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BAKGRUND: 
Alla som arbetar som förskollärare ska följa läroplanen och har samma arbetsuppgifter oav-

sett kön och ålder. Därför ska inte manliga förskollärare ha några för- eller nackdelar gent-

emot sina kvinnliga kollegor anser de intervjuade. Enligt vissa undersökningar så utgör 

männen cirka 3 procent av alla verksamma förskollärare. 
 

 

SYFTE: 
Vårt syfte  med denna uppsats har varit att ta reda på några manliga förskollärares uppfatt-

ning om hur det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. Vi har frågat om de manliga 

förskollärarna ser några fördelar eller nackdelar med att vara manlig förskollärare och om de 

bemöts annorlunda av föräldrar och omgivning jämfört med sina kvinnliga kollegor. 

 

METOD: 
Vi har använt oss av kvalitativ metod med intervju som redskap. Alla de sex män vi har in-

tervjuat är utbildade förskollärare och arbetar i förskolan. Under intervjun berörde vi även 

frågor som handlade om arbetslaget. Vidare har vi frågat de intervjuade om de har känt sig 

utsatta i yrket och huruvida de anser att det behövs män inom förskolan. 

 

 

RESULTAT: 
Resultatet vi fick fram visar på att de manliga förskollärarna inte lägger vikt vid vilket kön 

kollegorna har. De menar att det som har störst betydelse är personligheten. En av de inter-

vjuade har någon gång känt sig utfryst av de kvinnliga kollegorna. Ingen har känt att de bli-

vit anklagade för pedofili och anser att man inte ska känna oro för det så länge man är trygg 

i sin yrkesroll. De anser alla att media förstorar upp pedofilrykten och tar inte upp vad som 

är bra och vad man arbetar för på förskolan. Det viktigaste är att man verkligen vill arbeta 

med barn eller ungdomar och det är därför de vi intervjuat sökt sig till yrket på ett eller annat 

sätt.  
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Inledning 

Ämnet vi har valt är manliga förskollärares uppfattningar om sitt yrke. Det är ett ämne som 

det inte finns så mycket forskning om och därför är det av extra vikt att undersöka detta. 

Anledningen till att vi genomför denna undersökningen, är för att det finns få manliga för-

skollärare. Genom att synliggöra vad manliga förskollärare har för uppfattningar om sitt 

yrke, hoppas vi att fler män ska välja yrket   

 

I Sverige finns det ca 3 procent manliga förskollärare enligt Skolverket (2008). Eftersom 

andelen män i förskolan är så låg, anser vi att det är viktigt att också lyfta fram några av de 

få som finns. Detta för att intresset ska väckas för andra män att utbilda sig till förskollärare, 

men även för vår egen del när vi nu snart ska ut i arbetslivet.  

 

Vi läser båda två till förskollärare och har under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) 

fått höra att det är bra när det kommer en man till förskolan. Vad är det som gör det extra bra 

när en man dyker upp i verksamheten? Vi tror att de män som arbetar inom förskola själva 

har en uppfattning om varför de behövs i förskolan. Vi tror att det finns två anledningar till 

att man vill ha in fler män i förskolan. Den ena anledningen är för att få det mer jämställt 

och den andra är att de behövs inom förskolan för att de tillför något. 

 

Vi upplever att man som manlig förskollärare är väldigt utsatt. Med det menar vi att det har 

talats mycket om förskollärare som är pedofiler. Bara för att man är man och tycker om barn 

behöver inte det vara lika med att man är pedofil. Det är för oss därför intressant att ta reda 

på hur män som jobbar inom förskola ser på det. Vi vill tro att det är media som skapar den 

negativa bilden av manliga förskollärare. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några manliga förskollärares uppfattningar om 

sitt yrkesval och hur de upplever det att vara man i ett kvinnodominerat yrke, samt hur de 

blir bemötta av föräldrar. 

 

Frågeställningar 

 

Vad anser manliga förskollärare att det finns för fördelar och nackdelar med att vara man 

inom förskoleyrket? 

 

Hur bemöts manliga förskollärare av föräldrar och skiljer det sig från hur kvinnliga förskol-

lärare bemöts av föräldrar? 

 

Varför anser de intervjuade att män behövs i förskolan? 
 

Känner sig manliga förskollärare på något sätt utsatta i verksamheten? 

 

Vad väckte de intervjuades intresse för förskoleyrket? 
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Teoretisk bakgrund 
I boken Maskuliniteter kan man läsa om att Connell år 1985 utvecklade en ny teori om man-

lighet tillsammans med ett par kollegor, Tim Carrigan och John Lee (Connell, 1999) . Con-

nell pekar på att det är viktigt att ta reda på hur olika maskuliniteter skapas och hur de byg-

ger upp maktrelationer dem emellan.  

 

Connells teori utgår ifrån två analysdimensioner. Den första dimensionen har att göra med 

kön och maktbildande.  Det finns en bild av ”den normala” mannen som i samhället utgör en 

norm. Denna norm måste både kvinnor och män anpassa sig efter. Detta är en hegemonisk 

maskulinitet och den är inte det som förekommer mest. Det är snarare ett slags ideal som 

män försöker leva upp till, men de lyckas aldrig fullt ut med det. Vidare menar Connell att 

begreppet manlighet inte är ett fast begrepp utan ett ramverk för att förstå vad maskulinitet 

innebär. I den modell som Connell redogör för så är genus den relation som männen har till 

sina kvinnor. Connell menar att alla maskuliniteter skapas genom att man skiljer mannen 

från kvinnan. Den hegemoniska manligheten innebär att man är allt annat än kvinnlig. Man-

ligheten är alltså i det tänkandet motsatsen till kvinnligheten. Mannen står i denna dimension 

högre än kvinnorna och det handlar om att kvinnor och vissa grupper av män underordnas 

den hegemoniska mannen. Exempel på de män som står lägre i rang är homosexuella män 

(Connell, 1999). I västländerna så har motsatsen till hegemonisk maskulinitet varit homo-

sexuell maskulinitet. De homosexuella männen har inte kunnat leva ut till fullo och har fått 

akta sig för vad de säger på grund av samhällets uppfattningar av homosexuella män menar 

Connell.  

 

Den andra dimensionen omfattar auktoritet och marginalisering. Vad som har betydelse för 

vilken status man har, är klass och etnicitet.  De två dimensionerna hör ihop och påverkar 

varandra.  De personer som har lägre status behöver hålla sig nära mansidealet. De som har 

högre status har ”råd” att inte eftersträva mansidealet lika mycket då de anses stå högre i 

rang (Connell, 1999). Om man inte har en hög status från början så måste man hålla sig nära 

mansidealet för att över huvud taget få hög status. Det är svårt för en homosexuell man att få 

hög status för att den är underordnad den hegemoniska mannen. Marginaliseringen innebär 

att man tar ifrån kvinnor och vissa underordnade grupper av män möjligheten till att hävda 

sig och att få makt i samhället.  

 

Den tidigare forskning vi tagit med handlar om genus och vad som är kvinnligt respektive 

manligt i dagens samhälle. I litteratur vi tagit med pratar man om vilka förväntningar det 

finns på manliga respektive kvinnliga förskollärare. Vårt syfte är att ta reda på manliga för-

skollärares uppfattningar om sitt yrke. Därför har vi med litteratur som berör mäns arbete i 

ett kvinnodominerat yrke.  

 

I läroplanen för förskolan kan man läsa att: ”Förskolan skall motverka traditionella köns-

mönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

(Skolverket, 1998)  

 

Havung (2005) menar att män är bättre än kvinnor på att leka och hittar på aktiviteter med 

barnen. Kvinnor kan baka, sy och väva. Om manlig personal finns på förskolan så finns det 

tillgång till vuxna som leker med barnen.  

 

Enligt Nordberg (2007) så har manliga pedagoger i förskolan ända sedan slutet av 1960-talet 

sagts behövas för att få en jämställdhet. När det finns män i förskolan så räknar man med att 

de bara genom att finnas till i verksamheten ska vara en förebild och en identitetsskapare 

speciellt hos pojkar. Vidare menar Nordberg att det i debatterna har talats om att det behövts 
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fler manliga förskollärare på grund av att fadern är frånvarande hos vissa barn. Att det be-

hövs en man där barnets far är frånvarande har gjort att kvinnliga pedagoger har framstått 

som icke kapabla till att ge barnen en trygg utveckling utan en man i verksamheten. Detta 

har enligt Nielsen inte några vetenskapliga stöd alls. Precis som kvinnor har alla män skilda 

personligheter och därför är det inte bara könet som avgör. 

 

Enligt Connell (1999) behöver pojkar  manliga lärare för att om det bara är kvinnliga lärare 

så blir undervisningen lätt ”flickaktig” och att det är därför som många pojkar har svårare i 

skolan. Med flickaktig menas att det ska vara tyst och lugnt. Samtidigt menar Connell att 

han vill se fler män visa mer känslor och vårda barnen så som det alltid setts att kvinnor ska 

göra. ”Jag ser med spänning fram emot att få se vykort, affischer och till och med rockvide-

os som visar män som kelar med små barnbilder som förmedlar en stark sensuell njutning.”  

