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Syfte   
Syftet med studien är att undersöka hur mannen i förskolan konstrueras och framställs i 
nyhetsflödet.  
 
Metod  
I studien genomförs en kvalitativ analys av nyhetstexter som berör det mediala samtalet kring 
den manliga pedagogen utifrån tidigare forskning och teori kring genus och maskulinitet utifrån 
ett diskursanalytiskts perspektiv. 
 
Resultat 
 I analysen tonar det fram olika diskurser som är närvarande i samtalet kring den manliga 
pedagogen. Av dessa var det tre diskurser som hade störst utbredning i samtalet kring den 
mannen i förskolan. Dessa var jämställdhetsdiskursen, diskursen kring barns behov och sist 
men inte minst den diskurs som berörde bilden av mannen i förskolan som en potentiell risk. 
Mannen i förskolan tilldelas en roll som förebild för både barn, föräldrar och för det svenska 
samhället i stort. Han fungerar som en symbol för jämställdhet som förväntas säkerställa 
förskolans framtid. Det återfinns även motstridiga bilder av denna pedagog. Närvaron av hans 
kropp förväntas dels bidra till att utveckla förskolans verksamhet och professionalisering 
samtidigt som bristen på samma kropp fungerar som förklaring på varför män är motvilliga till 
att närma sig eller stanna kvar inom förskolans sfär.  
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1. Inledning och problemformulering  
- Hur många killar är det här då?  

Frågan genererade huvudvridningar och sökande blickar i salen som innehöll ett 70 tal nya 

studenter.  

- Ni är viktiga och behövs inom det här yrket 

Detta var den första frågan som läraren ställde till studenterna under den första föreläsningen 

när jag började på förskollärarprogrammet. Utifrån frågan och dess genererande av en handfull 

handuppräckningar var det lätt att notera den ojämna könsfördelningen i rummet och för mig 

blev det även tydligt att jag inte tillhörde det mest eftertraktade könet på denna utbildning. Den 

ojämna fördelningen bland studenterna i salen var inte direkt chockartad för mig. Detta var 

något som jag redan hade misstankar om utifrån mina egna erfarenhetet som förskolebarn i fem 

år i början av 90-talet. Den första mannen jag mötte i förskolan var träslöjdsläraren Melker. En 

man i sina bästa år som vägledde mig och de andra barnen i förskoleklassen med projektet att 

snickra ihop varsin fågelholk. Avsaknaden av vuxna av det andra könet i förskolan är något 

som jag inte kan påminna mig om att jag la någon som helst notis eller tanke kring förrän denna 

sensommardag i föreläsningssalen. Det finns idag en uttalad ambition av att öka antalet av 

manliga pedagoger inom förskolan. Könsfördelning bland personalen anses ha betydelse för 

den Svenska förskolans fortsatta arbete med jämställdhet, när det kommer till att i att skapa en 

pedagogisk miljö som synliggör att individens kön inte ska vara avgörande individers 

möjligheter att forma sina egna intressen och framtid (Granlund & Wernersson, 2012). Detta 

är dock något som ifrågasatts då forskning inom området visat att en ökad manlig närvaro i 

förskolan inte har inneburit några automatiska jämställdhets effekter när det kommer till att 

utmana traditionella könsroller i verksamheten (Heikkilä, 2013). Föga förvånande finns det en 

allmän bild av förskolan som en traditionellt kvinnlig sfär. Förskolan bär på en historisk 

tradition som kan betecknas som kvinnlig. I Sverige var det först under 1960 talet som samtalet 

kring mannen i förskolan bredde ut sig och berörde då främst mannens rätt i att få tillträde till 

förskolan och andra liknande kvinnodominerade institutioner (Havung, 2005 samt Nordberg, 

2005b). Föreläsarens fråga genererade nya obesvarade funderingar och tankar hos mig, när det 

kommer till hur samtalet kring mannen i förskolan ser ut i dagens Sverige, vilket lett fram till 

att jag inom ramen för denna uppsats har valt att studera det dagsaktuella samtalet kring den 

manliga pedagogen i förskolan. Hur framställs denna pedagog i det mediala samtalet och sist 

men inte minst vad är det som gör honom så eftertraktad på förskolans arena?  

