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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med 

förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om 

förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. För att studera 

fenomenet har jag förhållit mig till två teoretiska ramverk: doing gender perspektivet och 

Collins perspektiv om genus. Dessa är teoretiska förhållningssätt som betonar att genus 

skapas i den vardagliga praktiken bland människor i social interaktion. 

Empirin har tagits fram med hjälp av den semistrukturerade intervjumetoden, där sammanlagt 

sex intervjuer har gjorts med jämn könsfördelning. Denna fördelning var en strategisk sådan 

för att få en så rättfärdigad bild av fenomenet som möjligt. 

Resultatet visade att förskolepersonalen är medvetna om de genusföreställningar som 

förknippas med deras yrke men tycker att denna tvetydiga syn är väldigt gammalmodig. 

Förskolläraryrket präglas av föreställningar kring vad som anses vara maskulint och feminint, 

detta är något som även uttrycks i skillnaden i arbetsuppgifter mellan kvinnlig och manlig 

personal. Respondenterna beskriver också hur skillnader i bemötande bland vänner, familj och 

barnens föräldrar påverkar det dagliga arbetet och menar att det kan ligga till grund för den 

låga representationen av män i yrket. Vidare menar samtliga respondenter att förskolan skulle 

gynnas av att fler män söker sig till yrket. 

 

Nyckelord: Genusförställning, förskola, maskulinitet, femininitet 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning  

 

1. Inledning .................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................... 1 

2. Teori och tidigare forskning ......................................................................... 2 

2.1 Genus enligt Connell ......................................................................... 3 

2.2 Doing gender ..................................................................................... 3 

2.3 Teoretisk reflektion ........................................................................... 4 

2.4 Behovet av manliga pedagoger ......................................................... 5 

2.5 Feminint och maskulint ..................................................................... 6 

2.6 Genusnormens påverkan på manliga förskolelärare .......................... 7 

2.7 Delegering av arbetsuppgifter ........................................................... 7 

2.8. Litteraturdiskussion ......................................................................... 8 

3. Metod och data .......................................................................................... 8 

3.1 Urval ................................................................................................. 8 

3.2 Genomförande ................................................................................... 9 

3.3 Avgränsningar ................................................................................. 11 

3.4 Transkribering och dataanalys ........................................................ 11 

3.5 Etiska aspekter ................................................................................ 12 

3.6 Forsknings kvalité ........................................................................... 13 

3.7 Metoddiskussion .............................................................................. 13 

4. Resultat ................................................................................................... 14 

4.1 Bemötande ...................................................................................... 15 

4.1.2 Kommentarer på bemötande ..................................................... 16 

4.2 Könsfördelning ................................................................................ 16 



 

4.2.2 Kommentarer på könsfördelning ............................................... 17 

5.3 Genusföreställningar på förskolelärare ........................................... 18 

5.3.2 Kommentarer på genusnormer på förskolelärare ...................... 20 

6.4 Det dagliga arbetet.......................................................................... 20 

6.4.2 Kommentarer på det dagliga arbetet ........................................ 21 

6.5 Framtidsplaner ................................................................................ 22 

6. 5. 2 Kommentarer på framtidsplaner ............................................. 23 

7. Diskussion ............................................................................................... 24 

7.1 Förslag på framtida forskning .............................................................. 27 

8. Referenslista ............................................................................................ 29 

8.1 Tryckta källor .................................................................................. 29 

8.2 Artiklar ............................................................................................ 29 

8.3 Elektroniska källor .......................................................................... 29 

Bilaga: Intervjuguide ............................................................................ 31 



 1 

 

1. Inledning 

Om du går till förskolan för att lämna över ditt barn är det en sannolikhet på tre av hundra att 

du bemöts av en manlig personal. Det är endast 3,4 procent av männen som är representerade 

i förskolläraryrket, vilket är en siffra som har varit bestående i decennier (Skolverket, 2012). I 

en kartläggning har Skolverket hävdat att läget är akut i vissa regioner i landet, där fler manlig 

personal i förskolan behövs för att bevara kvaliteten. Skolverket menar att det behövs fler män 

inom yrket som kan fungera som manliga förebilder för att öka jämställdheten inom yrket 

eftersom barnen kan påverkas negativt av en ojämn fördelning mellan könen. Frågan blir då 

vilken den bakomliggande anledningen är till varför det är få män inom den branschen?  

 

Debatten om jämställdheten inom yrket är minst sagt komplext, då det är svårt att kartlägga 

riktningsproblemet. Grundar sig problemet i normerna i samhället eller är det en fråga om att 

män inte är intresserade av arbetsrollen? Står den allmänna uppfattningen om 

förskolläraryrket i linje med förskolelärarnas egna åsikter eller skiljer den sig?  

Med relevanta teorier som doing gender av West och Zimmerman (West, C, & Zimmerman, 

1987) samt Raewyn Connells teori om genus (Connell, 2012) kommer jag studera hur dessa 

genusnormer ser ut inom gruppen förskolelärare och hur de tror att deras yrke uppfattas av 

andra. Genom intervjuer med förskolelärare hoppas jag få svar på de ovanstående frågorna 

och vidare genom förskolelärarnas upplevelser och berättelser nå kunskap om roten till den 

tvetydiga föreställningen om förskolelärare.  

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med förskolelärarpersonal belysa de 

genusförställningar som är förknippade med yrket och hur förskolelärarpersonalen påverkas 

samt hur detta utrycks i det dagliga arbetet på förskolan. Därigenom önskar jag få en djupare 
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inblick av förskolepersonalens egna attityder kring att arbeta inom ett yrke som domineras av 

kvinnor, samt förstå varför föreställningar om att yrket ser ut som den gör. 

 

Uppsatsen grundar sig på följande frågeställningar: 

 Upplever förskolepersonalen att de behandlas annorlunda på grund av sin 

könstillhörighet? 

 Påverkas förskolepersonalen av genusföreställningarna som är förknippat med sitt 

yrke?  

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Jag använder mig av två teorier för att undersöka mitt valda ämne, dels av Raewyn Connells 

teori om genus, och sedan av doing gender-teorin. Connells teori om genus (Connell, 2012) 

redogör för de centrala aspekterna om genus och hur de är socialt konstruerade samt hur den 

reproduceras. Teorin berör även begreppen maskulinitet och femininitet och dess betydelse 

för individer. Detta är en viktig aspekt för studien som ger en tydligare förståelse för 

föreställningar som förknippas med förskolläraryrket. Connells teori används här främst som 

en bredare beskrivning av begreppet genus. Doing gender-teorin (West, C, & Zimmerman, 

1987) bidrar med de aspekter om genus som jag anser att Connells teori saknar. Connells 

perspektiv används för att redogöra för hur genus skapas på ett djupare individuellt plan och 

beskriver på ett mer specifikt sätt om hur genus och könsroller blir till. Doing gender-teorin är 

den mest relevanta teorin i förhållande till mitt syfte, dock kommer jag först att utgå från 

Collins breda genusteori för att sedan smalna av mot en mer specifik beskrivning genom 

doing gender-perspektivet för att kunna besvara frågeställningarna som studien grundar sig 

på. I avsnittet om tidigare forskning använder jag mig av litteraturer som behandlar 

genusnormer och dess påverkan på specifikt förskolelärare. 
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2.1 Genus enligt Connell 

Raewyn Connell är en sociolog som precis som många andra sociologer forskat om genus och 

dess struktur. Enligt Connell existerar kön på två sätt, genom det biologiska könet vilket är 

könet man föds till och som är kopplat till förmågan att fortplanta sig, samt genom det sociala 

könet som individer fostras in i genom sociala handlingar. Det mest centrala för Connells 

genusteori är att genus är en social struktur som grundar sig i maktrelationer och 

genuskonstruerad ackumulation. Det är de handlingar som är förknippande till könet som ger 

upphov till vad som betraktas som feminint och maskulint (Connell, 2012: 17-19). 

 

Connell menar att genus är en pågående process där män och kvinnor formar sin maskulinitet 

och femininet. Den fysiska kroppen förkroppsligar därmed genus då det ständigt är kopplat 

till kroppar och vad de gör (Connell, 2012: 95). Connell menar att det inte finns några 

medfödda beteenden och beskriver att det finns en hierarkisk ordning av könstillhörighet, där 

maskulinitet dominerar och där det feminina underordnas. Det är den maskulina normen som 

samhällets spelregler grundar sig på. En viktig aspekt för att begripa genusordningen i 

samhället är att det är en social konstruktion och inte en biologisk sådan (Ibid:109). 

2.2 Doing gender  

För att analysera empirin och applicera de resultat som jag fått fram har ”doing gender” 

perspektivet använts för att fullgöra detta. Perspektivet grundades ur Goffmans teorier om 

mänsklig interaktion och utvecklades sedan av C. West och D. H. Zimmerman under 1970-

talet i deras bok om advertisement. Detta perspektiv fick sitt stora genombrott år 1987 i 

samband med West och Zimmermans artikel Doing gender (West, C, & Zimmerman, 1987) 

och har sedan dess erhållit en stor roll inom genusforskningen. De har inte varit de första som 

bidragit med banbrytande teorier inom genusforskningen, men deras redogörelse har gjort det 

möjligt att se hur genus sker i olika spektrum, i den vardagliga praktiken och genom 

interaktion mellan människor.  