(Connell 1999 s. 224). Med detta menar han alltså att man ska sträva efter en avgenusifie-

ring. Samtidigt som fler män behövs inom skola så ska de även anpassa sig och inte ta en-

bart en maskulin roll och spela fotboll eller byta glödlampor.   

 

Enligt Connell (1999) skiljer sig många män och kvinnor åt beroende på hur de är uppbygg-

da fysiskt. De ser männen som den starke som mäter sina krafter i idrotter m.m. mot var-

andra. Män rör sig och är uppbyggda på ett sätt medan kvinnor rör sig och är uppbyggda på 

ett annat sätt. För män är i stort sett allting tävling. Idrott för män är en hierarki där den star-

kaste är dominant. Där blir man utesluten om man inte presterar.  
 

Connell (1999) menar att yrken där man satt still så som maskinskrivning förr var klassifice-

rat som ett kvinnoyrke. Genom datorernas marknadsföring har männen börjat jobba stillasit-

tande och använder sig av datorn som ett maktredskap och är numera en statussymbol. Ex-

empelvis har  Apple computer döpt sin laptop till Powerbook och ökat sin försäljning av 

våldsspel. Maskinskrivning har därför blivit ett minst lika manligt yrke, statusen och lönen 

har därför stigit. 

 

Nordberg (2005) hävdar att genom diskurser om jämställdhet under 60-talet såg man först 

att det var ett problem att det var så få män inom de kvinnodominerade yrkena. Man kom då 

fram till tre stycken huvudargument som skulle förändra den situationen som var. Situatio-

nen var att det var för få män inom de kvinnligt kodade yrkena.  

 

 Det första argumentet utgår från de kvinnor som arbetar i dessa  

yrken och man hävdar då att om man får in fler män inom yrket så  

förväntas yrkets status att förändras Genom att fler män börjar arbeta  

i typiska kvinnoyrken samt att fler kvinnor börjar arbeta i typiska  

mansyrken så kommer förhoppningsvis de löneskillnader som  

finns att slätas ut och slutligen försvinna. 

 

 Det andra argumentet har sitt fokus på dem som använder sig av tjänsterna,  

nämligen barnen och föräldrar. Man anser då att dessa har behov av  

bemötande ifrån båda könen. Manliga arbetstagare är viktiga förebilder  

menar man och de ska verka för att utmana de gamla traditionella  

könsmönster som funnits. De ska också ge de barn som saknar en manlig  

förebild hemma en viss trygghet i förskolan.  

 

 Det tredje argumentet handlar om dem som arbetar inom ett yrke och  

själva är minoriteter, exempelvis manliga förskollärare. De måste agera  

förebilder för de som har funderingar på att börja studera till yrket  

eller som håller på att studera till yrket. 
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Vidare skriver Nordberg (2005) i sin forskning att kvinnorna ofta var med barnen på försko-

lan och gjorde de typiska manliga sakerna som exempelvis spela landbandy och snickra. 

Men när det kom manliga förskollärare till förskolan så överläts dessa aktiviteter automa-

tiskt till de manliga kollegorna. Ett exempel är: En man som började arbeta fick då direkt 

ansvar för snickarrummet, som en kvinnlig kollega tidigare hade ansvar för. De manliga 

förskollärarna förväntas att vilja och kunna utföra de typiskt manliga uppgifter som finns på 

förskolorna. 

 

När en man utför en manligt kodad syssla, exempelvis snickrar med barnen i snickarrummet,  

kontrolleras de sällan utav de kvinnliga kollegorna. Däremot hävdar Nordberg (2005) att de 

manliga förskollärarna ofta kontrolleras när de utför traditionellt kvinnliga uppgifter och 

sysslor, de förväntas vara slarvigare än sina kvinnliga kollegor. De manliga förskollärarna 

uttryckte enligt Nordberg en irritation gentemot att bli ifrågasatta och övervakade när de 

utförde typiskt kvinnliga saker som exempelvis matsituationer. 

 

Att vara man i ett kvinnodominerat yrke har en hel del fördelar menar Nordberg (2005). Hon 

menar att som manlig förskollärare så får man mer positiv uppmärksamhet från kollegor och 

föräldrar. Om man till exempel utför en typiskt kvinnlig syssla så får man mer beröm och 

positivt bemötande än om en kvinnlig kollega utför exakt samma syssla. Nordberg menar att 

man som förskollärare har samma arbetsuppgifter oavsett kön. Det är då viktigt att alla utför 

både de typiska kvinnliga samt typiska manliga sysslorna.  

 

Det har länge pågått en diskussion om varför män behöv i förskolan menar Nielsen (2005). I 

diskussionen har det tagits upp att det går ut över barnen när det inte finns manliga förskol-

lärare. Vidare säger Nielsen att, när det saknas manliga förskollärare, då uteblir de pedago-

giska kvaliteter och arbetssätt som män har. Detta diskuterades extra mycket under nittiota-

let, då det talades mycket om att det fanns ett behov av manliga förskollärare.  

 

 Nielsen (2005) skriver att danskarna under nittiotalet kallade engelsmän för ”sjukligt miss-

tänkliggörande”, då det pågick många diskurser om pedofilfall och att män var en fara i för-

skolan. När det sedan år 1998 uppdagades några pedofilfall i Danmark så blev reaktionerna 

starka i media och då väcktes även där en misstanke. Under den danska pedagogiska debat-

ten om pedofili,  var det några betydande personer som menade att man skulle ta varje an-

klagelse mot män på allvar. Detta på grund av hänsyn till barnen. Om en man fått en anmä-

lan emot sig, menade man i att den mannen skulle vara en ”märkt man” och även om han 

blev dömd eller inte, så skulle han inte få arbeta med barn mer. Enligt Nielsen så drogs det 

slutsatser att det bara var män som begår övergrepp på barn, då de har varit män som begått 

övergrepp i de fall som uppmärksammats. 

  

Det är enligt Nielsen (2005) viktigt att få fler män att vilja arbeta med barn. Detta för att 

bryta könsmönster och för att synen på att det bara är kvinnor som vill och kan ta hand om 

barn ska tas bort. 

 

Enligt Havung (2005) så har manliga förskollärare dubbla krav på sig i sitt arbete. Samtidigt 

som han är förskollärare, har han förväntningar på sig från samhället. När en man börjar 

arbeta i verksamheten, ska han vara mannen och fylla upp ett tomrum. Detta på grund av att 

det saknas män i verksamheten. Havung menar att mannen har ett uppdrag, förutom att utfö-

ra de arbetsuppgifter en förskollärare ska utföra, ska han bidra till att det blir en jämställdhet 

och att traditionella könsmönster bryts. 
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Havung (2005) menar att manliga förskollärare har haft förväntningar på sig att utföra sina 

arbetsuppgifter, och samtidigt gärna göra saker som tidigare har ansetts kvinnliga. Samtidigt 

ska de inte uppfattas kvinnliga då de ska skilja sig från kvinnorna. Detta för att barnen är i 

behov av en förebild som inte är en kvinna. 

  

En del män blir osäkra på sin egen identitet och är rädda att bli för kvinnliga, menar Havung 

(2005). Vidare menar Havung att många män känner ett behov av att umgås med andra män 

för att deras mansroll eller självuppfattning inte ska ändras. 

 

Enligt Svaleryd (2002) så spelar vårt kön en stor roll i vårt kommande liv. Man föds som ett 

tomt blad och formas av omgivningen. Beroende på vilket kön man har, så uppfostras man i 

dagens samhälle till att inta olika roller. Flickor och pojkar tilldelas olika intressen och för-

väntas att leva upp till det kvinnliga respektive det manliga. 

  

Samhället strävar efter att det ska bli mer jämställt. Därför är det viktigt att vi som pedago-

ger bidrar till att motverka de traditionella könsmönster som finns. Då kan vi människor 

förändra utbildnings- och yrkesmöjligheterna för oss själva och för andra människor. Med 

detta menar Svaleryd (2002) att man då först kan skapa en skola där man ser till varje en-

skild individs möjligheter att utvecklas.  

 

Vidare hävdar Svaleryd (2002) att om man ska arbeta för ett jämställt och framgångsrikt 

arbetslag så ska man ha viljan att kunna förändra och se sitt eget arbetssätt ur ett annorlunda 

perspektiv. Man behöver inom arbetslaget kunskap om olika strukturer, genus och maktsy-

stem. På detta sätt kan man arbeta fram ett tillvägagångssätt som passar arbetslaget och på så 

sätt hitta en gemensam syn att arbeta utifrån.  Man ska komma överens om vad man arbetar 

för på förskolan, vad som menas med exempelvis jämlikhet och vad man menar med peda-

gogiska arbetet. Därefter kan man börja arbeta för barns bästa.   

 

Enligt Tallberg (2002) så tycker de flesta elever att det inte har någon stor betydelse om lä-

raren är man eller kvinna. Eleverna lägger vikten vid lärarens personlighet och egenskaper.  