 

4 



Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte i denna studie är att undersöka hur den manlige förskolläraren/pedagogen 

konstrueras och framställs i nyhetsflödet. Mina frågeställningar är följande:  

● Vilka egenskaper tillskrivs den manliga förskolläraren/pedagogen i olika texter?  

● Samt vilka diskurser som är närvarande i samtalet kring den manliga pedagogen? 

 

Disposition 

Uppsatsen består av 5 olika kapitel. I det första kapitlet återges en introduktion för ämnesvalet 
i denna uppsats, samt studiens syfte och tillhörande frågeställningar. I uppsatsen andra kapitel 
återfinns teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Här presenteras valt teoretiskt 
perspektiv och tidigare forskning kring genus, maskulinitet, arbetsmarknadens könskodning 
och även forskning kring hur detta förhåller sig till skolan och förskolans kontext. I det tredje 
kapitlet presenteras vald metod, tillvägagångssätt för insamlandet av material, urval samt en 
reflektion kring etiska överväganden och hur min egen färgning kan tänkas påverka min analys. 
I uppsatsens fjärde del återfinns analyen av den insamlade empirin i relation till valda teoretiska 
utgångspunkter och tidigare utförd forskning. I uppsatsen sista kapitel återfinns en diskussion 
av det resultat som framkommit genom analysen och potentiell vägar vidare för studier inom 
det valda området.  
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2. Teori och tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras det teoretiska perspektivet och analytiska verktyg. Här 
presenteras även uppsatsens perspektivtagande utifrån tidigare forskning kring konstruktionen 
av genus, maskulinitet och arbetsmarknadens könskodning, samt definitioner av de begrepp 
och hur jag valt att förhålla mig till de begrepp som presenteras.    
 
 

Diskurs och Diskursanalys 

Inom ramen för den här uppsatsen har jag valt att använda mig en diskursanalytisk ansats, 
utifrån min ambition att synliggöra olika diskurser som är närvarande i samtalet kring den 
manliga pedagogen. Diskursanalys kan ses som både teori och metod, vilket även medför en 
hänsyn till detta perspektivs teoretiska utgångspunkter som utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. En diskurs kan beskrivas som ett sätt att tala om och förstå 
världen (Winther, Jörgensen & Philips, 2000). Foucault är en teoretiker som ofta förknippas 
med diskursbegreppet (Börjesson, 2010). Utifrån Foucault inkluderar diskurserna även 
konstruktioner av makt och vetande. Makt och vetande är utifrån denna teoretiker ingenting 
konstant som en enskild individ kan besitta utan någonting som skapas genom handlande och 
utövande. Makt och vetande konstrueras och reproduceras genom olika subjekts kollektiva 
överenskommelser inom en diskurs (Börjesson, 2010 utifrån Foucault, 1980 samt 1974). 
 