 

I artikeln redogörs de för sociala konstruktioner som bidrar till att skapa uppfattningar om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt. De lägger även vikt vid att människan försöker 

forma sig efter könsroller som innebär förväntningar på hur vi agerar (West, C, & 
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Zimmerman, 1987). Det mest centrala enligt perspektivet är att kön inte endast är biologiskt, 

någonting man föds till eller någonting man bara är, utan att kön enligt detta perspektiv är 

någonting som alla aktivt gör men i många avseende inte är fullt medvetna om. Kollektivet är 

med och gör kön i det sammanhang vi lever i. Skillnader mellan män och kvinnor kan förstås 

utifrån enskilda människor genom att skillnaderna inte uppstår i ett vakuum utan i olika 

sociala situationer med betoning på kontexter (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). I sin artikel 

nämner West och Zimmerman följande:  

“Rather than as a property of individuals, we conceive of genders as an emergent feature of social 

situations: both as an outcome of and a rationale for various social arrangements and as a means of 

legitimating one and the most fundamental divisions of society”1 (West & Zimmerman, 1987:126). 

 Utifrån detta kan genus begripas som ett fenomen som växer fram utifrån sociala intuitioner 

som används för legitimerande medel för en uppdelning av samhället. Vidare menar 

författarna att människan använder sig av genusskillnader för att kunna rättfärdiga beteenden 

och med de sociala reglerna som genus bidrar med, skapar vi skyldigheter och rättigheter 

gentemot könet, vilket resulterar i att de som inte agerar på ett sätt som är nära relaterat till 

dennes genus snabbt kommer att fördömas (ibid, 1987). West och Zimmerman beskriver hur 

människor har en viss benägenhet av att sätta människor i olika fack för att på så sätt 

underlätta bemötandet med individer. Det biologiska könet ses som en av de mest 

grundläggande kategorierna som människor använder sig av för att identifiera egenskaper hos 

en annan person. I den inledande interaktionen avgörs det om det är en kvinna eller man och 

utifrån det ges olika identitetsroller och attribut som exempelvis att kvinnor är omsorgsfulla 

och män aggressiva.  Det samma gäller för yrkeskategorisering, det finns vissa egenskaper 

som förknippas med olika tjänster och roller på olika arbetsplatser (ibid, 1987).   

2.3 Teoretisk reflektion 

De teorier som refererats till här anses vara relevanta för studien då förskolelärare är ett yrke 

som domineras av kvinnor och kan därmed förknippas med skeva genusföreställningar som är 

socialt konstruerade. Samtliga teorier betonar den sociala strukturen, vilket är ett viktigt led 

för att beskriva skillnader i beteende och ger upphov till föreställningar om omfattande yrken 

samt vad som förknippas med dessa. Teorierna ökar förståelsen för hur genusföreställningar 

får upphov i sociala kontexter och bidrar till att förstå att fenomenet social kontext har 

                                                 

  



 5 

betydelse. Vidare anses de valde teorierna som nyanserande då de ger ett individperspektiv 

men även sträcker sig till ett samhälleligt perspektiv kring strukturer. Detta 

samhällsperspektiv är av betydande vikt för min studie, då syftet är att undersöka 

genusnormer som förknippas med förskolläraryrket och hur personalen påverkas av detta. 

2.4 Behovet av manliga pedagoger  

Enligt Skolverkets redovisning baserat på ett regeringsuppdrag behövs det fler män inom 

förskolläraryrket och att andelen män som har en anställning inom yrket, oavsett utbildning, 

totalt endast är 3,4 % (Skolverkets statistik, 2011). Skolverket hävdar att det är genusnormer 

som påverkat det låga antalet manliga representanter inom branschen.  De fortsätter 

argumentet med att säga att de förställningar om vad som uppfattas vara kvinnligt och manligt 

bör uppmärksammas mer, eftersom forskning visar att både manliga och kvinnliga pedagoger 

på förskolan upprätthåller dessa genusnormer bland annat när det gäller delegering av 

arbetsuppgifter. 

 

Norberg (2005) gör en diskursanalys om manliga förskolelärares roller på arbetsplatsen 

mellan 1960- och 1970-talet då det ständigt debatterades om saknaden av män i yrket som 

förskolelärare. I materialet hon gjort på mitten av 60-talet finner hon tre diskurser som 

samtliga poängterar vikten av män i förskolan. Första diskursen poängterar ett mål om 

jämställdhet avseende könsfördelning mellan typiskt kvinno-/mansdominerade yrken. I en 

annan diskurs diskuteras föräldrarnas behov och hon hävdar att män behövs på förskolan som 

förebilder för att få en mer nyanserad bild av jämställdhet och att barnen får möjlighet att få 

erfarenhet av både kvinnliga och manliga vårdnadshavare. Genom detta kan barn uppleva 

män som vårdande vilket får en stimulerande effekt på utvecklande. Den tredje och sista 

diskursen som Norberg tar upp sätter fokus på männen. Hon menar att en mans inträde i ett 

kvinnodominerat yrke kan omvandla denne. Genom vårdnad av barn kan män utveckla fler 

mjukare attribut och bli mer känsloinriktade (Norberg, 2005:65). 

  

En annan författare som även studerat liknande fenomen är Baggø Nielsen (2005). Han 

studerade behovet av manliga förskolelärare och hur fler manliga pedagoger kan ha en 

främjande effekt på arbetsmarknaden. Han menar att en ökning av antalet manliga 

förskolelärare skulle kunna gynna arbetsmarknaden och skapa fler arbetsmöjligheter. Han 
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nämner även precis som Norberg (2005) barnens behov av en manlig förebild på förskolan 

och hur det kan ha en positiv påverkan på jämställdheten, som ett rådande led i förebyggandet 

av stora löneskillnader.  

2.5 Feminint och maskulint  

Förskolelärararbetet har kännetecknats av hushåll och femininitet (Hjalmarssons, 2009) och 

ses som lämplig för kvinnor på grund av deras förväntade naturliga gåva för hantering av 

uppgifter som är kopplade till dessa aspekter. Kvinnliga förskolelärare har uppfattats endast 

följa sina instinkter när de tar hand om barn, vilket inte anses vara en prestation som kräver 

kvalifikationer. 

Hjalmarssons (2009) har i sin avhandling fokuserat på läraryrket ur ett genusperspektiv. 

Hennes syfte med studien var att studera hur pedagogerna upplever vardagen. I intervjuerna 

visade det sig att de manliga pedagogerna såg positivt på sin lärarroll trots att de är en 

minoritet. I hennes resultat, som bygger på förskolelärares uppfattningar gällande sitt genus 

kopplat till sitt yrke, visade det sig att båda könen visade tecken på att de har föreställningar 

om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Kvinnorna karakteriserades som vårdande, 

tålmodiga och snälla. Männen beskrivs vara allt mer tydliga och rationella. I studien finner vi 

ett citat från en lärare som beskriver hur kvinnor inte är lika rak på sak och läser mellan 

raderna medan män är mer konkreta. 

En annan forskning som är i linje med Norberg (2005) är Havung (2005). Han tar upp 

liknande problem som Norberg och menar att en manlig förskolelärare har många 

genusstereotypa förväntningar som tynger dem. Det finns osynliga koder om vad som 

betraktas som kvinnligt respektive manligt i samhället och att de olika könen agerar på ett sätt 

för att leva upp till dessa förväntningar (Havung, 2005:46). Havung menar vidare att det finns 

en medvetenhet och en osynlig överenskommelse mellan könen på arbetsplatserna som gör att 

dess kön ges i uttryck genom kläder som används, språkbruk och sysslor. Förskolläraryrket är 

ett kvinnodominerat yrke och där av har tillgivits en kvinnlig prägel. Det finns ingen biologisk 

grund som bestämmer detta utan Havung sätter vikt i att poängtera att detta är en social 

konstruktion. 
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2.6 Genusnormens påverkan på manliga 

förskolelärare  

I nedanstående redogörelse finns forskning om de förutfattade meningarna som 

förskoleläraren ställs inför, på grund av sitt yrkesval och könstillhörighet.  

Baggø Nielsen (2005) beskriver hur männen oftast får ställas till svars och får förklara sitt 

yrkesval. Den låga lönen och den typen av skötsel som kopplas till förskolläraryrket värderas 

lågt och bidrar till att vänner och familj ifrågasätter männens karriärsväl. När män är 

förskolelärare betraktas han som en person som misslyckats inom andra branscher och 

karriärer (Baggø Nielsen, 2005). 

I en undersökning gjord av Norberg (2005) visade det sig att män har en tendens att avsluta 

anställningen på förskolan efter att ha varit verksamma under ett par år. Hon menar att män 

avslutar sin anställning i större grad än vad kvinnorna på förskolan gör. Detta menar hon dels 

kan bero på de förväntningar som män har gällande yrkesvägar och underliggande 

föreställningen att män ska ha välbetalda yrken. Norberg betonar att det är samhällets 

genusnormer och uppfattningen om att män uppmuntras att sträva efter pengar som hindrar 

män att söka sig till yrket. Vidare noterar Norberg (2005) att könet är den mest synliga 

identiteten, där av aktualiseras män och kvinnor olika, föreställningar som historiskt kopplats 

till vad som anses vara feminint och maskulint. Detta visar sig även hos barnens föräldrar då 

många föredrar de traditionella könsrollerna, där kvinnan har hand om vårdandet av barn.  

