att visa att det går, 

istället för att få höra att det inte går.   

 

En liknande tendens visar sig när det gäller att gå från ord till handling. Samtliga re-

spondenter är allmänt positiva till att man för viktiga diskussioner i arbetslaget. Men en 



26 

 

 

majoritet uttrycker samtidigt att det i vissa situationer kan bli för mycket eller för långa 

diskussioner utan att det blir någon egentlig handling. Genom kortare diskussion och 

mer handling och agerande i vissa situationer, menar dessa respondenter att de bidrar till 

ett något förändrat men också effektivare arbetssätt på förskolan.  

 

6.3.4 Trivselfaktor på arbetsplatsen 

Det kan klart konstateras att respondenterna är allmänt nöjda med sitt arbete i förskolan, 

även om det inte var deras självklara yrkesval ifrån början. Samtliga anger att tidigare 

tillhört andra yrkeskategorier som de kan jämföra med. Framförallt uppskattas en större 

frihet i utförandet av arbetsuppgifterna inom barnomsorgen än vad de tidigare haft inom 

sina andra yrken. De känner sig i regel mycket uppskattade och behövda både ifrån bar-

nens, kollegornas och från arbetsledarens sida och de säger att de lägger stor vikt vid sitt 

pedagogiska uppdrag. 

 

Att få vara här, där allting börjar och få följa och hjälpa barnen i 

deras personliga utveckling är helt fantastiskt.  

 

Det är ett helt fantastiskt yrke det här egentligen. Det är fritt och man 

kan hitta på allt möjligt kul.  

 

Ja, nästan för bra alltså. Ända sedan första dagen, och barnen kom 

fram. Man var ju jättepoppis alltså. Jag är helnöjd. Jag har ganska 

mycket att göra i barngruppen och så och det är där jag hör hemma 

och har mest att ge 

 

 

Att lusten för själva arbetet, som exempelvis den fina kontakten med barnet väger  

upp nackdelarna, som exempelvis stress och låg lön är genomgående i respondenternas 

utsagor. De berättar flera exempel på hur de njuter av att få vara med barnen och följa 

deras utveckling. De uttrycker också att de planerar att stanna kvar inom yrket på  

grund av att de trivs så bra. De säger också att de skulle önska att fler män utbildade sig 

och tog arbete inom barnomsorgen.  
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7. Diskussion 

Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vilket inflytande den manlige lära-

ren anser sig ha i dagens förskola. Som metod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 

med yrkesverksamma män i förskolan i varierade åldrar. Totalt har vi genomfört åtta in-

tervjuer. Vår diskussion grundar sig här helt på respondenternas egna utsagor och vi vill 

poängtera att vi inte vidare utforskat själva verksamheten eller intervjuat de kvinnliga 

kollegorna.  

 

Med tanke på att förskolan som arbetsplats är traditionellt kvinnodominerad sedan år-

hundraden tillbaka (Tallberg Brorman, 2002) och de yrkesverksamma männen i 

verksamheten idag är relativt få, (Högskoleverket 2007) har vi grundat studien på Kan-

ters teori om ”tokens” (Kanter, 1993) och diskuterar mannens roll och möjlighet till att 

kunna påverka ur ett minoritetsperspektiv. I detta kapitel diskuterar vi undersökningens 

resultat i förhållande till den bakgrund vi tidigare redogjort för. Vi prövar också hur 

Kanters teori kan användas för att förstå och förklara det som framkommer i undersök-

ningen.  

 

7.1 En speciell sorts man?  

När Kanter la fram sin teori om tokens (1993) baserades den på undersökningar gjorda 

med kvinnor i en underordnad position i förhållande till män i majoritet inom samma 

företag. Kanter menar dock att teorin i praktiken kan överföras på alla andra grupper 

som befinner sig i en tokens-situation eftersom den i grunden baseras på maktförhållan-

den mellan majoritet och minoritet och inte är genusbunden. I vår studie är det mannen i 

förskolan som befinner sig i en tokens-position i förhållande till majoriteten som består 

av kvinnor. För mannen innebär då begreppet ”synlighet” att han förvisso får mer upp-

märksamhet på grund av sin särart och därmed i vissa fall har lättare för att bli lyssnad 

på. Men, det innebär i så fall också att han lätt kan bli en måltavla för diskussioner och 

att han kan få svårt att bli uppskattad för sina prestationer och resultat, istället blir han 

värderad utifrån sin minoritet.  