De skillnader som framkommer är att kvinnliga lärare är snällare och inte har lika lätt att 

sätta gränser i klassrummet. De manliga lärarna uppfattas ha mer humor och är mer auktori-

tära.  
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Metod  
I detta kapitel tar vi upp lite kort om vad hermeneutik innebär och varför det passar vårt syf-

te och frågeställningar bäst. Vi tar också upp att vi använt oss av kvalitativ metod med inter-

vju som redskap för att samla in fakta. Vidare tar vi upp hur vi valt ut de personer som är 

med i undersökningen och hur vi genomförde intervjuerna med dem. Vår egen förförståelse 

finns också med under metodkapitlet    
 

Hermeneutik 

Enligt Thurén (2007) finns det två huvudsakliga vetenskapliga teorier som man brukar prata 

om. Den ena är positivism och den andre hermeneutik. Hermeneutiken som vi har valt att 

utgå  ifrån i vårt examensarbete, bygger på empiri och logik, men utöver det även inkännan-

det eller empatin. Inom hermeneutiken skaffar man sig kunskap med hjälp av tidigare erfa-

renheter. Man använder sig av empatin. Hermeneutiken är viktig i de sammanhang då man 

behöver förstå sina medmänniskor.  

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar passar hermeneutiken bäst. Det är viktigt att an-

vända sig av känslor och kunna känna av stämning i olika situationer. Något som vi vill 

undvika är att utgå från en färdig mall där alla intervjuade får exakt samma frågor och ger 

exakt samma svar. En öppen dialog där utrymme för följdfrågor ges och där samtalet inte är 

styrt men ändå planerat. Det är det vi föredrar och får ut mest av. Enligt vårt syfte ska vi ta 

reda på hur manliga förskollärare uppfattar sitt yrkesval. I deras uppfattning finns ingen ab-

solut sanning utan deras svar bygger på egna erfarenheter. Händelser som de männen har 

varit med om kan tolkas på olika sätt. Därför finns ingen absolut sanning menar Thurén 

(2007).   

 

Kvalitativ metod och intervju som redskap 

Vi vill ha de manliga förskollärarnas uppfattningar om sitt yrkesval och vi vill förstå deras 

tankar om detta och då är kvalitativ metod att föredra. Lökken och Söbstad (1999) menar att 

man genom kvalitativ metod får reda på egenskaperna hos den man ska intervjua genom att 

man har en holistisk syn på människan, man vill fånga helheten hos den intervjuade. Det 

handlar inte bara om att få ett svar utan också läsa av den emotionella känslan som den in-

tervjuade utger. Vad man utgår ifrån i den kvalitativa metoden är först och främst att få en 

förståelse och inte en förklaring. Vårt syfte är att få en uppfattning om vad de  intervjuade 

anser om att vara man i ett kvinnodominerat yrke. Därför använder vi oss av kvalitativ me-

tod, för att vi vill läsa av den intervjuade och inte bara få ren fakta i form av ett färdigt svar. 

Kihlström (2007a) menar att en kvalitativ intervju skiljer sig från ett vanligt samtal på det 

sättet att en intervju har ett förutbestämt syfte och att man genom att vara bra förberedd kan 

hålla sig kvar till ämnet, men inte styra intervjun. Det är alltså viktigt att var väl förberedd 

och ha en bra struktur på intervjun. Om man verkar osäker, inte förberedd och inte har ett 

tydligt syfte med intervjun så kan de intervjuade lätt tappa intresset. Man ska själv visa att 

man är intresserad av det man intervjuar om. Eftersom vi utbildar oss till förskollärare och är 

män så är vårt syfte med denna uppsats något som kommer hjälpa oss i vårt kommande yrke.  

 

Enligt Kihlström (2007a) kan man genom intervju få ut mer av vad det gäller människors 

känslor och den dåvarande sinnesstämningen. Det är med intervju lättare att möta männi-

skor. Det är viktigt att ha en bra intervjumetodik, på så sätt kan man lättare tillmötesgå för- 
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äldrar och få ett närmare samarbete. Genom intervju kanske man inte får in lika mycket fak-

ta som med t.ex. enkät, men man får en dialog och har chans att ställa följdfrågor. Det gör 

att man kanske kan komma på nya saker under intervjun och hitta nya infallsvinklar. Vad 

som gör att intervju passar vårt syfte bäst, är att vi genom det på enklast sätt får en bra upp-

fattning av vad de tillfrågade känner och tänker om sitt yrkesval. För att få en bra uppfatt-

ning om vad den intervjuade tycker och tänker är metoden intervju bäst enligt oss.  

 

Urval 

När vi valde vilka som vi skulle intervjua använde vi oss av ett strategiskt urval. Ett strate-

giskt urval innebär att man utifrån sitt syfte och frågeställningar själv väljer ut personer som 

bäst passar in. Där har kön och ålder stor betydelse (Trost, 1997). I vår undersökning hade 

dock enbart könet stor betydelse. Eftersom vårt syfte är att ta reda på manliga förskollärares 

uppfattning om sitt yrke, så faller det sig självklart att intervjua män som arbetar som för-

skollärare. Några av de manliga förskollärare vi intervjuat fick vi kontakt med genom en 

man som arbetar som lärarutbildare på en högskola. Vi tog medvetet kontakt med honom för 

vi visste att han kände till och hade kontakt med flera manliga förskollärare. Vi fick också 

kontakt med en av de intervjuade genom personlig kännedom. Intervjuerna var fördelade på 

tre olika förskolor. 

 

Presentation av förskollärare 

Den första förskolläraren tog sin förskollärarexamen år 1998 och har efter det arbetat på sju 

olika förskolor. Han sökte sig till sin nuvarande arbetsplats på grund av att det där fanns 

manliga kollegor. 

 

Den andre förskolläraren har arbetat som förskollärare sedan han tog sin förskollärarexamen 

år 1998. Han började sin karriär med ett vikariat och har därefter stannat kvar på samma 

arbetsplats.  

 

Den tredje förskolläraren som vi intervjuat har arbetat som förskollärare sedan år 2000 då 

han tog sin förskollärarexamen. Han har arbetat på två förskolor innan den nuvarande ar-

betsplatsen. Han sökte sig dit han nu arbetar, på grund av att han visste att det på den arbets-

platsen arbetade manliga förskollärare. 

 

Den fjärde förskolläraren som vi intervjuat  har arbetat på samma arbetsplats sedan han tog 

sin förskollärarexamen år 1998.  
 

Den femte förskolläraren tog sin förskollärarexamen år 1977 och har sedan dess arbetat på 

två olika förskolor. Den första arbetsplatsen arbetade han på i 30 år. Han tröttnade på att 

vara på samma arbetsplats såpass länge och bytte till sin nuvarande arbetsplats.  

 

Den sjätte förskolläraren tog sin förskollärarexamen år 1994 och började då arbeta i fritids-

verksamhet. År 1996 bytte han arbetsplats och började arbeta på förskola. Efter det har han 

varit på samma förskola, men olika avdelningar. 
 

Intervjuguide 

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjumetod. Det innebär att man utgår 

från en mall med intervjufrågor. Dessa frågor är ett stöd i intervjun. Under intervjun kan 

även följdfrågor ställas och  nya relevanta frågor för  undersökningen kan uppstå (Lantz, 

2007).  
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Varför vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervju var för att vi skulle kunna 

vara flexibla och känna av stämningen hos den intervjuade.  För en del kan det vara extra 

känsligt med vissa frågor och då ska vi kunna bortse från den frågan (Lantz, 2007).  

 

Vår intervjuguide är uppdelad i fem olika delar; Bakgrundsfrågor, fördelar och nackdelar, 

föräldrarnas bemötande, varför män behövs i förskolan och ditt yrke idag. Bakgrundsfrågor 

valde vi för att få igång ett samtal med den intervjuade samt att kunna avgöra vad det var 

som fick de intervjuade att intressera sig för ett kvinnodominerat yrke.  Delen om fördelar 

och nackdelar har vi med i vår intervju för att det också är en av våra frågeställningar. I 

samma del frågar vi om de intervjuade någon gång har känt sig utsatta under sin yrkestid. 

Detta också för att det återfinns i frågeställningarna i början av vårat arbete.  I delen om för-

äldrars bemötande ställer vi frågor om hur de intervjuade har blivit bemöta utav föräldrar 

och om det är något som skiljer sig från hur deras kvinnliga kollegor blir bemötta. Detta är 

en av huvudpunkterna i vårt syfte. Varför män behövs i förskolan är den kategori som vi 

mest ser fram emot att få svar på. Denna del ger svar på frågorna: Varför män behövs samt 

vad man kan göra för att locka fler män till förskoleyrket. Detta är också en fundamental 

punkt i vårt syfte. Den sista delen i vår intervju handlar om hur man trivs i yrket och om de 

fortfarande har samma intresse som när de först började arbeta, samt hur deras omgivning 

ser på att de valt att bli förskollärare. (Se alla intervjufrågor i bilaga 1) 

 

Genomförande 

Vi ringde upp de män vi skulle intervjua och bestämde tider för när intervjuerna skulle 

genomföras. Vid intervjutillfällena medverkade vi båda två. En av oss agerade intervjuare 

och den andre antecknade samtidigt. Vi valde att använda oss av en diktafon för att spela in 

intervjun, och vi förde även anteckningar. Genom att spela in intervjuerna kan vi i efterhand 

gå tillbaka och lyssna för att få information vi inte hunnit anteckna. En annan fördel med att 

spela in intervjun är att vi kan höra hur vi sköter oss som intervjuare och på det sättet för-

bättra oss till nästa intervjutillfälle.  