 
Diskursanalysens socialkonstruktivistiska innehåll innebär dels ett kritiskt förhållningssätt till 
det som ses som självklart och naturlig kunskap. Utifrån detta synsätt finns det inga slutgiltiga 
sanningar, utan kunskap är något som förändras, skapas och upprätthålls inom olika diskurser. 
Det samma gäller för individer, då subjektet även är något som förhandlas fram inom olika 
diskurser. På samma sätt ser även jag på konstruktionen av kunskap och subjekt som 
föränderligt och som något som skapas i olika sociala och kulturella kontexter, istället för något 
som innehåller en fast och förutbestämt kärna. Vår förståelse och vårt sätt att uppfatta världen 
blir utifrån detta perspektiv något som skapas och upprätthålls genom olika sociala processer, 
som samtidigt begränsar vad som är möjligt att att uttrycka. Kunskapen och sanningar skapas 
genom sociala överenskommelser, som bildar olika sociala världsbilder som innehåller 
uppfattningar och föreställningar gällande vad som är naturligt och otänkbart, vilket även 
påverkar individers handlingsutrymme i olika sociala och kulturella kontexter (Winther, 
Jörgensen & Philips, 2000). Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv ses språk inte heller spegla 
en neutral och reell verklighet, utan snarare som något som bidrar till att skapa och reproducera 
föreställningar av densamma. Språket ses likt kunskap och subjekt som något som skapas och 
tar form i olika kontexter. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv blir språket ett uttryck för 
individers tankar och handlingar, vilket även bidrar till att forma upplevelser av det egna och 
andras subjekt och den värld som omger dessa (Bergström & Boréus, 2005). Användningen av 
språket för att namnge olika ting, grupper, kategorier och händelser skapar sammanhang som i 
sin tur konstruerar en verklighet. Inom en bredare definition av språkbegreppet inkluderas även 
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text som meningsbärande kommunikation. Språk och texter ha två skilda huvudfunktioner, den 
första är innebördsaspekten vilken innehåller uttryck för tankar och idéer, där textens 
upphovsmakare försöker ge uttryck för sin tolkning och upplevelser av verkligheten. Den andra 
huvudfunktionen är den interpersonella aspekten, då språket nyttjas för social interaktion och 
handling med andra, till exempel för att förmedla information till andra eller ställa en fråga. 
Texter inkluderas även språkets sociala system, då texter likt språket är oförmögna att uttrycka 
något som är isolerat från social kontexter. Texter kan därmed även ses som något som gestaltar 
och ger uttryck för olika diskurser. Ett diskursanalytiskt perspektiv fungerar som ett verktyg 
för att synliggöra olika försanthållande och världsbilder som ligger bakom olika utsagor (ibid). 
Detta är även min egen ambition i analysen av de olika texterna kring den manliga pedagogen, 
då jag intresserar mig av vilken kunskap, försanthållande och världsbilder som ligger till grund 
för det som kommer till uttryck genom olika texter. 
 
 

Från roll till Genus  
Den första vågen av studier kring den manliga könsrollen tog fart i USA på 1950- talet. Två 
decennier senare ledde det ökade intresset för akademisk feministisk forskning kring kvinnans 
underordning i relation till mannen till att könsrollsforskningen bredde ut sig. Det vanligaste 
sättet att använda sig av rollbegreppet var som beskrivande för hur individer följer allmänna 
förväntningar och föreställningar som kan kopplas till det biologiska könet. Utifrån ett 
könsrollsperspektiv finns det två möjliga positioneringar, en manlig och en kvinnlig (Connell, 
2008). Könsrollsteorin har senare kritiserats för att den inte ger en nyanserad bild kring 
skillnader och olikheter inom de två möjliga positioneringarna, samt att perspektivet inte 
lyckades synliggöra betydelsen av sociala orättvisor och social makt inom samkönade grupper. 
Vilket även ledde till ett anammande av ett genusperspektiv inom svensk feministisk forskning 
på 1980 talet (Hirdman, 2001). Genus kan på ett kortfattat sätt beskrivas som socialt skapat 
kön, samt som beskrivande för kulturellt skapade maktordningar som står i relation till 
föreställningar kring manligt och kvinnligt (Hirdman, 2001 samt Ambjörnsson, 2004). En 
tydligt och ofta citerad fras som illustrerar denna tanke formulerades av de Beauvoir redan 
1949:    

  
Man föds inte till kvinna, man blir det (de Beauvoir, 2002:325). 

 
En tanke som även är överförbar för konstruktionen av mannen. Maskulinitet ses då inte som 
något medfött och på förhand givet utan någonting som skapas och återskapas i olika sociala 
kontexter (Connell & Pearse, 2009). På ett likartat sätt kommer jag att använda mig av detta 
begrepp i min analys. Genus är ingenting som existerar självständigt, inget en människa bara 
kan ha eller göra i sin ensamhet utan är någonting som skapas, iscensätts och omskapas i olika 
sociala och kulturella kontexter (Butler, 2006). Införandet av genusbegreppet gjorde det möjligt 
att i en större utsträckning problematisera det som ofta förklarats utifrån de olika könens 
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biologiska särart och föreställningar kring manligt och kvinnligt som återfinns i olika kontexter 
och situationer i vår omvärld (Hirdman, 2001).  
 