 

I vår undersökning framkommer det att de manliga lärarna lägger stor vikt vid sin egen 

personlighet då de diskuterar den huvudsakliga inverkan som deras existens i förskolan 

för med sig till barnen. Då vikten av den egna personligheten, eller den egna personen 

omtalas, sker det oftast i samband med rollen som en etablerad och trygg omsorgsper-

son där man är, just den man är och därför inte heller kan bytas ut emot ”vem som 

helst”. I utsagorna kan vi genomgående utläsa att männen på ett rent personligt plan 

känner sig som viktiga omsorgspersoner i barnens vardag. De talar i termer om att det är 

viktigt att inge förtroende hos barnen. Om att skapa trygga relationer och att det är vik-

tigt att se och lyssna på alla barn, varje dag. De menar att det är viktigt och de anser sig 

klara uppdraget relativt väl.  
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En sådan inställning talar för att de män som befinner sig inom barnomsorgen öppet vi-

sar att det är naturligt även för män att vårda och vara delaktiga i barns vardag i samma 

utsträckning som kvinnor. Men, det faktum att de lägger så stor vikt vid sin egen per-

sonlighet kan tyda på att de har en föreställning om att de tillhör en särskilt ”omsorgs-

benägen” grupp av män. Enligt Eduards (2002) finns en allmän uppfattning  

i samhället om att män och kvinnor besitter så pass olika egenskaper att de därmed  

också torde lämpa sig för olika yrkeskategorier. Något som i sin tur även påverkar  

den egna individens yrkesval. Vi kan till viss del hålla med om att det är på det viset. 

Trots att män idag vårdar sina egna barn i hemmet i allt större utsträckning än tidigare 

och därmed tydligt ”bevisar” sin omsorgskompetens, så ökar inte antalet yrkesverk-

samma män i förskolan (Högskoleverket 2007). Och de män som väl finns i förskolan, 

verkar se sig själva som tillhörande en speciell kategori av män. Det vill säga, män  

med särskild personlighet som gör dem kapabla att vårda även andras barn. En intres-

sant fråga att diskutera vidare blir då: Finns det verkligen så få män som besitter  

dessa ”speciella egenskaper” som behövs för att kunna ta arbete inom barnomsorgen  

eller handlar det egentligen om att det är få män som vågar gå emot samhällets könsste-

reotypa värderingar?  

 

Vår undersökning visar även att de normer och värderingar gällande manligt och  

kvinnligt som Eduards (2002) diskuterar även kan sätta sin prägel på de manliga  

pedagogernas kontakt med vissa föräldrar. Resultatet i vår undersökning visar att  

även om det inte är särskilt förekommande, så finns det en oro eller rädsla hos vissa  

föräldrar över att det arbetar män i deras barns förskola. Problematiken brukar förvisso 

vara övergående men våra respondenter uttrycker att de i dessa fall får anstränga sig 

både för att bevisa sin kompetens och för att kunna skapa goda relationer till dessa  

föräldrar.  

 

7.2 Mannen som visar att han kan 

Trots att de manliga lärarna genomgående påstår att de först och främst är pedagoger, 

med särskild personlighet och med ansvar och uppdrag att vårda barn och stödja barn i 

deras lärande och utveckling så bortser de heller inte ifrån den exklusivitet eller ”särart” 

som män faktiskt är inom barnomsorgen. De frångår inte heller det faktum att de trots 

allt är män, och därmed också kan tänkas ha en särskild betydelse för verksamheten i 

egenskap av att som läroplanen (Lpfö-98) indikerar när det gäller att ”motverka stereo-

typa könsmönster och könsroller” De talar om att det är viktigt att visa för barnen att de 

som män kan utföra alla typer av uppgifter, att det är naturligt men också att det är saker 

som de gör med glädje och tillfredställelse. På så sätt hoppas de på att bidra till att ge 

barnen en förändrad bild på vad som idag kan ses som ”typiskt manliga” eller ”kvinnli-

ga sysslor”. Något de menar blir svårt om det bara finns kvinnliga pedagoger. Att män 

ser sig som särskilt viktiga i förskolan i egenskap av att vara förebild och motverka ste-

reotypa könsroller visar sig även i flera andra studier (Kauppinen-Toropainen & Lammi 

1993, Havung 2000 och Nordberg 2005 a). Vi har dock inte kunnat finna någon studie 
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där mäns närvaro i förskolan studerats och värderats ur barnens perspektiv, det vill säga 

om barnen verkligen påverkas i lika stor utsträckning som de vuxna tror och hoppas på. 

Flising (1997) menar däremot att om barn i tidig ålder får erfara att även män kan fylla 

en omsorgsfunktion i förskolan så kan det på sikt motverka könsdiskriminerande före-

ställningar. Vi kan till viss del ställa upp på ett sådant resonemang. Det är fullt rimligt 

om man tänker sig att de barn som våra respondenter vårdar och skapar relationer till 

idag, kommer att minnas dem då de bli äldre. Frågan är dock om detta minne kommer 

att handla om en generellt förändrad syn på män i allmänhet eller om det blir minnet av 

just den specifika pedagogen som barnet kommer att relatera till?  