 

Vi genomförde intervjuerna på förskolorna där männen arbetade. Enligt Kihlström (2007a) 

kan det vara bra att värma upp den intervjuade med allmänna frågor. Då kan den intervjuade 

komma in i stämningen och inte känna sig obekväm i situationen. Detta var något som vi 

använde oss av. Vi ställde några frågor om deras bakgrund och de fick innan intervjun star-

tade läsa igenom intervjun så de inte skulle känna sig obekväma och veta vad deras delta-

gande innebar. Vidare menar Kihlström att om den man intervjuar råkar sväva iväg ifrån 

ämnet ska man försöka styra tillbaka till ämnet, men man ska inte avbryta utan på ett smidigt 

sätt komma tillbaka till ämnet. Även detta har vi tillgodosett och försökt förhålla oss till un-

der intervjuerna. Många av de intervjuade berättade mycket om deras yrke och vid några 

tillfällen fick vi styra tillbaka dem till ämnet utan att göra ett abrupt avbrott.  

 

Enligt Lantz (2007) så ska den intervjuade känna sig trygg och inte känna sig tvingad till 

ögonkontakt. Det är även väldigt viktigt att ha gott om tid till intervjun. Stressar man fram 

svar så kanske den intervjuade inte svarar vad den egentligen ville. Frågorna ska inte vara 

ledande och de ska vara väl genomtänkta. De intervjuade fick själva bestämma på vilken 

plats intervjun skulle äga rum. Vi anser att det fanns tillräckligt med tid till de flesta inter-

vjuerna. En av intervjuerna drog ut på tiden och vi hann då inte genomföra hela intervjun. Vi 

fick då slutföra intervjun vid ett senare tillfälle. Det gavs tid för eftertanke hos de intervjua-

de efter varje ställd intervjufråga. Vi lät dem berätta och ge konkreta exempel på vad de me-

nade med sina svar.   
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Fem av de sex intervjuerna ägde rum i personalrum då de alla hade tagit rast för att bli inter-

vjuade. Den sista vi intervjuade hade inte möjlighet att ta rast den dagen, så vi fick genomfö-

ra intervjun ute på gården då han hade ansvar för några barn som sov middag ute.    

 

Intervjuerna varade cirka 30 min och någon något kortare. I ett fall så fick vi inte lika långa 

svar som från de andra. En av intervjuerna avbröts då mannen var tvungen att gå tillbaka till 

barngruppen. Vi ställde de resterande frågorna senare under dagen då han kunde gå ifrån 

barngruppen en stund. Intervjun som ägde rum utomhus avbröts några minuter då ett barn 

vaknade och den intervjuade skulle be en kollega att ta hand om barnet. Mitt i under inter-

vjun kom det även föräldrar och hämtade sina barn, vilket gjorde att den intervjuade kom av 

sig lite i intervjun.  

 

 

Vi har intervjuat alla de manliga förskollärare som vi fått tag på. Vi fick tag på sex stycken 

och vi känner att det material vi fått in är tillräckligt för vår undersökning.  

 

Etiska överväganden 

När man forskar ska man enligt Vetenskapsrådet (2002) utgå ifrån fyra grundläggande hu-

vudkrav; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet innebär att den intervjuade ska få ta del av vad deras deltagande 

innebär, vad vi ska använda den information vi får av dem till samt vårt syfte och de 

frågeställningar vi har. Deltagandet ska vara frivilligt och den intervjuade ska när 

som helst få avbryta intervjun. Vi redogjorde för de intervjuade om vad deras delta-

gande innebar och de fick innan intervjun läsa igenom vårt syfte, frågeställningar och 

de intervjufrågor som skulle ställas. Detta för att de utifrån det skulle kunna ta ställ-

ning till om de ville deltaga eller inte. 

 

 Samtyckeskravet är att den tillfrågade har rätt att neka ett genomförande av en inter-

vju och om de ställer upp har de rätt att bestämma hur länge intervjun ska vara. Om 

den tillfrågade är under 18 år måste man först ha fått målsmans medgivande. I en del 

fall behöver man inte få målsmans tillstånd, utan det räcker med exempelvis skolled-

ningens eller arbetsgivarens tillstånd. Det gäller när det inte handlar om privata frå-

gor. När vi skulle börja intervjun frågade vi först om samtycke fanns till att vi an-

vände oss av diktafon under intervjun. Vi talade också om att deltagandet var frivil-

ligt och att de fick bestämma hur länge intervjun skulle pågå.   

 

 Konfidentialitetskravet handlar om att deltagandet är anonymt. Efter sammanställan-

det av intervjuerna kommer vi att makulera den information vi fått från intervjuerna. 

Det ska inte med hjälp av det materialet vi använder oss av i uppsatsen kunna ta reda 

på de intervjuades identiteter. De intervjuade fick även information om att vi endast 

skulle använda oss av uppgifterna i vår uppsats och att det insamlade materialet efter 

bearbetning skulle förstöras/tas bort. För att de intervjuade skulle känna sig trygga 

under intervjun så redogjorde vi för deras anonymitet och att deras identitet inte på 

något sätt skulle kunna avslöjas i uppsatsen.  

 

 

 Det sista grundläggande kravet är nyttjandekravet. Detta innebär att man inte får an-

vända informationen som man har samlat in under intervjuerna till annat än forsk-

ning. Uppgifterna får inte säljas till, exempelvis företag eller liknande. Vi redogjorde 
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för de intervjuade att materialet endast skulle användas i forskningssyfte och att ing-

en annan än vi skulle ha tillgång till materialet.  

 

Bearbetning och analys av material 

Vi började med att lyssna igenom det inspelade materialet och jämförde samtidigt det med 

våra anteckningar från intervjuerna, var och en för sig. Sedan diskuterade vi med varandra 

om vad vi fått fram av intervjuerna, skillnader, likheter och centrala begrepp. Vi sökte efter 

material i intervjuerna som berörde vårt syfte och frågeställningar. När vi lyssnade igenom 

materialet så fann vi citat som vi kan ha användning av när vi bearbetar vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

 

Reliabilitet och validitet 

Vår undersökning måste vara trovärdig och verklighetsanpassad. Innehållet i vår undersök-

ning bör även vara enkelt att förstå (Kihlström, 2007c). Vi har lyssnat igenom de intervjuer 

vi genomfört noga för att försäkra oss om att vi verkligen ska få med den information som vi 

samlat in. Detta kunde vi göra eftersom vi har använde oss av en diktafon och spelade med 

den in intervjuerna. Vi har ställt frågor till de intervjuade och sett till att de svar vi har fått, 

har ger oss fakta till att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Vi har i vår undersökning försökt att skriva så att man lätt kan följa innehållet och arbetets 

gång. Vi hade kunnat få arbetet ännu mer tillförlitligt om vi hade intervjuat fler än sex 

stycken manliga förskollärare. Dock anser vi att sex stycken intervjuer var tillräckligt för att 

få den fakta vi behövde för att få ett trovärdigt resultat. Genom de sex intervjuer som vi har 

genomfört har vi kunnat hitta tydliga likheter och skillnader mellan de intervjuade. Dessa 

likheter och skillnader har gett oss ett resultat som vi har kunnat dra vissa slutsatser av.     

 

Egen förförståelse 

Vi tror att den största anledningen till att det är så få män som arbetar som manliga förskol-

lärare är utsattheten. Med utsatthet menar vi att en man kan bli ifrågasatt och anklagad för 

att vara pedofil bara för att han är förskollärare. En annan teori om varför få män söker sig 

till yrket, trodde vi var att det är ett lågavlönat yrke och att statusen är låg. Vi trodde att 

många män var rädda för vad omgivning ska tycka och tänka om dem ifall de skulle välja att 

bli förskollärare. Vad som väckte vårt intresse för förskolläraryrket, var att vi på något sätt 

vill arbeta med barn eller ungdomar. Vi tror också att detta gäller de flesta män som söker 

sig till yrket. Ingen av oss två valde detta yrke för att få en hög status eller tjäna mycket 

pengar. 

 

Vi tror att det behövs män för att det finns få av dem inom förskoleyrket och det är viktigt 

för barnen att ha både manliga och kvinnliga förebilder. En annan uppfattning vi tror om 

varför det behövs manliga förskollärare är att kvinnor och män arbetar på olika sätt. Därför 

behövs det både män och kvinnor för att få flera olika perspektiv på arbetsplatsen. Vi har 

upplevt att många kvinnor inte låter barnen utöva livlig fysisk aktivitet. Med det menar vi att 

barnen inte får plocka upp pinnar ute och leka krig med och de får inte heller brottas på lek. 

Vi tror att många barn har ett stort behov av att leka krigslekar och genom att det finns män 

på förskolan så tillåts det mer. Vi tycker inte att det är någon fara om de leker krigslekar, så 

länge man har en uppsikt över det.  