2.7 Delegering av arbetsuppgifter  

I Havungs (2005) studie om arbetsfördelning på förskolan visade sig andelen manliga 

pedagoger inte automatiskt bidrar till en mer jämställdhet på arbetsplatsen. De manliga 

förskolelärarna medverkar i omvårdnaden av barnen samtidigt som män har en betydande roll 

för alla leker på förskolan. De ansågs vara mer lekfulla och leker betydligt mer än de 

kvinnliga kollegorna. Då leken är en viktig del i förskolan blir männens insats viktig. Havung 

(2005) finner vidare att de kvinnliga pedagogerna leker lekar som är av en mer organiserad 

grad och övervakar ofta barnens och de manliga pedagogernas lek. Detta menar han är ett 

mönster som följs upp av barnen då flickorna på förskolan börjar hålla koll på pojkarna.  

Vidare beskriver Nordberg (2005) hur män har tendensen att ta över de arbetsuppgifter som är 

maskulint kodade men som tidigare utförts av de kvinnliga förskolelärarna. De inriktar sig 
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mer på sysslor som är av motorisk natur. De ägnar sig åt aktiviteter som anses vara typiskt 

manligt som bollspel, teknik och friluftsliv, vilket bidrar till att könsstereotypa mönster 

skapas. Detta resulterar i att maskulinitetsnormen cementeras och att de kvinnliga 

förskolelärarna delegeras sysslor som anses vara kvinnliga. Norberg menar att försöket till att 

få förskolläraryrket mer jämställt även kan bidra till att behålla och försämra de rådande 

genusstereotyperna. 

Schrøder (2003) har i sin studie visat att manliga och kvinnliga pedagoger inte delar samma 

uppfattningar och prioriteringar om vad som anses vara viktigt på arbetsplatsen. I studien 

uppstod det rivalitet mellan könen när de inte kompletterade varandra. De manliga 

pedagogerna som utförde de ”roligare” aktiviteterna som var av en mer spontan natur blev 

favoriserade bland barnen vilket irriterade de kvinnliga pedagogerna. 

2.8. Litteraturdiskussion  

I min redogörelse av tidigare forskning har jag använt mig av forskare som har berört samma 

ämnesområde som min studie. I min studie undersöker jag genusföreställningar bland 

förskolelärare oavsett kön. Den tidigare forskningen som berör hur genusnormerna påverkar 

män inom branschen kan ifrågasättas, men jag har valt att ha med detta avsnitt på grund av att 

den delvis förklarar min frågeställning om hur förskolelärarna påverkas av genusnormerna. 

Då förskolläraryrket är ett kvinnodominerat yrke har jag valt att ha med tidigare forskning 

som beskriver genusnormers påverkan på endast män då det kan ge en större begriplighet till 

mäns absens inom branschen. 

3. Metod och data 

3.1 Urval  

Urvalet för denna studie gjordes på sex olika förskolor som har sina arbetsplatser på olika 

orter i Stockholm. Jag har ursprungligen använt mig av ett bekvämlighetsurval då jag är 

bekant med en av respondenterna som sedan tipsade mig om andra förskolelärare i hennes 

nätverk, mynnades den primära urvalsmetoden ut till att bli ett snöbollsurval. Eftersom ämnet 

inte kan anses vara känsligt tror jag inte vår bekantskap har påverkat resultatet. Med ett 



 9 

bekvämlighetsurval menas att forskaren använder sig av respondenter som är nära till hands 

för utförandet av sin studie (Bryman, 2011:196). Denna urvalsmetod inte är lika tidskrävande 

som de resterande urvalsmetoderna men det finns problem som kan uppstå vid användandet 

av denna. Ett bekvämlighetsurval blir mindre representativt för populationen då det inte 

baseras på ett stickprov från forskares tillgängliga närhet (ibid:194). Jag anser att min studie 

inte tydligt påverkas av detta då jag har haft förskolelärare från olika delar av Stockholm. 

Dock har jag inte haft någon ambition att generalisera resultatet utan jag har snarare strävat 

efter att öka förståelsen kring ämnet. 

3.2 Genomförande  

Den kvalitativa intervjumetoden handlar i grunden om att forskaren ska vara i så nära kontakt 

som möjligt med fältet denne vill studera. Det är endast genom intervjuer där åsiktsbildningar, 

attityder, erfarenheter samt tolkningar kan tydas, det vill säga saker som inte går att iakttas 

(Aspers, 2011:140). Då det är människors föreställningar och erfarenheter som är det 

väsentliga för att kunna utforska fältet ansågs intervjuer som den primära metoden för denna 

uppsats.  

Inom det kvalitativa fältet finns det flera olika sätt att intervjua på, det är de olika graderna av 

struktur på intervjuerna som kan variera och som skiljer dessa olika sorter åt (Aspers, 

2011:139). Inom den induktiva ansatsen är den semistrukturerade intervjutekniken den mest 

förekommande typen av intervju, där forskaren på förhand har frågor, följdfrågor men här ges 

det även rum för spontana följdfrågor (Aspers, 2011:143). Det är av denna anledning som 

denna uppsats tillämpar den semistrukturerade intervjuformen. Forskaren har här ett antal 

konkreta och tydliga intervjufrågor men här kan även forskaren ställa följdfrågor till 

respondenten under intervjuns gång, frågor som inte som inte varit skrivna på förhand och 

frågor som behöver utvecklas. 

Aspers skriver i sin bok om hur forskaren sällan har möjlighet att kunna studera alla empiriska 

fält och måste därmed selektera en viss mängd från populationen (Aspers, 2011:94). Då det 

främst var respondenternas föreställningar och attityder som efterfrågades utformades en 

semistrukturerad tematisk intervjuguide, motiveringen till detta val var enbart att 

respondenterna skulle ha möjlighet att kunna berätta om de dagliga aktiviteterna och 

arbetsuppgifter samt interaktion mellan barn och personal, men samtidigt att svaren ändå 
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skulle kunna relateras till ämnet som skulle studeras. Därmed uteslöts valet att använda en 

helt öppen intervju.  

Intervjuguiden som användes bestod utav sju olika frågor som utformats efter 

frågeställningarna. En av de sju frågorna bestod av ett utdrag från skolverket där de beskriver 

hur endast 3 % av män finns i förskolan, detta utdrag togs med för att få deltagarna att 

reflektera kring och få en inblick över ämnet och det spår som intervjun kommer mynna ut i. 

Samtliga frågor ställdes till alla respondenter dock har följdfrågorna varierat en del då de är av 

en spontan natur. Jag är även medveten om de risker som intervjuer medför, dels auktoriteten 

och maktrelationen som kan uppstå under en intervju samt att forskaren kan snedvrida frågor 

som får respondenten att besvara en fråga på ett sådant sätt som denne tror att forskaren vill 

(Aspers, 2011:140). Då jag är medveten om dessa risker har jag försökt skapa en stimulerande 

atmosfär som underlättar samtalet. 

Det valdes att intervjua sex personer för denna studie, varav tre kvinnor och tre män, detta var 

ett strategiskt val för att få en nyanserad bild av ämnet som skulle studeras. Genom att få båda 

könens röster hörda kan en starkare bild av fenomenet komma till ytan. Valet av antalet 

intervjuer grundades på att jag ansåg sex intervjuer var tillräckligt för att få material som gick 

att analysera och få ett resultat som var givande då tidsbristaspekten togs i beaktande. 

Samtidigt som jag är medveten om att generaliserbarheten av min studie blir en bättre om 

empirin kommer från fler intervjuer, måste dock tidsramen tas i beaktande då jag som ensam 

forskare inte kan utföra allt för många intervjuer, då transkriberingen av intervjumaterialet är 

ytters tidskrävande (ibid:429).  

 

För att försäkra sig om att deltagarna skulle vara bekväma med genomförandet av intervjun 

fick de välja tid och plats där intervju skulle utföras. Alla intervjuer skedde utanför arbetstid 

då det på detta vis inte skulle ta tid ifrån arbetsuppgifterna eller påverkas av interaktionen med 

barnen. Detta resulterade i att intervjuerna genomfördes efter arbetstid i personalrummet på 

förskolan eller i respondenternas hem, samtliga intervjuer tog mellan 30-40 minuter. För att 

försäkra mig om att intervjuerna skulle bevaras på en plats där materialet inte skulle försvinna 

och att ljudet var i bra kvalité använde jag mig av intervjuutrustning i form av en 

röstinspelare. Innan intervjuerna berättade jag för deltagarna om vilken institution jag kom 

ifrån och om studiens ändamål, och de gav sitt godkännande om att intervjun kommer spelas 

in och endast användas i lärande syften. Jag berättade även för dem att inspelningen skulle 

förvaras på röstinspelaren och att det transkriberade materialet förvaras på min dator som 
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endast jag har tillgång till, samt att materialet skulle raderas då studien var avslutad. Det var 

viktigt för mig att visa deltagarna resultatet som deras deltagande bidragit med och hur 

givande det varit. Deltagarna erbjöds därför att få ta del av den färdigställda rapporten samt 

fick en chans att ställa eventuella frågor om områden som verkade oklara, ett återkopplande 

till fältet.  