 

7.3 En pappa på förskolan 

Ingen uppfattning i våra respondenters utsagor och berättelser är så delat i två läger som 

just frågan om huruvida den manliga läraren är särskilt viktig för de barn som saknar 

manliga förebilder hemma. Ena sidan anger att de upplever att just dessa barn är de som 

söker mest kontakt med dem under dagen och att de därför i viss mån får en form av fa-

derskompenserande roll utöver den pedagogiska rollen. Den andra sidan menar att man 

upplever att dessa barn INTE söker efter en fadersgestalt eftersom de faktiskt är omed-

vetna om vad en sådan skulle innebära. Inom litteraturen finner vi också att det finns 

klart delade meningar om dessa barns särskilda behov av manliga förebilder. I samhället 

verkar det råda en allmän inställning om att barn behöver både en kvinnlig och en man-

lig förebild och att avsaknaden av fadersgestalt kan ge oönskade konsekvenser på barns 

utveckling. En uppfattning som hängt med ända sedan barnstugeutredningen (Se: SOU 

1972:27). En del av forskningssidan verkar dock vara av en annan uppfattning. Enligt 

bland annat Nielsen (2003) finns det inga belägg som visar att det finns några tydliga 

skillnader i barns sociala utveckling om de vuxit upp med eller utan manliga förebilder. 

Norberg (2005 b) anser att alla vuxna förvisso är viktiga för barnen men att debatten 

egentligen handlar om att kvinnor skulle vara oförmögna att uppfostra barn på egen 

hand. Att det i våra respondenters utsagor skiljer sig i uppfattningen tror vi kan bero på 

att lärarnas egna personliga erfarenheter skiljer sig åt. En annan förklaring kan handla 

om att vissa av pedagogerna själva är så pass präglade av den allmänna uppfattningen 

om vikten av en fadersgestalt att de därför ser sig själva som särskilt ”ansvariga” för 

dessa barn och ser en möjlighet att i någon mån bidra till att påverka dessa barns fram-

tid.   

 

7.4 Mycket snack och lite verkstad 

Även om de manliga pedagogerna enligt egna utsagor har samma uppdrag och utför 

samma typ av arbetsuppgifter som sina kvinnliga kollegor, framkommer en medveten-

het om att de inte utför arbetet på samma sätt. De säger bland annat att de bidrar med 

”det manliga tänkandet” och det ”manliga perspektivet”. På så sätt tror vi också att 

männen kan påverka verksamheten i sin helhet något mer än vad de kanske är medvetna 

om. En särskild faktor som genomsyrar vår studie är att männen i förskolan anser sig 

mer ”raka i kommunikationen”. Det kan handla om att vara kort, koncist tydlig i in-
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struktioner till barnen eller om att säga direkt till sina kollegor vad de tycker och tänker. 

En önskan om att man inom arbetsgruppen ska skrida snabbare till verket eller ”gå ifrån 

ord till handling” framkommer också särskilt tydligt. Männen använder sig exempelvis 

av uttryck som ”mycket snack och lite verkstad” och menar att de hellre tar tag i saken 

som behöver göras direkt än att diskutera bort värdefull tid. De menar att detta är något 

de inte bara talar och tänker om, de påpekar också att de genomför i praktiken.  

 

Norberg (2005 b) menar att män i förskolan kan hamna i ett dilemma: å ena sidan för-

väntas de vara omsorgsfulla pedagoger och passa in i den mjuka, kvinnliga 

förskolevärlden, å andra sidan förväntas de bidra med det ”typiskt manliga” där exem-

pelvis rakare kommunikation kan räknas som ett sådant manligt attribut. Vår studie 

omfattas inte av kvinnornas åsikter i frågan så vad dessa anser och tycker om detta kan 

vi här inte uttala oss om. Men enligt vår tolkning verkar det som om de män som ingår i 

vår studie besväras mindre av det dilemma som Norberg beskriver. De väljer snarare att 

handla efter eget tycke. Särskilt tydligt tycker vi oss se detta i de fall då respondenten 

arbetar som ensam man i verksamheten. Han upplever sig då bli något av en rebell inom 

arbetslaget. Detta skulle kunna innebära att han får lättare att genomföra flera, mindre 

förändringar där han själv tar huvudrollen och genomför saken. Större förändringar in-

nebär oftast att man måste få hela arbetslaget med sig och då kan det också bli mer 

ansträngande som ensam man att driva igenom sina idéer fullt ut. I de fall där männen är 

fler verkar det som om ”det manliga perspektivet” ökar inom arbetslagets diskussioner 

vilket i sin tur kan leda till att männens förslag och idéer får större genomslagskraft 

inom hela arbetslaget. Detta gäller också för den rakare kommunikationen. När fler in-

divider inom samma arbetslag har en rak kommunikation så är det rimligt att anta att 

detta sätt att tala också blir accepterat och etablerat inom gruppen.  