Maskulinitet, diskurs och kropp  
Maskulinitet och femininitet kan ses som två dikotomier som fungerar som ömsesidigt 
uteslutande för vad som är möjligt att uttrycka och återge inom desamma. Utifrån de Beauvoirs 
blev kvinnan “den andra” i relation till mannen, det som gjorde honom till det första könet var 
hans möjlighet att ta del av rättigheter och möjligheter som kvinnan uteslöts från (de Beauvoir, 
2002). Konstruktionen av maskulinitet står alltid i relation mot föreställningar om femininitet, 
att vara man blir samtidigt att inte vara kvinna. Konstruktionen av honom skapas utifrån henne 
och vise versa, han blir hård, en som har förstånd, styrka och aktivitet medan hon blir mjuk, 
känslosam och passiv (Connell, 2008). Manlighetens ideal har varierat under olika tidpunkter 
i historien (Hirdman, 2001). Den traditionella maskuliniteten som tog form under 1900 talet 
utgick ifrån ett ideal och idén om den heterosexuella kärnfamiljen. Under denna tid var 
mannens främsta uppgift att agera som försörjare, och då oftast genom hårt och fysiskt arbete 
(Nilsson, 2001). Manligheten upplevs ofta som något som återfinns inuti den maskulina 
kroppen, som att han av naturen är mer aggressiv och har en mer hotfull sexualdrift än kvinnan 
(Connell, 2008 samt Johansson 2005).  Föreställningar kring mannens fysiska kropp formar 
olika uppfattningar kring vilka sysslor som ses som naturliga eller onaturliga för en man, till 
exempel att ta hand om små barn. Connell (2008) menar att det idag finns det två olika 
dominerade hållningar i samtalet kring mannens fysiska kropps relation till skapandet av 
maskulinitet. Den första kan beskrivas som en som utgår från en mer essentialistisk tanke om 
att kroppen fungerar som ett naturligt maskineri som producerar genus genom könens 
hormonella olikhet och genom att den manliga och kvinnliga kroppens olika funktioner i 
reproduktionen. Den andra hållningen återspeglar tanken om den fysiska kroppen som 
någonting neutralt, som laddas med genus och skillnader genom sociala och kulturella 
kontexter. Mellan dessa hållningar har det vuxit fram något som kan beskrivas som en slags 
kompromiss kring den biologiska och den sociala förståelsen av konstruktionen av mannen och 
synen på hans kropp, där kroppen i olika kontexter kan förstås som antingen biologisk eller 
socialt konstruerad. Denna forskare menar att en kompromisslösning mellan en essentialistisk 
och social förståelse inte kan ses som tillräcklig när det kommer till att redogöra för genus. 
Connell menar istället att det inte går att skilja mannens biologiska kropp från konstruktionen 
av maskulinitet, men att konstruktionen, den mening och de förväntningar som kroppen laddas 
med inte är något statiskt eller essentialistiskt, utan någonting som skapas och reproduceras 
genom sociala processer (ibid). I min egen definition av maskulinitet och dess relation till den 
maskulina fysiska kroppen har jag inspirerats av Connells (2008) tankar kring detta 
förhållande, av att det inte går att frånkoppla konstruktionen av mannens fysiska biologiska 
kropp från det sociala innehåll som kroppen laddas med. På ett liknande sätt förstår jag och 
kommer att använda mig av begreppet maskulinitet för att analysera hur den maskulina kroppen 
tar form i samtalet kring den manliga pedagogen.  
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Maskuliniteter, hierarkier och förändring   
På samma sätt som manlighet och kvinnlighet först får betydelse genom relationen till 
varandra, vilket ofta resulterar i en hierarki där det maskulina överordnas det feminina, finns 
det även hierarkier, det vill säga överordnade och underordnade positioneringar inom dessa 
relationer (Nordberg, 2005a). Connell (2008) använder sig av begreppet hegemonisk 
maskulinitet för att beskriva den överordnade maskulinitets positionen. Hegemoni kan utifrån 
denna forskare ses som ett begrepp som är beskrivande för den kulturella dynamik som gör att 
en grupp kan inneha ett tolkningsföreträde och en ledande position i en given kontext. Den 
hegemoniska maskuliniteten kan beskrivas som det för tillfället mest allmänt accepterade och 
eftertraktade sättet att gestalta maskulinitet. Utifrån Connell kan den homosexuella 
maskuliniteten ses som ett tydligt exempel på en underordnad maskulinitet, då mannens 
sexualitet medför att han samtidigt blir en motpol och symbol för allt det som inte ryms inom 
den hegemoniska maskuliniteten. Connell använder sig även av begreppet marginalisering för 
att beskriva relationen mellan maskulinitetens dominerande och underordnade positioneringar. 
Det är dock inte bara mannens sexualitet som avgör hans positionering inom maskuliniteten, 
att tillskrivas egenskaper som till exempel mesig, töntig, feg och så vidare kan också ses som 
ett sätt att underordna vissa grupper av män i relation till andra och sätta gränser för den 
hegemoniska maskulinitetens innehåll. En underordning som Connell menar ofta sker genom 
att tillskriva män femininitet. Det är inte helt enkelt att leva upp till den hegemoniska 
maskulinitetens ideal, men det är ändå möjligt att sträva efter dem och ta del av de fördelar som 
den hegemoniska maskuliniteten medför till männen som grupp, genom att tillsammans dela 
en position som står över kvinnans. Johansson (2005) använder sig av begreppet den normativa 
manligheten för att beskriva hur män behöver anpassa sig till och underordna sig ramarna för 
hur en man ska vara och bör agera. Utifrån Johansson framkommer något som återspeglar 
Connells (2008) resonemang, nämligen att de tryck som män känner sig tvingade att rätta sig 
efter är ett som kommer från andra män. Den normativa manligheten kan därmed tolkas som 
något som kan liknas med Connells beskrivning av delaktighetens roll för upprätthållandet av 
en hegemonisk maskulinitet.  
 