3.3 Avgränsningar  

För att försäkra mig om att mina resultat inte berodde på några bakomliggande faktorer valde 

jag mig att avgränsa åldersgruppen. Respondenterna var i åldrarna 20-28 år, detta var ett 

strategiskt val då det skulle vara relevant för min frågeställning eftersom fenomenet som 

studeras kommer i uttryck i dessa åldrar. Det kan även vara en fråga om att individer i dessa 

åldrar är mer frispråkiga och kan utrycka sina åsikter. Det går att diskutera om den sociala 

klassen är lika bland respondenterna för de har samma yrke. Social klass är även en faktor 

som kan påverka resultaten, med detta i åtanke bestämde jag att välja respondenter från 

förskolor vars sociala klass inte skiljer sig drastiskt åt. Vidare är det även värt att poängtera att 

3 av sex deltagare har en anställningsform som har fått benämningen pedagog, vilket betyder 

att de har samma arbetsuppgifter som en förskolelärare har men saknar den utbildning som en 

förskolelärare har. Detta på grund av att jag i tidigt skede av uppsatsen uppmärksammade att 

en omfattande del av personalen på de valda förskolorna inte var utbildade till förskolelärare. 

Då det inte är en ytterst stor variation av delegerande arbetsuppgifter mellan dessa 

yrkesformer har jag valt att ha med vardera i min uppsats. 

3.4 Transkribering och dataanalys  

När en forskare har gjort en intervju måste denne få ner materialet i text för att det ska kunna 

analyseras, det är när intervjun är i text som relevanta tankegångar över materialet sker. 

(Aspers, 2011:155). Transkriberingen är ett viktigt led i processen av analysen, utan att ha 

materialen i textform kan det bli ytterst svårt att dra kopplingar i senare led där kodningen blir 

nästintill omöjlig (ibid:156). Intervjuerna genomfördes under en veckas period och 

transkriberingen skedde strax efter vardera intervjua. Detta på grund av strategiska skäl då det 

blir betydligt mer effektivt att transkribera material som fortfarande är färskt. 

Transkriberingen genomfördes i ett Word dokument där jag skrev ner allting som sades från 

intervjun och var noga med att få med alla pauser, talspråk, jargonger, etc. Detta för att få med 
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allt som berättats och eventuellt fånga upp individuella skillnader i upplevelser och tankar 

som finns på arbetsplatsen (Kvale & Brinkmann, 2009:196). Efter en noggrann transkribering 

valdes en tematisk analysform för att försöka begripa det empiriska materialet. Den tematiska 

analysformen ger en struktur till materialet där forskaren väljer ut de mest betydande delarna i 

empirin som är av väsentlig vikt för frågeställningarna, utifrån dessa bildas olika kategorier 

som blir centralt för vidare analysering. Genom koder reduceras materialet och väljer ut den 

empiri som är av relevans och gör textmaterialet mer hanterbart (Bryman, 2011: 527). Då det 

är flera olika koder som behövs göras kan det bli problematiskt att göra olika koder med flera 

olika färger därför skapades ett kodningsschema i ett Word dokument, där jag använde mig av 

marginalmetoden för att genomföra kodningen. Marginalmetoden används för att tydliggöra 

skillnader mellan olika koder samtidigt som den skapar överblick av empirin vilket i senare 

led underlättar skrivandet av resultatavsnittet (Aspers, 2011:187). Efter att jag hittat relevanta 

kategorier valdes olika citat som skulle tydliggöra centrala teman.  

3.5 Etiska aspekter  

När en kvalitativ studie görs och framförallt använder sig av intervjuer för insamlandet av 

material är det av ytterst väsentlig vikt att vara medveten om de etiska aspekterna och förhålla 

sig till dessa för att säkerhetsställa studiens forskningskvalitet. För att utföra en bra 

forskningsstudie bör man förhålla sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

dess fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Dessa huvudkrav togs i beaktande kontinuerligt 

under uppsatsens gång, då informationskravet uppfylldes när respondenterna muntligen 

informerades om studiens syfte och att de var ett frivilligt deltagande samt att de när som helst 

under intervjuns gång kunde avbryta medverkandet men även efter att intervjun skett kunde 

de välja att exkluderas från studien. (Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtyckekravet uppfylldes 

när deltagarna gav sin acceptans av att medverka i studien samt även gav sitt samtycke om att 

bli inspelade och att empiriska materialet skulle användas för lärande syfte (ibid:9). En 

försäkran om att materialet som erhållits genom intervjuerna inte kommer att nå allmänheten 

och förvaras på en säker plats som kommer att tas bort när studien är slutfärdig. I studien har 

detaljer som gör att deltagarna kan bli igenkända har medvetet uteslutits samt deras 

arbetsplatser och även namn på deltagarna har fingerats, då de namngivets som IP 1 och IP 2 

och så vidare. I analysdelen, detta för att behålla respondenternas anonymitet (ibid:12). 

Genom att ha genomfört detta har konfidentialitetskravet uppfyllts. Nyttjandekravet är ett av 
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de fyra huvudkraven som bör tas på yttersta allvar. En forskning bör användas för att 

utvecklas och i så stor utsträckning för att förbättra samhället och ingen diskriminerande 

kräkning eller förakt i någon form får förekomma (Aspers, 2011:33). Då denna studie betonar 

deltagarnas åsikter, föreställning och upplevelser kan detta anses som känsligt material och 

bör där av hanteras med försiktighet och endast användas i forskningssyfte (ibid:14). Jag tror 

däremot inte att ämnet är så pass känsligt att den av intervjupersonerna jag är bekant med 

kände sig utsatt, inte heller att de som nåddes via denna bekanta upplever att de varit i en 

utsatt position eftersom jag har varit försiktig med hur mina resultat redovisats. Genom att 

utgått från Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav hoppas jag att jag har bidragit till att 

respondenterna känt en bekvämlighet med utförandet av intervjuerna och att de främjar deras 

intresse för forskning samt att de är villiga att delta i eventuella intervjuer i framtiden. 

3.6 Forsknings kvalité  

För att undersöka studiens kvalitet används termerna validitet och reliabilitet, dessa begrepp 

förekommer mycket i kvantitativ forskning. Validitet är ett mätinstrument som syftar till att 

undersöka om studien undersöker den avser att undersöka. Reliabilitet avser hur tillförlitliga 

resultaten är och om det går att genomföra studien ett antal gånger och få samma resultat eller 

att sambanden beror på andra faktorer (Bryman, 2011:49-50). I en kvalitativ studie som denna 

mäter validitet frågeguiden, om denna verkligen är ämnad för att få respondenternas åsikter 

och föreställningar eller om frågeformuläret istället avser andra fenomen som inte är syftet 

med denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009:298). Reliabiliteten avser hur bra materialet har 

bearbetats. Här är det viktigt att transkriberingen och kodningen är strukturerad och har 

utförts på ett väl formulerat sätt. Vidare är det inte generaliserbarheten central inom den 

kvalitativa forskningen, så som den är inom den kvantitativa. I kvalitativa studier är det 

viktigt att förstå sig på processer och om de som studerats kan överföras till liknade 

situationer. Den kvalitativa forskningens ändamål är att uppmärksamma vissa områden som 

bör utvecklas eller inte studerat alls för en utveckla samhället (Ahrne & Svensson, 2015:12). 

3.7 Metoddiskussion  

I denna studie användes intervjuer som insamlingsmetod, anledningen till varför jag valde att 

använda mig utav intervjuer framför exempelvis enkäter var för att kunna få respondenternas 

erfarenheter och åsikter samt kunna ställa spontana följdfrågor. Enkäter ger inte rum eller 
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möjlighet för den spontanitet som kan vara väldigt givande och ge intressant respons. Som 

tidigare nämnts är det respondenternas åsikter och erfarenheter som ger grunden till hela 

studien. Då syftet är att undersöka genusnormerna som finns på förskolelärare och hur de 

påverkas av dessa, anser jag att intervjuer är den bästa insamlingsmetoden. Ett problem som 

kan komma att uppstå och resultera i att resultatet blir skevt är intervjufrågorna. En 

omfattande del av mina intervjufrågor var ledande trots att de är av en semistrukturerad 

karaktär. Respondenterna kan genom mina intervjufrågor få ett hum om vad temat handlar om 

och kan ge mig svar som de tror att jag vill komma åt. Mina intervjufrågor var relativt 

vinklade, vilket är någonting som jag borde ha uppmärksammat innan intervjuerna gjordes 

och ändrat, detta i sig kan påverka resultaten och därmed reliabiliteten. Vidare kan jag även 

kritisera min egen forskarroll, det empiriska materialet skulle kunna varit mer givande om jag 

hade ställt fler följdfrågor. En av de stora anledningarna till varför jag tog intervjun som 

insamlingsmetod var på grund av att jag visste hur viktigt följdfrågorna var, men under 

transkriberingen kunde jag se många svar som respondenterna gav som jag skulle vilja att de 

utvecklade nu i efterhand. Det går även att diskutera huruvida antalet respondenter var 

alldeles för få. Trots att intervjun endast baserades på sex förskolelärare anser jag dock att det 

är ett rimligt antal för att kunna ge en bild, om ej en fullständig, kring genusföreställningarna 

som är förknippat med förskolläraryrket men hur dessa påverkar pedagogerna. Genom att var 

och en av respondenterna delade med sig av sina åsikter, föreställningar och erfarenheter 

gjorde de det möjligt för mig att kunna analysera materialet och besvara frågeställningarna. 