 

Tillskott av det som ovan kan sammanfattas specifikt manligt verkar även bidra till för-

bättrade föräldrakontakter. En speciellt framtydande bild är att särskilt papporna verkar 

uppskatta att få möta män i förskolan. ”Männen emellan” verkar ha fler gemensamma 

intressen och det bidrar i sin tur till att den sociala kontakten mellan lärare och förälder 

ökar. Vi anser det rimligt att anta att förskolan är en så pass kvinnodominerad arena att 

många pappor kan uppleva den som lite främmande eller svår att förstå sig på. Skillna-

den då det finns en eller flera män i verksamheten gör att det blir mer naturligt att stanna 

kvar en extra stund extra vid hämtning och lämning för att prata lite allmänt. Det är vi-

dare rimligt att anta att en sådan ökad god social kommunikation mellan lärare och 

förälder leder till att man också kan diskutera allvarligare saker gällande barnen i de fall 

då det skulle behövas.  

 

7.5 Om man syns så finns man!  

När Kanter (1993) myntade uttrycket synlighet i sin teori om tokens, så syftade hon hu-

vudsakligen på att synligheten i sig fick negativa konsekvenser för de kvinnor som 

arbetade i mansdominerade yrken. Enligt vår undersökning verkar det dock som om 

män i en tokens-position snarare åtnjuter fördelar än nackdelar av sin synlighet. Männen 
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är få i förskolan och de som finns, de märks och de uppmärksammas på flera olika sätt.. 

De upplever sig omtyckta och respekterade av kollegor och föräldrar. De säger att de  i 

regel får god respons ifrån sina chefer. Vidare så upplever de själva att både barn och 

kollegor lyssnar på dem när de har något att säga och att deras ord också tas på allvar. 

Jämfört med sina kvinnliga kollegor kan de till och med uppleva att de blir mer lyssnade 

på. Kanter menar att den ständiga uppmärksamheten av att vara unik i sin särart kan 

leda till prestationsångest. Vi kan förvisso inte veta något om hur någon människa kän-

ner sig inombords, men inget som vi kan utläsa i vårt resultat tyder på att männen i 

förskolan skulle lida av större prestationsångest på grund av sin synlighet jämfört med 

sina kvinnliga kollegor.  

 

Enligt Kanter kan tokens ha svårt att bli uppskattade för sina arbetsprestationer eftersom 

man snarare uppmärksammar dem för sin särart. Våra respondenters uppfattningar talar 

emot denna föreställning då de upplever sina prestationer inom arbetslaget som mycket 

uppskattade. Några exempel på detta har visat sig särskilt i några fall då männen berät-

tar att de kommit med förslag på nya aktiviteter till verksamheten och dessa inte bara 

tagits väl emot av de kvinnliga arbetskamraterna utan också engagerat alla inom arbets-

laget.  

 

7.6 Förändra sig själv – eller förändra verksamheten? 

Kanter menar att teorin om tokens går att använda på alla arbetsgrupper där det finns en 

majoritet och en minoritet och att resultatet oavsett blir att minoriteten kommer att an-

passa sig till majoriteten och vidare assimileras till majoritetens rådande kultur. Havung 

(2000) har studerat manliga pedagogers situation i - och möjlighet att påverka en tradi-

tionellt kvinnodominerad förskola. Vad som särskilt framkommer i hennes studie 

handlar om att männen istället för att bidra med något nytt till förskolan, anpassar sig 

till den kultur som redan finns. Och, att de verkar göra det utan att direkt störas av det 

eftersom de trots allt trivs med förskolan som arbetsplats. En förklaring till att detta 

skulle kunna vara vad Kanter i sin teori om tokens (1993) kallar för ”Assimilation”. Be-

greppet assimilation handlar om att majoriteten successivt försöker forma tokens efter 

den egna gruppens rådande mall och stereotypa uppfattningar om hur något är eller bör 

vara. Resultatet av detta blir att tokens försöker anpassa sig till den rådande kulturen 

och ordningen för att försöka vara majoriteten till lags. För män i förskolan innebär i så 

fall tendensen till assimilation att de får svårt att förändra något i den rådande verksam-

hetskulturen i förskolan och ger avkall på sina egna idéer och ställningstaganden och 

gör ”som alla andra” istället för att gå emot sedvanliga traditioner eller försöka införa 

något nytt. 