Upprätthållande av maskulinitet i skolans kontext   
Delaktighetens roll för upprätthållande av maskulinitet är även ett fenomen som har 
uppmärksammats i tidigare studier kring män i skolmiljön, där man menar att manliga lärare 
bidrar till upprätthållandet av stereotypa könsroller, vilket även anses få effekt på barnen och 
att detta kan bli något som påverkar deras framtida handlande genom att antingen upprätthålla 
eller utmana traditionella könssterotyper (Malcom, 2008). Detta uppmärksammas även i 
Nordbergs (2005b) studie, då denna forskare menar att männens egen roll i att hålla upp dessa 
normer blev tydlig när de till exempel själva tog avstånd från feminina män, samtidigt som de 
själva ger uttryck för ett mjukare mansideal. Ett ideal som fortfarande innebar att männen skulle 
uppträda som “riktiga män”, även om de till viss del tagit avstånd från idealet, genom att inte 
sträva efter att göra karriär eller tävla om maktpositioner.  
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Ett isärhållande  
Hirdman (2001) använder sig av begreppen genusordning och genussystem för att återge 
isärhållandet av arbetsfördelningen mellan könen. Under 1800-talet innebar detta isärhållande 
av arbetssysslorna att mannen och kvinnan skildes åt, genom att mannen tilldelades uppgifterna 
utanför hemmets väggar medan kvinnan hänvisades till sysslorna innanför. Denna typ av 
isärhållande mellan könen är något som fortfarande lever vidare, då nya arbetsområden 
fortfarande innehåller en könssegregering (ibid). En vanlig föreställning kring unga män är till 
exempel fortfarande att de främst söker sig till homosociala miljöer, där de kan umgås inom en 
manlig gemenskap (Johansson 2005). Ibland händer det dock att män och kvinnor bryter mot 
arbetsmarknadens könskodning och väljer att träda in i en bransch eller ett område som 
domineras av det motsatta könet, vilket kan leda till både positiva och negativa effekter. 
Hirdman (2001) menar till exempel att en kvinnas närvaro i en mansdominerad bransch och 
brytning mot isärhållandet kan generera positiv respons och beröm från omgivningen, att hon 
ses som duktig och duglig. Något som inte beskrivs som lika sannolikt om det istället gäller en 
man som träder in i ett yrke som förknippas med det kvinnliga könet, då överträdande istället 
kan tolkas som ett misslyckande. För att en man ska kunna få legitimitet i närmandet av ett 
kvinnodominerande arbete menar Hirdman att det mest framgångsrikt sker när ett arbetsområde 
förändras.  
 