4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom att lyfta fram betydelsefulla citat och 

resonemang som baserats på intervjuer i relation till studiens syfte och frågeställningar. Den 

tematiska metoden ligger till grund för de huvudteman som kommer att presenteras. Analysen 

återkopplar kontinuerligt till de valda teorierna som studien baseras på samt den tidigare 

forskningen.  
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4.1 Bemötande  

Under samtalet med respondenterna har samtliga upplevt att de bemöts på ett sätt som skiljer 

sig från det motsatta könet, i många avseenden av barnens föräldrar men även av barnen 

själva. 

”Alltså, ett typiskt exempel är när föräldrarna alltid kommer fram till mig eller några av mina 

kvinnliga kollegor när det gäller vårdandet av barnet… lite sånt är det mest. Jo! När det kommer till 

vad barnen har ätit under dagen frågar föräldrarna aldrig mina manliga kollegor. Men när det 

handlar om att barnet har bråkat eller liknande går de alltid till  mina manliga kollegor.” [IP 1] 

Intervjuperson 1 fortsätter med att säga att föräldrarna väldigt ofta vänder sig till henne när 

det gäller utveckling av barnets förmågor och stöd men att de väljer att vända sig till hennes 

manliga kollegor när det handlar om barnets konflikter och uppfostran.   

”Nästan alla föräldrar lämnar sina barn till mig eller till mina kvinnliga kollegor. ”/…/ ja, det var ju 

en gång som en mamma blev väldigt sur över att min manliga kollega bytte blöja på hennes dotter. 

Lite konstigt men jag tror väl att hon ser bytande av blöja som någon sexuell handling och tycker väl 

att någon av oss, alltså de kvinnliga personalerna borde ta hand om det.” [IP 2] 

Intervjuperson 3 och 4 är två män som upplever ett positivt bemötande från föräldrarnas håll 

och menar att de allmänna föreställningar som förknippas med deras yrke inte har påverkat 

föräldrarna. Intervjuperson 3 har under flera tillfällen berömts för sina prestationer och 

uttryckligen fått höra att föräldrarna uppskattar att det ät som män jobbar på förskolan. 

Intervjuperson 3 är osäker på om föräldrarna är nöjda med hans insatser eller för om de 

uppskattar att han är en man i ett kvinnodominerat yrke. Dock påpekar han att den goda 

feedbacken från både föräldrar och barn påverkar hans vardag och bidrar till att han trivs på 

sitt jobb. Han säger även att det alltid är skönt med positivitet.   

Intervjuperson 3 berättar om att han brukar bemötas på ett annorlunda sätt men att det i 

vanliga fall inte är till en grad som får honom att känna sig mindre uppskattad. Han berättar 

om en incident med en pappa som fick honom att förstå hur de utomstående värderar hans 

yrke.  

”Är du fortfarande kvar här? Ska du inte skaffa ett riktigt jobb? Jag svarade att det här var ett riktigt 

jobb och sen dess har den där pappan aldrig kommenterat någonting igen.” [IP 3] 

Intervju 4 och 5 berättar hur de bemöts av vänner och familj och menar att de oftast är de som 

har mer föreställningar om yrket än de själva. 

”Nja, fast jag tror faktiskt att män bemöts värre av vänner och familj än av föräldrarna och det är 

väl därför de inte finns så många manlig personal i förskolan, de skräms typ bort.” [IP 4] 
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”När jag sen berättade till mina vänner om att jag fått jobbet på förskolan så skrattade de bara och 

sa att jag ska byta blöja hela dagarna. Alltså jag tar ju inte åt mig utav de saker som de säger till 

mig, det är ju vår jargong liksom, vi retas alltid med varandra. [5 ] 

4.1.2 Kommentarer på bemötande  
Samtliga respondenter upplever en skillnad i bemötande gällande könen, många av dem 

berättar även att skillnaden i många avseenden inte kommer från barnen eller från kollegorna 

utan från barnens föräldrar och från förskolepersonalens familjer samt vänner. Detta är delvis 

i linje med Baggø Nielsen (2005) studie där manlig förskolepersonal görs till åtlöje eller 

ifrågasätts på grund av karriärsval. Min studie nyanserar Baggø Nielsens resultat. Norberg 

(2005) menar att könet är den mest synliga identiteten och att det är i relation till denna som 

förväntningar om kvinnliga och manliga egenskaper kopplas. När föräldrar bemöter personal 

på ett sätt som är till följd av sitt kön beror detta på att det första och effektivaste sättet för en 

människa att bedöma kvaliteter hos en annan. Den genusnorm som oftast förknippas med män 

har inga kopplingar med omsorg eller barnaskötande. Vidare menar Baggø Nielsen (2005) att 

föreställningarna om vad som är feminint och maskulint har en historisk bakgrund och är 

därav svårt att komma ifrån. På grund av föreställningarna om mäns och kvinnors könsroller 

föredrar många föräldrar de traditionella framför nya föreställningar.  

4.2 Könsfördelning  

I detta avsnitt redogörs det för den könsfördelning som föreligger på diverse arbetsplatser. 

Genom könsfördelningen kan man få en överblick och en förståelse av representationen av 

könen inom yrket. 

”Jag hade ju en manlig kollega som jag brukade hänga med väldigt mycket, vi var ju de enda 

männen så det händer ju naturligt. Men han varande inte där så länge, lite synd faktiskt” [IP 5] 

Med det ovanstående citatet indikerar intervjuperson 5 saknaden av en gammal kollega, han 

lägger betoning på att den forna kollegan var manlig och ges därför en annan betydelse för 

honom. Med detta citat verkar det antydas om att saknaden av manliga kollegor på 

arbetsplatsen är av stor vikt. 

Intervjuperson 1 jobbar på en avdelning som endast består av 4 kvinnor men menar att det 

brukar komma in manliga vikarier. Hon menar även att hon under ett flertal tillfällen 

tillsammans med personalansvarige gått igenom ansökningar med hopp om att anställa en 

manlig personal men att de flesta inkomna ansökningarna är från kvinnor och de få män som 
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söker helt saknar utbildning. På intervjuperson 2 förkola har de 26 anställda där två av dessa 

är män. Vidare berättar hon att det har varit fler män som haft en anställning där tidigare men 

inte jobbar där längre, att de valde att lämna sin anställning för diverse anledningar. 

Intervjuperson 2 nämner även följande:  

”jag vet att det inte finns många män som jobbar som förskolelärare, det är ju synd! Det skulle vara bra om vi 

fick mer män in i yrket, men… haha ja de kanske inte vill” [IP 2] 

Majoriteten av personalen på intervjuperson 3 arbetsplats består av kvinnor. De flesta av de 

kvinnliga kollegorna har en tillsvidareanställning. Vidare berättar han även att de brukar 

komma in vikarier men att 98 % av dem är kvinnor. På förskolan där intervjuperson 4 jobbar 

är det totalt 17 kvinnor som jobbar vilket gör honom till den enda manliga personalen på 

förskolan. Han utrycker en besvikelse över den låga presentationen av män inom yrket och 

menar att barn bör ha både kvinnor och män att se upp till. På intervjuperson 5 arbetsplats är 

han den enda manliga pedagogen som jobbar tillsammans med 4 kvinnliga förskolelärare. 

Han berättar vidare att han uppskattas av sina kvinnliga kollegor och säger att de tycker att det 

är bra med lite omväxling och få ett manligt perspektiv. I följande citat utrycker han dock 

även en viss osäkerhet: 

”Jag tänker inte riktigt på att jag är den enda mannen på hela förskolan, det märks mer vid store 

event, då känner jag mig…ensam bland flera kvinnor” [IP 3] 

Intervjuperson 6 arbetar på en avdelning som består av 3 manliga pedagoger och 5 kvinnliga. 

Hon menar dock att den jämna könsfördelningen endast finns på hennes avdelning och att 

resten av förskolans avdelningar domineras av kvinnor. Hon utrycker även att hennes 

avdelning är där barnen utvecklas mest och hon tror starkt på att det har med den jämna 

könsfördelningen att göra. 

4.2.2 Kommentarer på könsfördelning 
Genom att få en bild av hur könsfördelningen på diverse arbetsplatser ser ut kan man även se 

på vilket sätt könen påverkas. På samtliga arbetsplatser tycks det vara en fråga om en låg 

andel män som erhåller en anställning. Det framgår även att det har funnits män som jobbar 

på avdelningarna men att de har avslutat sin anställning och de få män som väl kommer in är 

det inte för en lång period. Detta är även i linje med Norberg (2005) där hon menar att män 

som finns i yrket endast har sin anställning i ett par år men nästan aldrig under en längre 

tidsperiod, då uppmuntras av familj och vänner att söka sig till andra branscher på grund av 

genusnormaliteten i samhället. I en kartläggning från skolverket redovisar de hur det endast 
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förekommer 3,4 procent av män i förskolan (Skolverket, 2011). I samma rapport nämner de 

även att detta kan beror på de genusföreställningar som finns i samhället om vad som anses 

vara feminint och maskulint. Intervjuperson 6 menar att det finns en relativt jämn 

könsfördelning. Detta står även i linje med Baggø Nielsen (2005) där resultaten påvisar att 

flera manliga förskolelärare kan stimulera till jämlikhet bland barnen och få de att utvecklas. 