 

Inom vår studie har det varit möjligt att jämföra möjlighet till inflytande mellan att 1. 

vara ensam man i verksamheten och 2. vara en av flera män inom samma verksamhet. 

Det vi kommer fram till genom att göra denna jämförelse är, att i de fall då man arbetar 

som ensam man, upplever man sig så pass exklusiv att man nästan per automatik får 

mycket att ”säga till om”. Man blir i så fall en relativt tillfrågad person och blir därmed 
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också lyssnad på. Detta skulle kunna bli på bekostnad av att man antingen undviker el-

ler i alla fall får svårare att göra större förändringar inom verksamheten. Små saker så 

som att föreslå schemaändringar, införa mer fotboll inomhus och liknande verkar dock 

gå att genomföra utan att stöta på patrull. Den ensamme mannen uttrycker sig också bli 

något utanför gemenskapen i sociala situationer, exempelvis på rasterna i fikarummet 

eftersom man ofta har andra typer av fritidsintressen. I de fall då det finns fler män i 

verksamheten verkar möjligheterna till inflytande öka. Mannen kan då bli och ses som 

ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och det blir då rimligt att anta att han 

därmed också kan förändra och tillföra saker likvärdigt de kvinnliga arbetskamraterna. 

Däremot tror vi att han då mister sin exklusivitet eftersom han blir en av flera. Detta 

menar vi också kan innebära att han måste ange goda argument för att kunna uppnå sina 

mål.  

 

Kanter (1993) menar att när tokens får sällskap av ytterligare tokens blir majoriteten 

medveten om tokens gemenskap och kan uppfatta detta som ett hot. För att bevara sin 

makt behandlas tokens ytterligare som outsiders. För att få komma in i gemenskapen 

måste minoriteten assimileras till majoritetens ideal. För mannen i förskolan skulle detta 

kunna innebära att så vida mannen är ensam så är han accepterad eftersom han inte upp-

levs som något vidare hot mot den rådande normen. Men, om det kommer fler män till 

verksamheten så skulle kvinnorna kunna komma att förstärka männens tokens-position 

genom att exempelvis stänga dem ute genom specifikt kvinnliga samtalsämnen eller 

liknande. Mycket i vår studie talar emot ett sådant resonemang. Det förefaller snarare så 

att mannens möjlighet till inflytande upplevs öka då det blir fler män i verksamheten. 

När män i verksamheten blir ett naturligt inslag, blir det också rimligt att tänka sig att de 

har saker att säga till om. En förklaring till detta kan ligga i förskolans arbetsätt. Kanters 

teori om tokens, grundar sig på arbetsförhållanden inom större företag där varje enskild 

medarbetare sköter sina egna arbetsuppgifter. Inom förskolan arbetar man däremot i ar-

betslag, där diskussioner och resonemang ofta föregår all form av förändring. Då 

männen är flera, är det naturligt att anta att diskussionerna också präglas av fler manliga 

perspektiv vilket då kan leda till att männen också kan öka sitt inflytande.  
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8. Slutdiskussion och slutsatser 

Vårt resultat grundar sig endast på respondenternas egna utsagor och upplevelser. Vi har 

ingen kännedom om deras arbetsplatser och vi har heller inte gjort några observationer. 

Hur deras påverkan på verksamheten som helhet egentligen är och ser ut i verklighetens 

praktik, anser vi oss därför inte kunna uttala oss om. Det har heller inte varit vår avsikt 

att ge ”den sanna bilden” av någonting. För oss handlar det snarare om att kunna ge en 

indikation på hur det kan vara att vara man i en kvinnodominerad förskola och visa på 

de svårigheter och möjligheter som kan finnas i att påverka sin egen arbetsvardag.  

 

Slutsatsen av vår undersökning är att mannen i förskolan anser att han har ett relativt 

stort inflytande och en positiv påverkan på sin arbetsplats. Trots sin minoritetsposition 

lyckas han göra sin röst hörd och genomföra förändringar. Genomgående i vår under-

sökning framkommer det att männen trivs i sin yrkesroll. De har alla haft andra arbeten 

som de kan jämföra med och finner att förskolan är en arbetsplats där man även som ar-

betstagare kan få växa och utvecklas. De upplever att de har en relativt jämbördig och i 

vissa fall även högre status än sina kvinnliga medarbetare och de uttrycker att de får god 

respons på det pedagogiska arbete de utför. Vår undersökning visar även att mannen i 

förskolan uppfattar att han bidrar med flera nya perspektiv både när det gäller pedago-

giskt arbete och de områden som omfattar social trivsel. Männen menar att de fyller en 

särskilt viktig funktion när det gäller att skapa positiva föräldrakontakter och bidrar till 

att fler föräldrar känner igen sig i förskolans sfär.  