Mannen som brytare inom förskolan kontext  
Nordberg (2005b) som har studerat konstruktionen av manliga pedagoger, beskriver de 
yrkesverksamma männen inom förskolan som brytare, då de har trätt in på ett kvinnodominerat 
område och därmed ses bryta mot samhällets dominerande könsmönster genom sitt val av yrke. 
Forskaren liknar de manliga informanternas strategier i arbetet med de som tidigare 
uppmärksammats i studier kring kvinnor i mansdominerade yrken. Något som även blir tydligt 
i denna studie är att männen som utmanande särartstänkandet kring arbetsfördelningen mellan 
könen, även gav uttryck för en särartsidé kring mannen och kvinnans olika egenskaper och 
funktion. Nordberg ser detta som ett uttryck för en yttre och inre förväntan av att mannens 
närvaro automatiskt skulle bidra med något speciellt och annorlunda som kompletterade den 
kvinnliga närvaron. Utifrån männens berättelser återger Nordberg hur de i viss utsträckning 
tilldelats könsstereotypa förväntningar och ansvarsområden på arbetet, genom att till exempel 
ses som mer kompetenta och skickliga än sina kvinnliga kollegor eller får rollen som den 
händige (ibid). Liknande förväntningar och tilldelning av arbetsuppgifter uppmärksammas 
även av Hjalmarsson (2009), då manliga lärare ofta tilldelades de mer praktiska 
arbetsuppgifterna i arbetsfördelningen mellan de olika könen. Utifrån sin utförda studie menar 
forskaren att det därmed återfanns könsstereotypa förväntningar på män inom skolans kontext. 
Hjalmarsson menar att dessa förväntningar innebar att det manliga lärarna konsekvent skulle 
agera som “riktiga män”. De skilda förväntningarna på lärare utifrån deras könstillhörighet var 
det som som skiljde de manliga och kvinnliga lärarna åt i studien, där mannen kände oron av 
att att inte leva upp till förväntningarna. Något som i studien tolkas som ett uttryck för hur 
mannen i skolan förväntas representera någonting annat än kvinnan i samma roll. 
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Diskurser som berör mannen i förskolan 

En Jämställdhetsdiskurs 
Nordberg (2005b) som studerat män i kvinnodominerade miljöer och olika diskurser som 
omger män i förskolan menar att mannens inträde i förskolans miljö sedan 60-talet haft en nära 
koppling till en jämställdhetsdiskurs, som bidrog till att forma det svenska samtalet kring den 
frånvarande mannen inom barnomsorgen som ett bekymmer. En oro som utifrån Nordberg är 
något som återkommer med jämna mellanrum, medan andra branschers ojämlika 
könsrekrytering inte fått lika mycket utrymme inom jämställdhetsdiskursen. Andra 
grundtankar kring mäns närvaro i förskolan som formades under 60-talets jämställdhetsdiskurs 
var att ett utökande av män inom yrket skulle leda till att området i sig utvecklas, att det skulle 
leda till en höjd yrkesstatus, som på sikt även skulle utplåna den ojämna lönefördelningen 
mellan könen. Andra effekter som en manlig närvaro i förskolan förväntas generera utifrån 
jämställdhetsdiskursen är att mannen genom sin närvaro och omsorg antas bidra till en 
omvandlingspotential för andra män. Männen som återfinns inom ett omsorgsyrke förväntades 
utveckla något som kan beskrivas som en mjukare och mer känsloinriktad maskulinitet (ibid). 
Nielsen (2005) har studerat diskurser inom samtalet kring mannen i förskolan utifrån den 
danska debatten. Utifrån denna debatt menar forskaren att de sedan decennier tillbaka funnits 
ett betydande intresse för att öka antalet manliga pedagoger i förskolan. De olika perspektiven 
och argumenten inom samtalet tolkas av Nielsen som uttryck för olika etablerade intressen som 
gör anspråk på att definiera betydelsen av den manliga närvaron i förskolan. Det skilda 
perspektiven i samtalet om mannen i förskolan presenteras av Nielsen genom olika diskurser. 
En av dessa är den redan nämnda jämställdhetsdiskursen, som inkluderar samtalet kring 
könskvotering, som till exempel en favorisering av män vid antagningen till 
förskollärarutbildningar. Det som Nielsen menar är det mest betydelsefulla argumentet inom 
jämställdhetsdiskursen kan återkopplas till det som återges av Nordberg (2005a) utifrån den 
svenska debatten under 60 talet, att särbehandling som sker i syftet att öka andelen män inom 
yrket även förväntas bära med sig en automatisk jämställdhet.  