5.3 Genusföreställningar på förskolelärare  

Två av de kvinnliga respondenterna utrycker att de föreställningar om deras yrke och 

könsroller är någonting som känns väldigt långt ifrån samhället de lever i idag, väldigt 

gammalmodigt. De upplever båda att roten till dessa föreställningar grundar sig i den historia 

som förknippas med barnomsorg. Det ansågs vara en kvinnosyssla att vårda och ta hand om 

barnen medan männen jobbade. Intervjuperson 2 hoppas att man ska kunna lyckas få in fler 

män till yrket, men menar samtidigt att det inte är bransch som män söker sig till rent 

naturligt. 

”Visst kan man få fler män att söka sig till fler yrken som domineras av kvinnor som mitt, men 

alltså… jag tror också att det är fler kvinnor naturligt söker sig till vård- och omsorgsbranschen 

liksom. Det kanske inte är många män som ens vill jobba med det här”. [IP 1] 

Intervjuperson 4 resonerar kring hur fler män ska vilja söka sig till yrket, han menar att en 

förändring i normer måste ske för att få bort könsstämpeln på vad som anses vara kvinnligt 

och manligt inom branscher. Vidare nämner han även hur en könsfördelning av en jämn grad 

kan främja barnens utveckling. Intervjuperson 6 tror att de stereotyper och föreställningar som 

är förknippade till yrket idag kan ändras om könsfördelningen blir jämnare. Detta menar hon 

kan förändra den bild som idag finns om att män som jobbar med barn och omsorg är någon 

sorts tabu. Vidare påstår hon att hon som mamma skulle uppskatta att mötas av manlig 

personal när hon lämnar på förskolan. 

 

En attityd som återkommer i intervjuerna är den som finns hos en del av barnens föräldrar 

som verkar föredra en kvinnlig förskolelärare framför en manlig, visserligen finns det 

föräldrar som ser positivt att det finns manlig personal, dock verkar det som att majoriteten av 

föräldrarna föredrar kvinnliga förskolelärare.  

Intervjuperson 1 berättar hur hon och hennes kollegor gemensamt försöker förändra synen på 

deras yrken genom att anordnade utvecklingssamtal samt föräldramöten. Men det tycks inte 
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fungera då en omfattande del av föräldrarna tror att de lämnar över barnen till en lekstuga. 

När intervjupersonen sedan fick frågan om religion och hur det påverkar hennes vardagliga 

arbetsuppgifter svarade hon följande:  

”Ja, det finns ju en del föräldrar som inte vill att manliga vikarierna ska göra vissa saker, som byte 

av blöja eller liknade. Vi tar ju hänsyn till deras vilja och religiösa ståndpunkt men ibland kan det bli 

svårt när föräldrarna helst vill att det ska vara en manlig personal som ska utföra vissa 

arbetsuppgifter när det inte är några manliga vikarier på plats liksom” [IP 1] 

Hon menar att religioner även är med och skapar stereotyper bland föräldrarna. Intervjuperson 

2 berättar hur hon är inte förstår sig på de vanföreställningar som människor har när det 

kommer till hennes yrke. Men tydliggör sedan att hon är medveten om attityderna och inte 

blundar för problemen. Samtidigt utrycker hon bekymmer kring det hela och menar att bilden 

som är förknippat med hennes yrke inte stämmer då hon upplever att hennes manliga kollegor 

är de som erhåller en djupare kontakt med barnen på förskolan. Hon påstår vidare att detta 

inte är någonting som det talas om och menar att männens absens från yrket är på grund av de 

snäva normerna och genusföreställningarna som präglar samhället. 

 

”De tycker ju mitt jobb är fjolligt, det är en kvinnas jobb att hjälpa barnen att äta, att lägga barnen 

till sängs att byta blöja. Ja, helt enkelt a ”womans job”. [IP 2] 

 

Samtliga manliga förskolelärare som intervjuades delade upplevelsen om att 

genusföreställningarna kommer till ytan på arbetsplatsen men att den även syns i privatlivet. 

Intervjuperson 5 håller med intervjuperson 3 och genom att tydliggöra att han tror att 

bemötandet skiljer sig om man är en minoritet på en arbetsplats. Han tror att det kan vara 

liknade på arbetsplatser som är mansdominerat och drar paralleller till brandmansyrket, där 

han menar att en kvinnlig brandman skulle bemötas på ett annorlunda sätt än hennes manliga 

kollegor. Han upplever att normer kan ligga bakom anledningen till att män väljer andra 

karriärer eller att de väljer att utbilda sig till högstadielärare och universitetslärare, detta på 

grund av att lönen troligtvis är betydligt högre. Han berättar även att det redan på gymnasiet 

är vedertaget att killar väljer inriktningar som är av en teknisk eller praktisk karaktär och att 

flickor väljer mer samhälls- och naturorienterande inriktningar. Vidare poängterar han även 

att det säkerligen finns pojkar som vill välja gymnasieinriktningar som barn och fritid men 

väljer bort sina egna viljor för att stå i linje med normens. Han menar att samhällets 

genusnormer är som starkast i åldrarna från 15-25 år hos killar men att dessa förlorar sitt fäste 

med åldern och att egna intressen övervinner föreställningarna som föreligger. 
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Han menar vidare att föräldrarna kan vara fundersamma och ha svårt att förstå anledningen 

till varför en man väljer att jobba inom förskolan. Den upplevda känslan av att föräldrarna 

bemöter honom på ett ifrågasättande sätt på grund av att han är man, då han hävdar att hans 

kvinnliga kollegor inte blir bemötta på samma sätt. Han menar även att det oftast är män som 

står för en omfattande del av fördömandet och detta beskrivs i det nedanstående citatet: 

 

”Kvinnor tycker väl att det är gulligt när man jobbar med barn och förknippar det till att man på 

något sätt kommer att vara en bra framtida pappa haha. Men det är ju andra män som är de 

hårdaste kritikerna och tycker förskolelärare är ett omanligt yrke… ja. bögigt.” [IP 6] 

 

5.3.2 Kommentarer på genusnormer på förskolelärare  
I ovanstående material delar respondenterna uppfattningar om att genusföreställningarna kring 

sitt yrke är tvetydiga, de menar att det kan beror på att många inte begriper vilka 

arbetsuppgifter en förskolelärare har. Många föräldrar tror att det endast leks under större 

delen av dagen och att leken inte har någon innebörd. Flera av respondenterna menar även att 

de genusföreställningar som finns i samhället har en sorts avskräckande effekt, vilket hindrar 

män från att söka sig till branschen. Intervjuperson 5 drar paralleller till brandmannayrket och 

genom det försöker understryka att den skeva genusföreställningen inte enbart applicerar på 

förskolelärare yrket. Detta kan bero på de osynliga koderna om vad som anses vara maskulint 

och feminint som styr människors agerande som Havung (2005) beskriver i sin studie. 

Havung menar att människor har en tendens att agera utifrån sitt genus och därför endast 

kommer att agera på ett sådant sätt som anses vara acceptabelt och i linje med de 

föreställningar som förknippas med sitt genus. Respondenterna belyser även vikten av att barn 

får se både en manlig och en kvinnlig förebild. Detta som är i linje med det som Norberg 

(2005) beskriver i sina diskurser om manliga förskolelärares roll på sin arbetsplats.  

6.4 Det dagliga arbetet  

Intervjuperson 1 arbetar på en avdelning med en personal på 3 kvinnor. Hon berättar hur de i 

arbetet måste förhålla sig till diverse styrdokument som grundar sig i läroplanen och 

kommunala skrifter. Varje dag utgår det från ett visst schema där olika praktiska övningar 

sker varje timme. Hon berättar att en vanlig arbetsdag består av frukost, lek och samlingstid, 
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vilket är en tid där barn och pedagoger tillsammans har projekt eller teman som de förhåller 

sig till. Hon berättar att de på hennes avdelning har prioriterat de mer lärande övningarna 

framför ”vanliga” lekar. Det framgår att det är under samlingstiden som lärandet sker.  

”Jag ska inte säga att det inte alls finns tid för lek, det leks såklart väldigt mycket, men även i leken 

så ser vi till att få in ett lärande moment”. [IP 1] 

 

Intervjuperson 2 jobbar tillsammans med 3 andra varav två av dem är pedagoger och en 

förskolelärare. De arbetar tillsammans mot samma mål men hon menar att pedagogerna har 

olika arbetsområdet som ändras beroende på upplägget på dagen.  

 

Intervjuperson 3 är en utbildad förskolelärare och jobbar utefter den reglerade läroplanen. På 

hans avdelning finns det 30 barn i åldrarna 3-5. Han berättar vidare att en vanlig dag på 

förskolan består av utflykter och hur han tycker om att vistas utomhus och vara tillsammans 

med barnen. Han fortsätter även med att säga att lekarna oftast har ett pedagogiskt syfte. 

”Det leks inte bara för att lekas liksom, med leken lär sig barnen sig nya saker. När vi är i skogen 

och plockar kottar så får vi in lite matte när vi ber barnen att räkna kottarna som de fått med”. 