 

När barnen får uppleva hur män och kvinnor arbetar sida vid sida och gör samma saker, 

fast möjligen på något olika sätt, så tror vi på tanken om att de får en mer jämställd bild 

av vad som antas vara manligt och kvinnligt. När det gäller det omtalade behovet av 

män hos de barn som saknar manliga förebilder hemma anser vi oss varken vara till-

räckligt pålästa eller erfarna för att kunna lämna någon slutgiltig åsikt i frågan. Vi anser 

det däremot rimligt att anta att de barn som särskilt söker manlig kontakt i förskolan har 

ett uttalat behov av manlig närvaro som behöver tillfredställas, oavsett om det gäller i 

lek, i pedagogiska eller i omsorgsberikande syften. Alla pedagogers uppdrag är att, i den 

mån det går, tillfredställa barns behov. På så sätt spelar själva orsaken till det bakomlig-

gande behovet en mindre roll. Om det finns barn som särskilt behöver möta manliga 

pedagoger, bör vi också se till att det finns manliga pedagoger i förskolan.  

 

Slutligen… 

När Tallberg Brorman (2002) hänvisar till Stina Sandels beskrivning av de egenskaper 

som efterfrågades hos en god barnträdgårdslärarinna i mitten av 1900-talet så handlade 

det bland annat om att hon skulle ha barnatycke, humor, fantasi och optimism. Vi menar 

att alla våra respondenter verkar besitta alla dessa egenskaper. För trots att vi betraktar 

dem som tokens och de därmed också kan tänkas stå något utanför majoritetens gemen-

skap så utstrålar de en tro på det de gör och den roll de har inom förskolan.  
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Sammanfattningsvis vill vi tolka det så, att de verkar ha en klart uttalad yrkesstolthet 

och en stark tro på det de själva gör. Det handlar i så fall inte om att de besitter en sym-

bolisk funktion. Ej heller om att de är ett samhällets verktyg för jämställdheten. De är 

pedagoger och de anser att de är ytterst kompetenta sådana också. Med humor, med 

barnatycke och allt det där andra som efterfrågats genom århundraden. De är och förblir 

helt enkelt; männen som valt att gå emot strömmen. Vår slutsats om dem och till alla 

andra män inom förskolan blir att:  

 

- Det gjorde ni rätt i!  

 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt vår uppfattning är det viktigt att se fenomen och företeelser i sitt direkta sam-

manhang. Vi tror att allt som sker har en orsak och att individen i sig, alltid påverkas i 

någon grad av den omgivning han/hon befinner sig i. Vi har valt att undersöka manliga 

lärares upplevelse av sin egen möjlighet att påverka verksamheten. Vi är inte intressera-

de av att se saker strukturerat eller av att mäta något som kan redovisas i siffror. Vi är 

snarare intresserade av att komma nära och förstå en annan människa i en för oss själva 

okänd situation, det vill säga; situationen av att vara en könsminoritet. På så sätt blev 

det naturligt att använda oss av intervju som forskningsmetod.  

 

Genom att använda oss av diktafon känner vi att vi kunnat utnyttja våra respondenters 

svar till fullo. Vi har kunnat gå tillbaka och lyssna gång på gång för att på så sätt upp-

täcka nya intressanta uttalanden och upplevelser. Vi använde oss av förtryckta 

intervjufrågor vilka respondenterna fick ta del av några dagar innan intervjutillfället. 

Detta var för att respondenterna skulle få en större inblick i vilka områden undersök-

ningen behandlar och för att de skulle känna sig avslappnade vid intervjutillfället, vilket 

Denscombe (2000) också påvisar är viktigt. I och med att vi lämnat utrymme för reflek-

tion och följdfrågor har vi inte upplevt någonting negativt med att använda förtryckta 

blad, vilket annars hade kunnat resultera i styrda och enkelspåriga intervjuer.  

 

Kvale (1997) menar att vissa respondenter, under en intervju kan vara allt för villiga att 

”vara till lags” och att detta i sin tur kan påverka vad de väljer att svara. Som kritik emot 

vårt eget tillvägagångssätt kan vi konstatera att det finns en viss risk att våra responden-

ter under intervjun, tenderar att ge oss de svar som de har föreställningar om är de rätta 

och riktiga svaren. Med tanke på hur positiva våra respondenter verkade vara inför in-

tervjun och den goda kontakt som vi upplevde mellan oss och respondenterna under 

själva intervjun, så tror vi dock att deras svar kan räknas som uppriktiga och fullt an-

vändbara som underlag för analys.  