 

En diskurs kring barns behov 
Den mest dominerande diskursen i samtalet kring den manliga pedagogen är utifrån Nielsens 
(2005) forskning den som berör barns behov. Ett vanligt argument utifrån denna diskurs är att 
frånvaron av män i förskolan går ut över barnen. Inom diskursen återfinns även ett 
särartstänkande mellan könen. Mannens kön förväntas medföra någonting speciellt som kan 
kompensera och fungera som en motvikt till den kvinnliga dominansen inom verksamheten 
och på så sätt motverka en feminisering av pojkar i förskolan (ibid). Detta är en diskurs som 
även återges av Nordberg (2005a) och denna forskare inkluderar även föräldrars förväntade 
behov av att möta både det manliga och kvinnliga könen inom en omsorgs kontext. 
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En arbetsmarknads- och organisationsdiskurs  
Andra diskurser som Nielsen (2005) återger inom ramen för den danska debatten kring mannen 
i förskolan är arbetsmarknadsdiskursen och organisationsdiskursen. Den förstnämnda 
diskursen kan ses som mer eller mindre könsneutral, då individer tenderar att beskrivas mer 
som en potentiell arbetsresurs än utifrån kön. Könet bara blir betydelsefullt om det sätter käppar 
i hjulet för ett optimalt nyttjande av de mänskliga resurserna och för en ekonomisk optimering. 
Utifrån denna diskurs blir pedagogen en arbetsenheter på en marknad som bör nyttjas på ett 
ekonomiskt och förnuftigt sätt. Organisationsdiskursen innehåller ett mer utbrett fokus på kön. 
Detta fokus gäller främst personalgruppens könssammansättning. En återkommande argument 
inom denna diskurs är att en könsblandad arbetsplats förväntas generera ett bättre 
samarbetsklimat. Inom denna diskurs återfinns även idéer av att mannen kan tillföra någonting 
annat än kvinnan i förskolan, att han till exempel är bättre och snabbare på att hantera olika 
konflikter (ibid).  
 
 

En diskurs om mannen som risk  
Ytterligare en utbredd diskurs som Nielsen (2005) beskriver inom samtalet kring mannen i 
förskolan är den som ger uttryck för tankar och föreställningar kring mannen i förskolan blir 
en potentiell risk. Nielsen kallar denna för förebyggnads- och säkerhetsdiskursen, då den berör 
förebyggandet av hot och barns säkerhet i förskolan. Något som skiljer denna diskurs från de 
övriga är att den inte riktigt är överens med tanken om att mannen verkligen behövs i förskolan. 
Nielsen menar att denna diskurs har formats utifrån den pedofildebatt som uppstod i slutet på 
90 talet i västvärlden, vilken fick spridning genom medias rapportering av övergrepp mot barn 
i förskolan. Inom denna diskurs ingår argument som grundar sig på en tanke av mannen som 
en risk när det kommer till övergrepp mot barn, vilket gör att denna hållning kan beskrivas 
innehålla ett ifrågasättande kring mannens närvaro i förskolan.   
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3. Metod 
Under denna rubrik presenteras och motiveras val av metod och analytiskt verktyg, samt vilket 
perspektivtagande dessa val medfört. Här återfinns även en beskrivning av tillvägagångssättet 
för att samla in data och motivering kring de urval som gjort. Förutom detta kommer jag även 
att belysa etiska överväganden och hur min egen roll kan påverka min analys av materialet.  
 