 

När det gäller föräldrars bemötande av manliga förskollärare så hade vi en uppfattning av att 

man blir extra väl bemött. Under vår VFU har vi märkt att föräldrar tycker det är kul och 

positivt när män kommer ut i verksamheten. Vi har däremot aldrig fått veta varför de tycker 
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att det är bra med män i förskolan. Vi tror att de tycker det är kul när det kommer ut män i 

verksamheten för att det finns så få.  

 

Att som manlig förskollärare arbeta i ett kvinnodominerat yrke har vi vissa gånger upplevt 

vara lite komplicerat. Våra intressen har inte alltid stämt överens med de kvinnliga förskol-

lärarna. Därför kan man känna sig utanför och inte riktigt passa in. Vi tror att det är så inom 

de flesta yrken där det är kvinno- eller mansdominerat. Inom till exempelvis byggbranschen 

är det oftast flest män och vi tror då att man som kvinna kan känna sig utanför. Därför tror vi 

att det är bäst för alla om det är någorlunda jämställt i arbetslaget.  

 

Vi tror att en fördel med att vara man inom förskoleyrket är att man blir extra väl bemött av 

föräldrar och barn på grund av att det finns så få män. En annan fördel vi känt av är att man 

blir bättre bemött av arbetslaget än de kvinnliga kollegorna och inte behöver utföra alla ar-

betsuppgifter som de andra gör. Detta kan även ses som en nackdel då man kanske inte ut-

vecklas på det sätt som man vill. Om man inte utför vissa arbetsuppgifter kan man inte heller 

utvecklas och bli bättre på det. 

 

Fler nackdelar som vi tror finns med att vara man inom förskoleyrket är bland annat att man 

kan känna sig utsatt och inte våga göra alla arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att 

byta blöja och om man gör det så vågar man inte stänga dörren till skötrummet. Detta för att 

man är rädd för att bli ifrågasatt och misstrodd att vara pedofil. En annan nackdel med att 

vara man inom förskoleyrket tror vi är att människor i ens omgivning lätt kan döma ut en 

och ha förutfattade meningar om manliga förskollärare. Att det är få män i verksamheten 

kan vara en nackdel, då man ibland som manlig förskollärare kan känna att man behöver en 

manlig kollega att prata med. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat som vi har kommit fram till med hjälp av de intervjuer 

vi genomfört.  
 

Intresset för yrket och omgivningens påvekan 

Vad vi har fått fram av intervjuerna, är att samtliga har utbildat sig till förskollärare för att 

de har haft ett intresse för att på ett eller annat sätt arbeta med barn och ungdomar. En av de 

manliga pedagogerna uttrycker sig på följande vis: ”Jag vill jobba med människor, och barn 

eller ungdomar då.” 

 

De intervjuade känner alla i efterhand att de har valt rätt yrke och några av dem tror till och 

med att de kommer arbeta som förskollärare resten av livet. På frågan om de känner att de 

valt rätt yrke sa en av dem: ”Ja det kan jag säga att jag definitivt gjort. Jag kommer ju att 

jobba med det här resten av mitt liv.” 

 

Alla utom en av intervjuade har alla provat på olika yrken innan de bestämde sig för att söka 

in på förskollärarprogrammet. De har bytt arbete på grund av olika anledningar. Några av de 

tillfrågade kände att det var arbetsbrist och ville byta till ett annat arbete som det fanns arbe-

te inom. En av dem uttryckte sig på följande sätt: ”Jag är ju faktiskt snickare från början å, 

sen var ju 90-talet så var det dåligt med arbete runt omkring där då.” 

 

Några av de tillfrågade bytte även karriär på grund av att de hade tröttnat på sitt dåvarande 

arbete. Många av dem har känt att de inte utvecklas och inte haft någon lust att gå till sitt 

arbete. En av dom säger följande: 

 
 ”Boråstapeter jag har varit där. Jag har hållit på med idrott, innebandy,  

ishockey i Borås. Mamma har städat, jag har städat, jag har provat på dom  

här vanliga jobben, å sitta där och bara montera vill jag inte. Så jag vill jobba 

 med människor” 

 

Det var även några som menade att omgivningen på något sätt påverkade deras val av yrke. 

Några har blivit påverkad av en person i släkten och en av dem hade en förebild som var 

manlig förskollärare. En av de som blivit påverkad av någon i sin omgivning säger: 

 
  ”Jag var målare från början och jag trivdes inte som det. Så jag var inne  

 på att bli lärare först, men så sa min, min svärmor sa faktiskt så här att, ska du  

 inte söka till förskollärare? För jag tror att du passar.”   
 

Fördelar med yrket 

Alla utom en av de intervjuade ser någon fördel i att vara manlig förskollärare. En sak som 

alla de som ser fördelar i att vara manlig förskollärare talar om, är att de får extra mycket 

positiv respons från föräldrar. Såhär uttrycker sig en av de intervjuade: ”Fördelar är att man 

får oerhört mycket positiv respons av föräldrarna för att man  är kille. Dom tycker att det är 

jättebra att det finns killar också.”   

  

Vidare menar samma person att man inte ska ha några fördelar gentemot kvinnor eftersom 

arbetsuppgifterna man har som förskollärare ska vara samma oavsett vilket kön man har.  

 

 ”Annars så, nej jag kan inte säga att jag varken, att jag har mer fördelar  

 än vad tjejerna har för att jag är kille. Det har jag inte, det ska jag inte ha  

 heller bara för att jag är kille. För vi gör precis samma saker och vi är ju ett  

 arbetslag och vi delar ju på allting.”    
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Några av männen tycker att de har en fördel i att vara manlig förskollärare då man har ett 

försprång gentemot sina kvinnliga kollegor. De blir behandlade bättre av föräldrar och kol-

legor då de är en minoritet. En av de manliga förskollärarna säger: 

 
 ”Asså, man har ju ett litet försprång eftersom det är så mycket tjejer ute och  

 jobbar. Så att när det kommer en kille då så är man lite raritet sådär.  /…/ visst 

 bara för att man är minoritet ute sådär så blir man lite gräddfil ibland.”   

 

Nackdelar med yrket 

Majoriteten av de tillfrågade ser någon nackdel med att vara manlig förskollärare. En nack-

del är, säger en av dem: ”Det är  i så fall, den enda nackdelen är att det är för lite män. Det 

kan jag väl säga”  

 

Två av de intervjuade ser en helt annan nackdel med att vara manlig förskollärare och det 

har att göra med alla de pedofilrykten som gått om manliga förskollärare. En av dessa två 

manliga förskollärare säger: 

 
”Ett tag under de här tretton åren var det den här pedofilhysterin. /…/ När det 

 var pedofilhysteri så var det jobbigt. Då kom det frågor, hur känns det? Då sa  

jag, jag har en yrkesroll. Jag har pluggat tre år och jag ska inte ens behöva  

försvara det, men då var det tufft och jag hade funderingar på att byta.” 

 

Ytterligare en nackdel som ett par av de tillfrågade pratar om är att man som manlig förskol-

lärare förväntas inta ”dubbla roller” och uttrycker sig på följande vis om det finns några 

nackdelar: 

 
 ”Det är väl det här med dubbla roller som ni kanske har hört talats om att man  

kan få i så fall.  Att för man är man så kanske det finns såna här föreställningar om  

att man ska sköta det här med att byta lampor om de går sönder, laga cyklarna kanske  

om de går sönder. Det här förväntas man ju göra utöver de vanliga arbetsuppgifterna  

en förskollärare har.”  

 

En annan av de intervjuade tror att männen får de ”dubbla rollerna” därför att de kvinnliga 

kollegorna har en man hemma som utför de typiskt manliga uppgifterna och då får också de 

manliga förskollärarna de uppgifterna. Det är inte säkert att, bara för att man är man så vill 

man utföra de uppgifterna menar en av det intervjuade: ”Särskilt äldre kvinnor där de har 

kvar det traditionella /…/ nu i våran ålder kanske det inte är så. Det är nya tider nu. /…/Jag 

kan ju snickra, men jag tycker inte det är kul.” 

 

Det finns, anser två av de intervjuade, inga nackdelar alls med att vara manlig förskollärare. 

En av dessa två svarar på vår fråga om nackdelar på följande sätt: ”Nä det gör jag faktiskt 

inte. Nä, nä inte som jag kan peka på så.”   

 

Ovan ser vi att det finns både de som inte ser några nackdelar med att vara manlig förskollä-

rare och andra som ser nackdelar. De som ser nackdelar med att vara manlig förskollärare 

har många olika uppfattningar om vad som är nackdelar.  

 

Föräldrars bemötande gentemot manliga kontra kvinnliga förskollärare 

Samtliga sex manliga förskollärare säger att de har blivit väldigt bra bemötta av föräldrar. 

De har alla fått kommentarer om att det är bra med manliga förskollärare. En av de manliga  
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förskollärarna berättar: ”Man kan höra kommentaren ibland att, men vad roligt att en kille 

jobbar på den här avdelningen där mitt barn går, eller ska börja här.”   