 

Vi har valt kvalitativa forskningsintervjuer som tillvägagångssätt för vår undersökning, 

detta just för att vi vill undersöka männens egen syn på sitt inflytande i förskolan. Vårt 

utbud av män har varit begränsat och vi har själva valt att genomföra intervjuerna i vårt 

närområde. Hade vi valt att genomföra undersökningen på riksnivå, hade förmodligen 
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en enkätundersökning varit mest gynnsamt för slutresultatet. Vid en sådan undersökning 

hade dock den nära, personliga kontakten uteblivit som enligt Kvale (1997) är en viktig 

aspekt då man använder sig av intervju som metod.  

 

För att få en spridning på respondenter och intervjuresultat, valde vi att intervjua män i 

olika arbetsmiljöer. Vi redovisar resultat från intervjuer med män på landsbygd och tät-

ort. Vissa män har även befunnit sig i arbetslag med andra män, och andra har varit helt 

ensamma i sin könsroll.  

 

Inför analysarbetet skrev vi ut intervjuerna i pappersform och lade sedan ut de olika bi-

tarna i ett stort pussel, på detta sätt kunde vi klart och tydligt urskilja mönster och hitta 

kopplingar i de olika männens intervjusvar. Vi har valt att inte presentera intervjufrå-

gorna, utan vill istället visa på de olika svar och sammanhang vi hittat enligt 

fenomenologisk struktur. Vi illustrerar vårt resultat med citat för att styrka våra resone-

mang. I vissa fall har männen även omkullkastat vår förförståelse och hypotes, men 

detta redovisas och analyseras på samma sätt.  

  

Vårt resultat och analys grundar sig endast på respondenternas egna utsagor. Detta in-

nebär att den bild vi kunnat skapa oss är ytterst begränsad. Om vi hade haft för avsikt att 

ge en mer fullständig bild av hur de manliga lärarnas möjlighet att påverka verksamhe-

ten ser ut i praktiken, hade det varit nödvändigt att komplettera undersökningen med 

gedigna fältstudier. Vi hade då också valt att intervjua även kollegor i arbetslaget för att 

kunna samla empiri.  

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i vår undersökning enbart varit intresserade av att undersöka männens syn på sitt 

inflytande i verksamheten, anser vi nu att det hade varit intressant att undersöka per-

spektivet ur de kvinnliga pedagogernas synvinkel. Att göra liknande undersökning men 

istället analysera kvinnans syn på mannens delaktighet i arbetsgruppen, hade kanske 

gett ett annat resultat. Många gånger tror man sig veta hur man påverkar och påverkas i 

ett specifikt sammanhang, men antagandet behöver inte alltid stämma överens med vad 

omgivningen upplever. Vi anser också att undersökningen kan vinklas och undersökas 

utifrån föräldrarnas perspektiv. Hur ställer sig föräldrarna till mannens delaktighet i för-

skolan? Detta skulle kunna vara intressant att undersöka.  

 

Ett annat perspektiv skulle tänkas vara att undersöka hur själva arbetsklimatet förändras 

när män kliver in i verksamheten. Våra respondenter anser sig bidra med ”en rakare 

kommunikation” och en drivande förmåga. Intressant skulle vara att undersöka denna 

uppfattning och likaså här undersöka ämnet utifrån kvinnans synpunkt.  
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Tack till: 
Mikael Jensen - vår eminente och trevlige handledare. 

Våra respondenter – Ni åtta härliga lärare som gjorde detta arbete möjligt. 

Rektor Ulf - som kommit med bra tips och idéer 

Winny - för 24 timmars datasuppport.  

Thomas Bäcklund – för utlåning av bil. 

Eva Almqvist – för uppmuntran och hjälp med formalia. 

Familj, hund- och barnvakter – som gav oss tid och utrymme för att skriva och tänka 

Margareta Havung – för trevligt bemötande och goda råd. 
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Bilaga 1 :  Missivbrev 
 

Högskolan i Borås 

Pedagogiska institutionen 

HT 2008     2008-11-04 

 

 

Hej. 

Vi är två lärarstuderande som denna termin gör vårt examensarbete i form av en C-

uppsats om 15 poäng. Vi har särskilt intresserat oss för mannens situation i förskolan 

och har därför valt att skriva vårt arbete om detta. Syftet med vår uppsats är att få ökad 

förståelse och kunskap om manliga pedagogers syn på sitt eget inflytande i förskolan. 

Med inflytande menar vi: möjlighet att påverka verksamheten i sin helhet och möjlighet 

att kunna tillföra något som inte tidigare har funnits.  