 [IP 3] 

Intervjuperson 4 berättar att det sker mycket lek med barnen men att det i varje lek ges rum 

för lärande och att detta även förekommer under frukost, lunch och mellanmål. Han fortsätter 

med att säga att han är väldigt aktiv i lärandet och försöker utnyttja varje tid med barnen med 

att lära de siffor alfabetet men även läsning trots att de är i unga åldrar. Han nämner även att 

han är väldigt delaktig i lekarna i större mån än den kvinnliga personalen och menar att de 

endast syns i bakgrunden och finns tillgängliga när barnen vill ha någonting. 

 

6.4.2 Kommentarer på det dagliga arbetet 
Det begrips utifrån ovanstående svar att arbetet på förskolan inte enbart består av lek och 

andra praktiska aktiviteter, vilket är en uppfattning som en del respondenter har uttryckt att 

det finns en uppfattning om. Personalen har en kursplan att följa, det är kursplanen som 

scheman och aktiviteterna utgår från. Samtliga respondenter trycker även på det faktum att det 

även sker lärande i leken och hur de jobbar för att implementera det i den vardagliga 

praktiken. I och med ett försök att förklara hur lärandet sker genom leken kan de inte undgå 

från att nämna vilket kön som är den aktivaste i leken med barnen. En av respondenterna 
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menar att den kvinnliga personalen syns till i bakgrunden och endast kommer fram när barnet 

uttrycker ett visst behov som inte anses kunna hanteras av en man. I Havungs (2002) studie 

har hon även kommit fram till liknande slutsatser, där hon i sin studie beskriver hur den 

kvinnliga personalen endast övervakar den manliga kollegans lek och ser till att ingen råkar ut 

för skador eller liknande, i studien beskrivs det dock inte som om detta har någonting med 

åldersskillnad eller erfarenhetsskillnad att göra. Män har en tendens att ta över arbetsuppgifter 

som är maskulint kodade och är av motorisk karaktär, detta bidrar till att barn kopplar dessa 

aktiviteter till män (Norberg, 2005). I Schrøders (2003) studie visade det sig att kvinnliga och 

manliga pedagoger inte delar samma prioriteringar och att de manliga kollegorna var aktiva i 

de ”roligare” aktiviteterna.  Detta kan vara i linje med de resultat som visats i min studie, där 

de manliga kollegorna leker mer med barnen, dock har inte de kvinnliga pedagogerna uttryckt 

någon sorts irritation angående deras absens från leken, då de kvinnliga respondenterna inte 

vid något tillfälle under intervjuns gång uttryckt att de ville vara med i leken heller. 

6.5 Framtidsplaner   

När det kommer till respondenternas framtidsplaner skiljer det sig en del. En av 

förskolelärarna ska påbörja sin förskollärarutbildning under vårterminen och ser en framtid 

inom detta. Hon tillägger att detta är någonting hon har funderat över att göra länge men 

aldrig tagit steget. I följande citat utrycker hon osäkerheten hos hennes kollegor. 

 

”Många har ju jobbat med det här väldigt länge men har inte utvecklas liksom /.. /och de som har 

pluggat till något annat är fortfarande kvar och jobbar med någonting som inte alls har med det de 

pluggat till att göra”. 

 

Hon menar att många i personalen är kvar på arbetsplatsen trots att de vill arbeta inom en 

annan bransch eller studera vidare. 3 av personalen har valt att säga upp sin anställning på 

förskolan. Ena respondenten hävdar att anledningen till detta är lika tillfredställande som det 

tidigare varit. Vidare berättar respondenten att hon inte är en utbildad barnskötare eller 

förskolelärare vilket gör att hon inte ges samma rättigheter som dem, samt att lönen skiljer sig 

åt mellan en förskolelärare och en pedagog. Hon har valt att fokusera på sina studier och få en 

examen i ekonomi, någonting som hon funderat länge över. Hon avslutade aldrig sina studier 

som grundskolelärare och har förhoppningar om att få en kandidat inom ekonomi istället. En 

annan respondent planerar inte på att jobba kvar och söker redan efter andra jobb.  
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”Efter gymnasiet behövde man ett jobb, så jag fick det här jobbet genom min kusin. Det skulle bara 

vara någonting kortvarigt men nu är man här flera år efter haha. Jag tror det blir så med många som 

inte är utbildade förskolelärare, man fastnar”. 

 Vidare menar hon även att en anställning på förskolan vare sig det är vikariat eller liknande 

är betydligt mycket lättare att få när man inte har någon utbildning eller erfarenhet. Bland 

förskolelärarna finns det även ett par som trivs på sin arbetsplats. En annan respondent 

berättar att hon inte har några planer på att byta arbetsplats eller karriär då han är väldigt nöjd 

med sitt yrkesval. Detta uttrycks i det nedanstående citatet. 

 

”Jag har flera kompisar som har påbörjat en utbildning och sen hoppat av för att det inte var något 

för dem, jag är superglad över att jag inte fick uppleva det där. Jag är nöjd och glad att jag pluggade 

till förskolelärare, jag verkligen trivs på mitt jobb med barnen och kollegorna”. 

 

En annan respondent trivs på sin arbetsplats men har planer att studera vidare till att bli 

förskolelärare och utrycker ånger över att han inte gjorde detta under tidigare år. Han berättar 

även att han vill utbilda sig till förskolelärare för att få mer ansvar och vill kunna komma med 

förslag över hur de på ett kreativt sätt kan arbeta mot de mål som finns i kursplanen. En annan 

respondent är inte lika säker på sina framtidsplaner och berättar att han är kluven då han gillar 

arbetet på förskolan men vill ha mer ansvar samtidigt vill han inte studera i 4 år till att bli 

förskolelärare.  

”Om jag ändå ska plugga i fyra år kan jag lika gärna plugga till något annan där man tjänar lite 

mer”.  

Det ovanstående citatet står i linje med Havung (2005) där de flesta män har en tendens att 

avsluta sin anställning och söka sig till ett arbete där de tjänar mer. 

6. 5. 2 Kommentarer på framtidsplaner 
Respondenternas framtidsplaner skiljer sig en hel del åt, där hälften av dem inte ser en framtid 

inom yrket och den andra hälften vill ha en karriär inom yrket. Två av de tre respondenterna 

som planerar att avsluta sin anställning är män, vilket beror på de underliggande förväntningar 

gällande karriärvägar som präglar dem (Norberg, 2005). En del respondenter beskriver att de 

är nöjda med sitt yrke men skulle vilja ta mer ansvar och kunna påverka på ett större plan. En 

del respondenter kan även tänka sig att studera vidare för att få access till arbetsuppgifter som 

de inte kan utföra med den anställningsform som de har idag. Detta kan även vara en fråga om 

att tillförskaffa sig en bredare ekonomi då förskolelärare tjänar mer än pedagoger och 
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barnskötare. Detta i linje med Nordbergs (2005) studie om att många män avslutar sina 

anställningar på förskolan med strävan efter att tjäna mer pengar, då det är två av de tre 

manliga förskolelärarna som tänker avsluta sin anställning.  

7. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka genusföreställningar som är förknippat med 

förskolläraryrket och om förskolelärarna påverkades av detta. För att kunna besvara mina 

frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer med sex förskolelärare som valts ut ur 

ett bekvämlighetsurval. Med resultaten som jag har fått fram kan jag säga att båda könen 

verkar påverkas utav detta. Där den kvinnliga personalen ständigt blir bemött på ett sådant sätt 

som får hennes arbete att endast anses som barnpassning och omvårdnad av barn. Där 

föräldrar nästan förväntar sig att den kvinnliga personalen ska gå in i någon form av 

mammaroll. Resultaten visar dock inte på att den kvinnliga personalen får negativa 

kommentarer eller har tankar på att säga upp sin anställning på grund av detta. Det intressanta 

här är hur den manliga personalen påverkas av genusnormerna. Det tycks vara en fråga om att 

förskolläraryrket är ett jobb för en kvinna, där män påverkas mest av dessa föreställningar och 

väljer att inte söka sig till jobbet vilket i sin tur leder till låg manlig representationen.  

 

Doing gender-perspektivet (West, C, & Zimmerman, 1987) betonar att genus är socialt 

konstruerat och föds till liv i interaktion med andra. Förskolelärarna verkar vara väl medvetna 

om de genusföreställningar som är förknippade med deras yrke, vilket illustrerar min första 

frågeställning. Samtliga respondenter upplever att de behandlas annorlunda på grund av sin 

könstillhörighet, detta leder till att de uppmanas att agera på ett visst sätt. Respondenterna 

anser att könsrollerna är väldigt tvetydiga och gammalmodiga. Män ska i regel vara mer 

praktiskt lagda, vara bra på teknik samt vara händiga medan kvinnor uppfattas mer som 

känsloorienterade som av natur är mer omhändertagande. Doing gender perspektivet berättar 

även att genus i många avseenden används för att rättfärdiga vissa beteenden. Kopplingar till 

detta kan dras till när flera av de manliga respondenterna uttryckt att de både från barnens 

föräldrar och egna familj och vänner fått kommentarer som påvisar att yrket som de valt inte 

stämmer i linje med deras genus. Frågan blir då om fördömandet av den manliga personalen 
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har med den hierarkiska ordningen som Connell genusteori (Connell, 2012) nämner. Att 

yrken som behandlar barnomsorg får en feminin prägel anses därmed som underordnande. 