 

De flesta av de intervjuade tror inte att det beror på vilket kön du som förskollärare har i 

bemötandet med föräldrar. Istället tror de att personligheten är det viktigaste i hur man blir 

bemött av föräldrar. Detta får vi vetskap om när en av de intervjuade säger: ”Jag tycker att 

dom bemöter oss likadant oavsett om vi är man eller kvinna. Sen kan dom bemöta oss olika 

på grund av att vi har olika personligheter, att man är olika.” 
 

Några av dem vi intervjuat säger att det kan skilja sig lite åt på så sätt att mammorna pratar 

mer med de kvinnliga kollegorna och papporna med de manliga förskollärarna. Detta stärks 

i ett uttalande av en av de intervjuade ”Tjejerna kan nog kanske vara lite mer bundis med 

mammorna när det gäller hallsnacket och såna där saker. Medans jag är mer bundis med 

papporna då.” De menar dock att de inte bemöts bättre eller sämre än vad deras kvinnliga 

kollegor gör. Det handlar mer om gemensamma intressen hävdar några av de intervjuade.  

 

Trots att alla har blivit bemötta bra av föräldrar, så har några av dem stött på mindre pro-

blem i form av  kulturkrockar. En av de som varit med om en kulturkrock kände inte till att 

mammorna i en specifik kultur inte fick hälsa på män och säger, ”/…/ hon fick inte hälsa på 

män. Det är sånt man inte reflekterar över. Utan då blev det att då skulle man hälsa med 

armbågen istället. Då kan det bli lite pinsamt.”  

 

Det viktigaste är menar några av dem vi intervjuat, att man har en professionell yrkesroll 

och då blir bemötandet från föräldrar detsamma om man är man eller kvinna. En av dem 

säger: ”/…/ det viktigaste är din yrkesroll och att du har ett bra bemötande, så blir du bra 

bemött tillbaka.” 

 

Varför behövs manliga förskollärare 

Samtliga vi intervjuat har en sak gemensamt. De anser alla att manliga förskollärare behövs 

för att barnen ska ha en manlig förebild. De tycker att det är viktigt med en manlig förebild 

då många barn i dagens samhälle lever med enbart sin mamma. Då behövs de manliga för-

skollärarna extra mycket och en av de intervjuade säger: ”/…/särskilt med ensamstående 

mammor då om man säger så. Där det inte kanske finns manliga förebilder”  

 

De flesta av de tillfrågade menar att det behövs manliga förskollärare därför att kvinnor har 

en tendens att tysta ner och inte tillåta exempelvis ”bråklek”. De tror att det tillåts mer när 

det kommer in män i verksamheten, då de själva har lekt ”bråklek” när de var små och de 

accepterar då detta mer. Det bekräftas när en av de intervjuade säger:  

 

 
”Bråklek är ju till exempel många kvinnor såhär, oj! Men det finns ju ett sånt  

behov utav det. /…/Vi kanske är lite mer tillåtande ibland när det gäller vissa 

 lekar för vi har gjort dem själva. Vi vet att det här funkar.  Det här har jag mått 

 bra utav.” 

 

Hälften av de manliga förskollärare vi intervjuat anser att arbetslaget fungerar bättre om det 

består av både kvinnor och män. En av de intervjuade tror att män är mer rakt på sak och 

kvinnor lindar in det lite mer. Detta bekräftas när han säger: ”Kvinnor kanske lindar in det 

lite mer.”  De tror att kvinnorna hänger upp sig på småsaker och inte alltid säger vad de 

tycker och tänker. En av de intervjuade uttrycker sig: 

 

 ”Där jag har varit ensam kille, det har  varit mer småtjafs om småsaker ibland.  /…/ 
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 Jag uppfattar att vi killar är mer raka. Vi säger direkt vad vi tycker och tänker. På till  

 exempel personalmöte och det beslutas saker, så säger v i vad vill. Men det är inte alla  

 tjejer som gör det, tyvärr. /…/ Det kan ha med personligheten att göra. Men jag tror att 

 det har att göra med att vi kvinnor och män fungerar olika.   

 

En av de intervjuade menar att det behövs manliga förskollärare för att det blir lättare att 

följa läroplanen. Enligt honom ska man i läroplanen motverka de traditionella könsmönster 

och könsroller som finns i samhället. Kvinnor kan göra det män gör och visa barnen det, 

men de kan inte göra kvinnliga saker och vara män säger han:  ”Vi kan baka vi är bra på det 

och sy till exempel /…/att man är man det kan ju inte kvinnorna ge dem, hur en man är och 

gestaltar sig”. Vidare ger han exempel på hur man kan synliggöra för barnen att män kan 

göra ”kvinnosaker” och vice versa: ”/…/ då har hon spikat upp plåsterboxen och jag har 

stått och hållt. Och ser barnen det, då har vi läroplanen rakt av”   

 

Utsatthet 

Mer än hälften av de tillfrågade manliga förskollärare säger att de aldrig på något sätt har 

känt sig utsatta eller blivit anklagade för att vara pedofiler. Det har snarare varit tvärtom när 

det har uppstått pedofilfall i medierna. De alla känt att de haft bra stöttning från kollegor. I 

och med det så har de känt sig trygga och inte upplevt att de varit utsatta som manliga för-

skollärare. En av de intervjuade säger:  

 
”Väldigt väldigt bra stöd av mina arbetskamrater. Så jag var aldrig ifrågasatt i  

överhuvudtaget. /…/ Det var ju bara just det där att man fick hjälp och stöd och 

 känner du bara att du sitter rätt på din plats och att dina arbetskamrater tycker att  

du gör ett bra jobb där. Och det inte finns några konstigheter runt omkring, så  

behöver du aldrig ta åt dig.”    

 

Endast en av de intervjuade har känt sig utsatt som manlig förskollärare i sitt yrkesliv. Det 

var när han var nyutexaminerad. Han tänkte lämna yrket på grund av att han kände sig ut-

fryst: ”/…/Och det var så att jag tänkte lämna yrket. Jag kände mig utfryst av kollegorna.”   

 
De flesta säger att de är trötta på allt prat om att man som manlig förskollärare ifrågasätts 

och anklagas för att vara pedofil. Det är inget man kan gå omkring och fundera på tycker 

många av de tillfrågade. Då orkar man inte med sitt arbete anser de flesta. Så fort det uppstår 

fall av pedofili så är det mycket prat om det och många manliga förskollärare blir ”märkta”. 

En av dem uttrycker sig på följande vis om pedofili: ” /…/Man kan inte gå och fundera på 

sånt heller. Vi är kanske på ett sätt lite trötta på det här tjatet om pedofili” 
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Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuterar vi resultatet kopplat till bakgrunden och vår egen förförståel-

se. Vidare så reflekterar vi  över metoden vi valt och granskar den kritiskt. I diskussionen tar 

vi även upp de didaktiska konsekvenser som undersökningen ger.  

 

Resultatdiskussionen 

 

Intresset för yrket och omgivningens påvekan 

Som Nielsen (2005) skriver är det viktigt att få män att vilja arbeta med barn. Vad vi har 

kunnat se i vårt resultat, så har alla mer eller mindre gjort ett medvetet val och vill arbeta 

med barn eller ungdomar på något sätt. Vår förförståelse var också att vi trodde att de flesta 

som valt förskoleyrket, hade valt det för att de ville arbeta med barn eller ungdomar. Vi själ-

va har inte valt yrket för att få en hög lön eller status, utan för att vi verkligen vill arbeta med 

barn och det har vi även uppfattat att de intervjuade vill.  

 

Enligt Connell (1999) så finns det två typer av maskuliniteter. Dels den som har med kön 

och maktbildande att göra och den som har med klass och etnicitet att göra. Vi anser att de 

intervjuade inte faller in under de två typerna av maskuliniteter. Att arbeta med barn ses inte 

som något maskulint och är långt ifrån den ”normala mannen” som utgör en norm i samhäl-

let . Eftersom förskolläraryrket har en låg status så tillhör de intervjuade enligt Connells teo-

ri en lägre klass och man behöver då hålla sig så nära mansidealet som möjligt. Vi anser att 

de intervjuade har gjort ett målmedvetet val och verkligen har intresse för att arbeta med 

barn, då de går emot Connells teori om maskulinitet. Vad vi kan utläsa av vårt resultat är att 

ingen av de intervjuade varken ligger nära mansidealet eller står högt i klassamhället.   

 

Fördelar med yrket 

Nordberg (2005) menar att männen får mer beröm än sina kvinnliga kollegor när de utför 

något som anses vara kvinnligt. Många av de intervjuade anser att man har fördelar för att de 

är män. Det handlar ofta om bemötande av föräldrar och kollegor. Bara för att de är en mi-

noritet så blir de särbehandlade på ett positivt sätt. Det anser en av de intervjuade att man 

inte ska bli, då man har samma arbetsuppgifter oavsett vilket kön man har. Detta anser också  

Nordberg.  

 

Enligt Connell (1999)  så står kvinnor underordnade männen. Det skulle kunna vara så att 

manliga förskollärare blir särbehandlade på grund av att de är män och enligt Connell så har 

män en högre status. Detta innebär kanske att kvinnor ser sig själva som lägre i rang och 

därför så kanske de ställer sig in hos männen för att få fördelar som många gör för exempel-

vis för sina chefer för att ligga bra till hos denne. Så tycker vi inte att samhället ska fungera, 

utan vi vill att man ska bemöta alla människor lika och inte fjäska för vissa personer för 

egen vinning.     