 

För uppnå syftet med vår studie kommer vi att genomföra ett antal intervjuer där din 

medverkan är av största intresse. Vi ser intervjun som ett samtal där vi får ta del av dina 

tankar, idéer, berättelser och visioner kring din verksamhet och yrkesroll. 

 

Intervjuerna kommer ske enligt överenskommen tid och plats under vecka 46-48 om 

möjligt. För vår egen skull kommer vi banda intervjuerna som vi räknar med kommer 

att ta ca 45 minuter. Intervju inspelningarna kommer att förvaras på säker plats och en-

dast behandlas av oss och eventuellt vår handledare. Dina personuppgifter och uppgifter 

om din arbetsplats kommer att hållas konfidentiellt och intervjun är helt frivillig. När 

uppsatsen godkänns, vilket förhoppningsvis blir i februari 2009, kommer den att publi-

ceras i Högskolan i Borås databas där även du kan ta del av den.  

 

Vi återkommer till dig inom kort för att besvara eventuella frågor och förhoppningsvis 

boka tid och plats för en intervju. Vid eventuella frågor innan dess är du naturligtvis 

välkommen att kontakta oss. 

 

Vi ser fram emot att ta del av dina tankar och erfarenheter kring din yrkesroll.  

 

Med vänligaste hälsningar 

 

 

Josefin Hildebrand    Johanna Lanserius 

xxxxxxx                           xxxxxxxx 

josefin.hildebrand@hotmail.com   lanserius@minpost.nu 

 

Handledare: Mikael Jensen 

xxxxxxx 

mailto:josefin.hildebrand@hotmail.com
mailto:lanserius@minpost.nu
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Bilaga 2 : Intervjufrågor - underlag 

 
Notering: Utrymme har lämnats för fler följdfrågor eller uppföljande av spännande 

och intressanta svar. Upplägget på intervjun (ordning för frågor med mera) har i 
viss mån sett olika ut för olika respondenter beroende på svar.  

 
Underlag - stödfrågor 
 
Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till lärare i förskolan?  

- Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
- Med vilka åldrar har du arbetat? 

 
Vad fick du för reaktioner från din omgivning när du gjorde ditt yrkesval?  
(partner, släkt, vänner). 
 
Finns det fler män på din arbetsplats?  

- Vilken roll har i så fall dessa?  
- Alt. Märker du av att du är den enda manliga pedagogen på din arbetsplats? 

Och hur i så fall? 
- Tror du att det hade varit skillnad om du hade haft manliga kollegor? (i samma 

arbetslag). På vilket sätt? Har du något exempel? 
 
Tror du att barnen gör skillnad på dig som man, jämfört med kvinnliga kollegor? 

- På vilket sätt i så fall?  
- Kan du ge några exempel? 

 
Tror du att barngruppen som helhet påverkas av att det finns en manlig pedagog?  
 
Tror du att det finns barn som är mer beroende av att det finns manliga pedagoger 
än andra?  

- Ge gärna exempel…. 
 
Hur fördelar ni dagliga uppgifter med barnen?  

- Vad avgör det? 
- Vem avgör det? 
- Känner du att uppgifterna är rättvist/jämt fördelade inom arbetslaget?  

 
Har du något personligt intresse eller särskilda kunskaper, utöver pedagogiken, som 
du använder dig av i arbetet med barnen? 

- I så fall vad?  
- Berätta? 

 
Om någon utomstående frågar dig vad en förskollärare gör, vad svarar du då? 
 
Tror du att föräldrarna gör skillnad på dig som man, jämfört med kvinnliga kollegor? 

- På vilket sätt i så fall?  
- Kan du ge några exempel? 

 
Tror du att du själv bemöter föräldrarna på ett annorlunda sätt jämfört med dina 
kvinnliga kollegor?  

- På vilket sätt i så fall?  
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- Kan du ge några exempel? 
 
Anser du att det är viktigt med män i förskolan? 

- Tycker du att det behövs fler män än vad det finns idag? 
- Varför? Berätta! 

 
Har män några särskilda egenskaper som du anser bidrar till att utveckla verksamhe-
ten? 

- Vilken betydelse har detta i så fall för barnen? 
 
Känner du att du får en god respons på det arbete du genomför, från din arbetsgiva-
re? 

- Om ja: tror du att dina kvinnliga kollegor får samma/likvärdig respons? 
- Om nej: vad saknar du? Hur skulle du istället vilja att det såg ut? 

 
Kan du berätta om en situation där du genomdrivit någon form av förändring eller ut-
veckling på din arbetsplats?  
 
Finns det något du skulle vilja tillägga/berätta vad gäller din yrkesroll eller din arbets-
situation? 
 
 
 
 

 

 

 