Trots att yrket är kvinnodominerat och männen på arbetsplatsen utgör en minoritet så 

påverkas även den kvinnliga personalen av genusföreställningarna. De uttrycker i många 

avseenden en sorts irritation på grund av att deras arbete inte värderas högt. De hävdar att 

problemet ligger i föreställningar om att yrket endast handlar om barnpassning och därför får 

en feminin prägel. 

 

I tidigare forskning skriver bland annat Baggø Nielsen (2005) om hur manliga förskolelärare 

på olika sätt påverkas av genusnormerna. Trots att studiens syfte undersöker 

genusföreställningarnas påverkan på förskolepersonalen oavsett kön, finner jag att en viktig 

aspekt att ta upp hur föreställningarna just påverkar den manliga förskolepersonalen. I min 

studie uttryckte samtliga respondenter att det skulle behövas fler män till yrket. De manliga 

respondenterna beskrev vid flera tillfällen att de var nöjda med sitt yrkesval men att de många 

gånger upplevde att de ifrågasätts eller inte värderades likvärdigt med de män som arbetade 

inom andra yrkesbranscher. Som tidigare nämnt betonar doing gender-teorin att genus görs i 

praktiken och skapas genom sociala interaktioner, därför kan män som interagerar med 

varandra resultera i att de avstår från att välja utbildningar och karriärer som inte är av en 

manlig karaktär. Detta kan även vara en anledning till att män väljer att inte söka sig till yrket. 

I samband med att de söker sig till en bransch som domineras av kvinnor kommer de även att 

förknippas med de föreställningar som finns om kvinnor. Det kvinnliga och feminina är inte 

värderat lika högt som det maskulina Havungs (2002). Föreställningar om att kvinnor är mer 

känsloorienterade och svaga kommer vara egenskaper som de kommer att förknippas med i 

och med att de arbetar i ett yrke som omfattas av kvinnor. Det är av ren natur att inte 

självmant sätta sig i en situation med medvetenhet om att bemötas på ett nedvärderande sätt. 

 

Det intressanta är även hur förskolelärarna vid flera tillfällen upprepar att de är medvetna om 

de tvetydiga föreställningar som finns kring sitt yrke men trots detta hålls förställningarna vid 

liv, frågan blir då om det sker omedvetet eller medvetet. Förskolelärarna ifrågasätter inte 

riktigt dessa normer eller tar ansvar för att inte följa normerna i sitt arbete på förskolan. När 

personalen är medvetna om genusnormerna men aktivt inte jobbar emot dem i det dagliga 

arbetet blir frågan om personalen är okej med dessa. När det var frågor om hur en vanlig 
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arbetsdag såg ut skiljde det sig mellan de manliga och de kvinnliga kollegorna. Den kvinnliga 

personalen stod i stor utsträckning för matlagningen, organisering samt omvårdnaden av 

barnen. Medan den manliga personalen hade en viktig plats när det kom till leken med barnen 

och utflykter. Detta står i linje med Havungs (2002) resultat. Personalen på förskolan bidrar 

till att hålla genusföreställningarna vid liv när de fortsätter att delegera arbetsuppgifterna där 

den kvinnliga personalen utför arbetsuppgifter av ett feminint slag och de manliga utför de 

maskulina arbetsuppgifterna oavsett om denna delegering sker omedvetet. Schrøder (2003) 

beskriver hur könet är det mest synliga som människan erhåller och att vi där av identifieras 

egenskaper genom det, människan förstärker könsrollerna genom att de ständigt lever upp till 

dessa. Den skillnad mellan män och kvinnor som oftast belyses är att deras värderingar och 

intressen skiljer sig åt, vilket ger mer spänningskraft och ökar klyftorna mellan vad som anses 

vara kvinnligt och manligt.  

 

Intervjuerna med förskolepersonalen har visat på att de är medvetna om 

genusföreställningarna och att de bemöts olika på grund av kön samtidigt som de även känner 

att det finns en viss förväntan på hur arbetet på förskolan går till. De som påverkas mest av 

genusnormerna är den manliga personalen, vilket ligger i linje med den tidigare forskningen. 

Männens absens från yrket verkar bekymra förskolepersonalen oavsett kön, där de uttrycker 

att arbetet på förskolan skulle gynnas av att fler män arbetade där. Samtliga respondenter 

hävdar att genusnormerna får männen att inte söka sig till branschen. Att människor avskräcks 

från att söka sig till en viss bransch till följd av socialt konstruerade föreställningar är för mig 

väldigt oroväckande. Genusnormerna har ett starkt fäste, vilket gör det ännu viktigare för 

personalen men att våra politiker i riksdagen tar detta i beaktande med hopp om att 

neutralisera de rådande könsrollerna. Skolverket (Skolverket, 2012) skrev i sin rapport att 

forskning om män i förskolläraryrket inte har varit tillräcklig för att kunna begripa situationen 

vilket gör det svårt att utifrån detta skapa åtgärder som främjar könsfördelningen. I rapporten 

skriver de att det är viktigt att se till att genusföreställningar uppstår i en tidig ålder, detta är 

någonting som respondenterna också gett utryck för ett flertal gånger. Precis som 

respondenterna själva utryckt det lägger förskolan grunden till att barnen har de kompetenser 

som behövs i framtiden. Därmed är det av yttersta vikt att vi i tidig ålder lär barn att 

neutralisera alla enhetliga kategorier som tilldelas på grund av kön. Genusneutraliserande 

tankar bör implementeras i den dagliga praktiken på förskolan för att upphöra dessa tvetydiga 

stereotypbildningar. Det kan resultera i ett framtida samhälle där individer inte begränsas på 
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grund av sin könstillhörighet och kan obegränsat kan förlita sig på sin kompetens och sina 

intressen obegränsat. 

 

Skolverket (Skolverket, 2012) har försökt kartlägga och analysera de åtgärder som bedrivits i 

andra länder och som har ökat representationen av män inom förskolan. I Norge lanserades en 

fyraårig handlingsplan med syfte att få fler män att söka sig till yrket. I handlingsplanen var 

en av strategierna att öka betydelsen av sitt eget kön på arbetsplatsen. I Finland diskuteras det 

om att återinföra kvotering av män på lärarutbildningen. Då representationen för män som 

arbetar på förskolan i Sverige endast är 3,4 procent, kan det behövas en polisk reform. Då 

flera av respondenterna hävdar att många män inte söker sig till yrken till följd av den låga 

lönen. Kan ett incitament i form av högre lön få fler män att söka sig till yrket. Genom 

exempelvis subventioner, där staten ger bidrag till de förskolor som anställer män kan man 

bidra till att chefer på förskolor aktivt jobbar med att annonsera ut lediga anställningar på ett 

sätt som lockar fler män till yrket. 

 

Slutligen kan det konstateras att genusförställningar riktade mot förskolepersonal är ett 

faktum, då respondenterna delat med sig av sina upplevelser. Dessa föreställningar präglar 

samhället och kommer visserligen inte att förändras på kort sikt, men genom att kontinuerligt 

problematisera, diskutera och uppmärksamma fenomenet kan resultera i att könsrollerna 

neutraliseras. Det är inte förrän då förskolläraryrket kan ges den respekt som den förtjänar. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning  

Jobbet på förskolan är i sig ett intressant ämnesområde och är därav väldigt uppmärksammat. 

Min studie undersöker genusnormer bland förskolelärare, men i min diskussion har jag även 

tagit upp hur dessa genusnormer även påverkar barn och ger en skev jämställdhetssyn. Det 

vore intressant att undersöka hur genusföreställningar påverkar barn och försöka förstå var 

dessa kommer ifrån. Om det sker på förskolan på grund av förskolepersonal, hemma eller från 

media. För vidare forskning som närmar min studie kan det även vara intressant om 

genusnormerna bland förskolelärare skiljer sig över landet eller om det ser likadant ut. Om det 
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skulle finnas en skillnad skulle det vara intressant att veta vilka faktorer som bidrar till dessa 

skillnader.  
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Hej, jag en student är från Stockholms universitet och skulle gärna vilja göra en intervju med 

er där jag kan studera föreställningarna/stereotyper som är förknippat med att arbeta i ett 

kvinnodominerat yrke. 

 

1. Berätta om dig själv, utbildning/erfarenhet, hur länge har du jobbat på din arbetsplats/ 

inom branschen 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3. Hur många anställda finns på din avdelning? könsfördelning? 

4. Läs upp utdraget om från skolverkets hemsida  

”Idag är andelen som arbetar i svensk förskola mycket låg. Oavsett utbildning är 

totalt 3,4 procent som arbetar på förskolan är män. Av de anställda i kommunal 

förskola är 2 procent män och inom fristående förskola är motsvarade andel 5,8 

procent. Denna procentuella fördelning har varit bestående under de senaste 

decennierna.” 

5. Hur upplever du din situation med att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke? Hur ser 

din föreställning, Varför är den så? (Påverkas din vardag?)   

6. Upplevs du behandlas annorlunda på grund av din könstillhörighet i mötet med 

föräldrarna? Kan du ge några konkreta exempel på en sådan situation, Varför tror du 

att det är så? 

7. Hur uppfattar du att den allmänna föreställningen på ditt yrke? Tror du att den hade 

varit sett annorlunda ut om du var av det motsatta könet, Varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