 

De fördelar som de intervjuade ser med att vara manlig förskollärare stämmer överens med 

de fördelar vi har upplevt när vi varit ute på VFU. Vi har blivit extra bra bemötta av föräld-

rar för att vi är män. Vi har även upplevt att vi inte behövt göra vissa saker som att till ex-

empel byta blöja och diska. Detta kan både vara en fördel och en nackdel. Nordberg (2005) 

menar att de kvinnliga kollegorna tror att man som manlig förskollärare är slarvigare än dem 

när man utför typiskt kvinnliga sysslor. Vi tror att det är på grund av det, som vi inte alltid 

behöver utföra en del sysslor. Det kan vara en fördel i vissa lägen, men blir det för mycket 

så utvecklas man inte i sitt yrke och det blir då anser vi en nackdel. 
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Nackdelar med yrket 

Havung (2005) menar att mannen har en förväntning på sig att inta rollen som mannen. Med 

detta menar hon att han utöver sina arbetsuppgifter ska utföra typiskt manliga sysslor. Han 

får då ”dubbla roller”. Han förväntas att till exempel byta glödlampor och laga cyklarna.  

Denna förväntan har alltså inte kvinnorna på sig. De behöver inte göra typiskt manliga sa-

ker. Detta har även några av de intervjuade känt av och ser det som en nackdel. De har inte 

valt förskoleyrket för att utföra de sysslorna.  

 

Nordberg (2005) hävdar att, när en man kommer ut i förskoleverksamheten så läggs de ty-

piskt manliga uppgifterna ut på honom. Detta kan många gånger vara en nackdel då inte alla 

män gillar att göra de typiskt manliga. Som en av de intervjuade menar så är de inte säkert 

att män vill utföra de traditionella manliga sysslorna. 

 

I vår förförståelse trodde vi att en stor nackdel med yrket, var att man blir mycket ifrågasatt  

som manlig förskollärare och att man känner sig utsatt på grund av att man är man och arbe-

tar med barn. Det visade sig att de vi intervjuat inte alls känt det så.   

 

Enligt Havung (2005) så blir en del män osäkra på sin identitet och känner en rädsla för att 

bli för kvinnliga. De känner då att de behöver män i sin umgängeskrets för att känna sig säk-

ra i sin mansroll. En av de män vi intervjuat, tog upp det som en nackdel att det finns lite 

män ute i verksamheten. Han hävdar att det även behövs män att prata med. Det skulle alltså 

kunna bero på det som Havung menar. Vi tycker att det är en annan jargong mellan män och 

att man ibland behöver prata om andra saker än vad man pratar om med de flesta kvinnor. 

 

Föräldrars bemötande gentemot manliga kontra kvinnliga förskollärare 

Nordberg (2005) menar att man i ett kvinnodominerat yrke har många fördelar som manlig 

förskollärare. En av de fördelarna är att man får extra mycket positiv uppmärksamhet av 

föräldrar. Det är något som nästan alla de intervjuade har känt av och de tror att det beror på 

att de är i en minoritet och de blir då lite av en raritet. Detta är något som även vi har upplevt 

under vår VFU och tror också att det beror på att det är så pass få manliga förskollärare ute i 

verksamheten.  

 

De vi intervjuat hävdar att det viktigaste i bemötandet med både föräldrar och kollegor ska 

vara ens personlighet och inte vilket kön man har. Ens personlighet formas av hur man växer 

upp, tidigare erfarenheter och omgivning menar Svaleryd (2002). Ändå blir de extra väl be-

mötta av föräldrar. De menar vidare att man inte ska särbehandlas bara för att man är man.  

 

Att man ska vara professionell i sin yrkesroll det är något som många av de vi intervjuat 

tycker är viktigt. Särskilt i bemötandet av föräldrar. Man ska kunna visa att man inte behö-

ver prata om privata saker med föräldrar. Om till exempel en ensamstående mamma vill 

prata med just dig som manlig förskollärare om något privat, så är det alltså viktigt att vara 

professionell i sin yrkesroll och kunna säga nej. Nordberg (2005) menar att man oavsett kön 

ska följa de arbetsuppgifter man har som förskollärare. Med det menar hon att man ska sköta 

sitt arbete och förstå att det är ett och samma arbete man har oavsett vilket kön man har. I 

det ingår att hålla en professionell yrkesroll i bemötandet med föräldrar. 

 

Vi trodde i vår förförståelse att manliga förskollärare skulle bli bättre bemötta på grund av 

sitt kön. Vi fick under våra intervjuer reda på att det ofta är så, men att det inte borde vara 

så. Intervjupersonerna menar att det ska vara personligheten och inte vilket kön man har som 

ska ha betydelse i bemötandet med föräldrar. Detta är något vi håller med om.   
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Varför män behövs i förskolan 

Nordberg (2005) menar att det har pågått en debatt om varför det behövs män i förskolan. 

Det har talats om att många barn lever med enbart sin mamma och då saknar en manlig fö-

rebild. Några av de intervjuade nämnde att de tror att barnen behöver en manlig förebild på 

grund av att det finns barn som bor med enbart sin mamma. Några av dem menar att det är 

så samhället ser ut och därför är det viktigt att det finns manliga förskollärare. Vi kan tycka 

att de går emot sig själva, då de även talar om att det är personligheten som ska avgöra och 

inte könet.   
 

Nielsen (2005) skriver att det behövs manliga förskollärare, då de har kvaliteter som de 

kvinnliga förskollärarna inte har. Vissa aktiviteter uteblir då när det saknas manliga förskol-

lärare. Några av de intervjuade menar att de kvinnliga kollegorna känner sig lite osäkra i 

situationer då ”bråklek” förekommer. De tillåter inte det och tystar helst ner sådana lekar. 

Vidare menar de att de själva har lekt ”bråklek” när de var små och känner sig då trygga i 

situationen. De tillåter att det förekommer ”bråklek” och tror att många barn har behov av 

det.  

 

Enligt Skolverket (1998) så ska man i förskolan arbeta för att motverka de traditionella 

könsroller och könsmönster som finns. För att göra detta så behövs det både kvinnor och 

män på arbetsplatsen. Det räcker inte med att barnen får se kvinnorna göra typsiska manliga 

saker, utan det behövs även män som kan visa att även de kan till exempel sy. Genom att det 

finns män i verksamheten blir det lättare att följa läroplanen och synliggöra den. Enligt Con-

nell (1999) så är mannen och kvinnan motsatser till varandra, därför så behövs även mannen 

i förskolan för att kvinnan inte kan ge barnen det som en man kan. 

   

Vi tror att det behövs manliga förskollärare för att det behövs manliga förebilder. Det finns 

många ensamstående mammor som själva tar hand om barnen. Vi tror också på att person-

ligheten är väldigt viktigt, men att män och kvinnor ändå fungerar på olika sätt och då be-

hövs det även män i förskolan. Efter vad vi har upplevt så tänker män och kvinnor på olika 

sätt och arbetslaget fungerar bättre om man har en blandning av inte bara kvinnor och män, 

utan även gamla och unga. Svaleryd (2002) menar att man i arbetslaget ska vara överens om 

hur man ska arbeta med ord som jämställdhet och även försöka se över sitt eget perspektiv 

på manligt och kvinnligt för att för att på bästa möjliga sätt hjälpa barnen i sin utveckling. 

Detta för att få så många olika perspektiv på arbetet som möjligt. 

 

Utsatthet  

Nielsen (2005) skriver om att danskarna under nittiotalet tyckte att engelsmännen var väldigt 

misstänksamma mot män som arbetade inom förskolan. Engelsmännen såg dem mer som en 

fara än en tillgång. Danskarna blev själva väldigt misstänksamma när det 1998 uppstod någ-

ra pedofilfall i Danmark och de ville att alla som ens blivit anklagade för att vara pedofiler 

inte skulle få arbeta med barn mer. En av de intervjuade säger att han är trött på allt prat om 

pedofili. Han menar att alla som är manliga förskollärare blir misstänka så fort ett fall av 

pedofili dyker upp. Det kan man utläsa av det Nielsen skriver om danskarna på nittiotalet.    

 

Vi trodde att det var betydligt fler av de intervjuade som skulle ha känt sig utsatta. Det visa-

de sig att det endast var en som hade känt sig utsatt på arbetsplatsen och då berodde inte det 

på pedofilrykten. I det fallet rörde det sig om att han kände sig utfryst.  

 

Det är viktigt att hela tiden få mycket stöttning från kollegor och föräldrar menar de inter-

vjuade. De har då inte haft en tanke på att någon misstänkt dem för att vara pedofiler. Vik-

tigt är att man är trygg i sin yrkesroll och på sin manlighet. Om man bara är det så finns det 

ingen anledning att oroa sig. Vi själva har inte tänkt så mycket på att det är viktigt att vara  



 22 

trygg i sin yrkesroll och sig själv. Det är något vi kan använda oss av när vi ska börja arbeta 

som förskollärare. 

 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av kvalitativ metod med intervju som redskap. I efterhand så känns det som 

att vi valt rätt metod för vårt syfte och frågeställningar.  De vi intervjuade verkade avslapp-

nade och trygga i situationen. På så sätt kände vi att vi kunde få ut det vi ville av intervjuer-

na. De vi intervjuade tyckte det var ett intressant ämne och då bidrog det till ett bra samtal. 

Att de fick läsa igenom syfte, frågeställningar och de frågor vi skulle ställa tyckte de var bra. 

Vi tyckte att de vi intervjuade var väldigt tillmötesgående och enkla att arbeta med, vilket 

underlättade intervjuerna för oss. Det var en stor fördel att vi spelade in intervjuerna med 

hjälp av en diktafon. Genom att vi spelade in intervjuerna så var det lätt att gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna om vi var tveksamma på något. Det var bra att vi använde intervju då 

det uppstod nya frågor som var till hjälp för vårt arbete. Vi intervjuade sex personer och det 

tycker vi i efterhand har känts tillräckligt och vi har fått det material vi behöver. 

 

Vi känner efteråt att vi kanske skulle bett de intervjuade att utveckla sina svar ännu mer än 

vi gjorde för att få bättre klarhet i vissa svar. Det hade varit lättare att få mer utförliga svar 

för att lättare skriva resultatet. Vad vi kunde ha gjort är att utföra en testintervju. Det hade då 

varit lättare att se om frågorna var lätta att förstå och utifrån en testintervju så hade vi kunnat 

formulera om vissa frågor och kunnat få intervjuguiden ännu bättre. Vi kunde ha provat att 

inte vara båda två med på alla intervjuer, då det kan bli rörigt och den intervjuade inte vet 

vem den ska prata med. Är vi båda två med så kanske den intervjuade känner sig iakttagen 

och får svårt att koppla av.   

 

Enligt Kihlström (2007b) kan man med observation missa vad de observerade egentligen 

tänker och känner. Man kan tolka händelser olika och de observerade kanske inte beter sig 

som de skulle ha gjort om man inte var närvarande. Observation ger oss inte möjlighet att få 

de manliga förskollärarnas uppfattningar om deras yrkesroll. Därför har vi valt att inte an-

vända oss av observation.  

 

Didaktiska konsekvenser 

 

En manlig förebild 

Som Nordberg (2005) skriver så behövs det en manlig förebild. Särskilt hos de barnen där 

pappan är frånvarande. Det är därför viktigt att som manlig förskollärare tänker på att man 

kanske är den enda manliga förebilden för vissa barn och att man tänker på vad man säger 

och gör. Det är även viktigt att agera bra förebild för de barn som har en pappa, då de till-

bringar en stor del av dagen på förskolan. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du 

gör. Det är viktigt att hela tiden ha det i åtanke. 

 

Trygg i yrkesrollen 
Vad som är viktigt när man arbetar som förskollärare är att man är trygg i sin yrkesroll. Det 

hävdar många av de vi intervjuat. Det är viktigt för att få ett bra möte med både kollegor och 

föräldrar. Om de märker att du är trygg så blir också de trygga med dig.  

 

För att slippa känna sig utsatt och vara orolig för att bli misstänkt för att vara pedofil, så är 

det till stor hjälp att vara trygg i sin yrkesroll och sin manlighet. Är man bara det så finns det 

ingen mening med att vara orolig säger några av de intervjuade. 
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Bryt könsroller och könsmönster 

Det finns traditionella könsroller och könsmönster i förskolan och det är ofta man inte tänker 

på det och det är lätt att falla in i dem. Enligt Skolverket (1998) ska man motverka dem. När 

man arbetar inom förskolan är det viktigt att man alltid tänker på vad, hur och varför man 

gör vissa saker. I vissa situationer när till exempel en glödlampa går sönder, så kanske man 

ska tänka sig för och inte alltid byta den bara för att man som manlig förskollärare kan och 

vill. Då får inte barnen se att även kvinnor kan det. Det är viktigt att arbeta för detta inom  

arbetslaget, för att på bästa möjliga sätt synliggöra läroplanen och motverka de traditionella 

könsroller och könsmönster som finns i samhället.   

 

Fortsatt forskning 

Vi har genom vår undersökning fått fram att personligheten spelar en större roll, än vilket 

kön man har i bemötandet med andra människor. Därför tycker vi att det skulle vara intres-

sant att leta upp mer forskning om bemötande mellan människor och om personligheten spe-

lar en större roll än vilket kön man har. Vi tror att hur man själv bemöter någon har en stor 

betydelse för hur man själv blir bemött. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att få kun-

skap och förståelse för hur man ska bemöta människor. Det finns inget givet sätt att bemöta 

en människa, utan man får känna av sinnesstämningen hos den andre och efter det anpassa 

sitt bemötande. På detta sätt så kan man få mer förståelse för andra människor och utveckla 

sin empati. Som Thurén (2007) skriver så handlar hermeneutiken om inkännande av andra 

människors känslor och empati med dem. Därför anser vi att det är viktigt att försöka känna 

av och respektera sina medmänniskors känslor för att på bästa möjliga sätt bemöta dem.   

 

Tack! 

Vi vill tacka de manliga förskollärare som ställt upp på att vara med i vår undersökning, som 

varit väldigt hjälpsamma och gett oss mycket bra material samt Fredric Gieth som har hjälpt 

oss att få kontakt med de intervjuade. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kris-

tina Bartley som hjälpt oss mycket på vägen. Utan henne hade vi aldrig klarat detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24 

Källförteckning 

 

Björkdahl Ordell, Susanne (2007) Att tänka på när du planerar att använda enkät som red-

 skap. I Dimenäs, Jörgen (red.). (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket

 – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  

 S.84-96. 
 

 

Connell, Raewyn (1999) Maskuliniteter.Göteborg: Daidalos 

  

Dovemark, Marianne (2007) Etnografi som forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen (red.).             

  (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållingssätt  

  och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  S.134-156. 

 

Havung, Margareta (2005) Möjligen är det så att man är exklusiv. I Nordberg, Marie (red.)

  (2005). Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och masku- 

  linitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. S.46 – 66. 

 

Kihlström, Sonja (2007a) Intervju som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red.). (2007). Lära till

 lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållingssätt och vetenskaplig

 metodik. Stockholm: Liber.  S.47-63. 

 

Kihlström, Sonja (2007b) Observation som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red.). (2007). Lära

 till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållingssätt och 

 vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  S.30-46. 

 

Kihlström, Sonja (2007c) Uppsatsen - examensarbetet. I Dimenäs, J. (red). (2007). Lära till 

lärare. Stockholm: Liber. S.176-188 

 

Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Nielsen, Steen Baagoe (2005) Argument för och emot manlig personal i förskolan. I  

  Nordberg, Marie (red.) (2005). Manlighet i fokus – en bok om manliga 

  pedagoger,  pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och sko-   

  la. Stockholm: Liber S. 21-45 

 

Nordberg, Marie (2005)  Jämställdhetens spjutspets: manliga arbetare i kvinnoyrken, 

 jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg:  

  Göteborg University 

     

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

 förskolan. I Nordberg, Marie (red.) (2005). Manlighet i fokus – en bok om 

 manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. 

 Stockholm: Liber. S.67-94. 

 

Skolverket (1998) Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

                Regeringskansliet 

 

Skolverket (2008) http://www.skolverket.se/sb/d/1665/a/15453. 2009-12-03 kl 15:12 

 

 

Svaleryd, Kajsa (2002) Genuspedagogik. Stockholm: Liber  

http://www.skolverket.se/sb/d/1665/a/15453


 25 

Tallberg Broman, Ingegerd (2002) Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida  

 Exempel. Lund: Studentlitteratur 

 

Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber 

 

Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

  samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm. Vetenskapsrådet.  

 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  2009-12-08 kl 10:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


 26 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vad väckte ditt intresse för förskolläraryrket? 

Fördelar och nackdelar: 

1. Vad finns det för fördelar med att vara man inom förskolyrket? 

2. Vad finns det för nackdelar med att vara man inom förskoleyrket? 

3. Har du någon gång känt dig utsatt av att vara man inom förskoleyrket och i så fall 

hur? 

4. Tycker du att det är någon skillnad mellan att arbeta med kvinnor jämfört med män 

och vad är det i så fall som skiljer sig?  

Föräldrarnas bemötande: 

1. Hur upplever du att föräldrarna bemöter dig? 

2. Upplever du att du bemöts likadant som kvinnliga förskollärare, om inte i så fall vad 

skiljer sig? 

Varför män behövs i förskolan: 

1. Många pratar om att det behövs fler män inom förskoleyrket, men varför behövs det 

fler tror du? 

2. Vad tror du det beror på att det är så få män inom förskolan? 

3. Vad tror du att man kan göra för att få in fler män i förskoleyrket?  

Ditt yrke idag: 

1. Hur ser omgivningen på att du är förskollärare? 

2. Känner du likadant nu som du gjorde när du först blev intresserad av förskoleyrket? 

3. Känns det som att du har valt rätt yrke så här i efterhand? 

 

 

 

 

 

 