Material och urval   
För att synliggöra olika föreställningar kring den manliga pedagogen har jag valt att analysera 
nyhetsartiklar utifrån en kvalitativ metod. Nyhetsartiklarna är texter som kan beskrivas som ett 
resultat av att individer vill kommunicera och förmedla något till andra (Borgström & Boréus, 
2005). De kan ses som uttryck för språklig kommunikation och därmed även som något som 
påverkar dels vårt sätt att tänka, samt vårt sätt att förhålla oss till vår omgivning. Texter kan 
beskrivas som något som både speglar medvetna och omedvetna föreställningar som återfinns 
inom den kontext som de formats, samt som något som reproducerar eller ifrågasätter 
detsamma (ibid). Då ambitionen med studien är att belysa det dagsaktuella offentliga mediala 
samtalet kring mannen i förskolan fokuserades sökningen till att finna aktuella artikeltexter 
som berör mannen i förskolan. För att fånga en bredd av texter som speglar det dagsaktuella 
samtalet kring den manliga pedagogen valde jag att fokusera på artiklar som publicerats på 
olika webbaserade nyhetskällor på nätet. Min ambition med denna bredd i min sökning av 
material var att generera fler aktuella träffar än vad ett fokus en eller två enskilda webbaserade 
nyhetskanaler skulle kunna erbjuda. Jag valde att först fokusera min sökning till texter som 
publicerats ett år tillbaka i tiden när arbetet med denna uppsats påbörjades. Närmare bestämt 
från den 1 mars 2016 till den 31 mars 2017. I min materialsökning använde jag mig av 
sökorden: “män + förskol*” samt “man + förskol*” och fick fram 32 träffar som publicerats 
inom den valda tidsramen. Av dessa var det 30 texter som berörde den manliga pedagogen och 
som publicerats inom den valda tidsramen. Utifrån den vidd av texter som återfanns genom 
den första materialsökningen i relation uppsatsens omfång och tidsram valde jag att inte utöka 
materialsökningen för denna studie. Det är därför dessa 30 artiklar som utgör empirin för min 
analys. Dessa texter speglar publikationer från både rikstäckande och lokala tidskrifter som 
utifrån sin synlighet och tillgänglighet på nätet kan ses som en del av det offentliga mediala 
samtalet kring mannen i förskolan.  
 

En kvalitativ analys  
I min läsning av de det insamlade materialet har jag fokuserat på texternas innehåll och 
genomfört noggranna läsningar. Ett arbetssätt som inbegripa inom definitionen för en kvalitativ 
textanalys (Esaiasson m.fl, 2007). Det finns inga färdiga mallar för ett diskursanalytisk 
tillvägagångssätt (Borgström & Boréus, 2005). Utifrån den diskursanalytiska metoden är det 
studiens syfte som styr tillvägagångssättet och avgränsningen av materialet. Utifrån mitt syfte 
och mina formulerade frågeställningar har jag därför valt att fokusera på de olika texternas 
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relation till omgivande diskurser i samtalet kring den manliga pedagogen. Jag genomförde flera 
närläsningar av samtliga artiklar. Utifrån studiens syfte och tillhörande frågeställningar 
formulerade fem frågeställningar till det insamlade materialet: 
 

● Hur konstrueras den manliga pedagogen i texten? 

● Hur konstrueras den manliga pedagogens maskulinitet? 

● Hur motiverar texterna betydelsen av den manliga pedagogens närvaro? 

● Vilken funktion och vilka egenskaper tillskrivs han? 

● Vilka diskurser ligger bakom det som uttrycks kring den manliga pedagogen i texten? 

 
Dessa frågeställningar använde jag mig av i min fortsatta läsning av materialet för att försöka 
fånga in hur den manliga pedagogen konstrueras i relation till det som presenteras genom 
tidigare studier av vilka diskurser som närvarat i samtalet kring den manliga pedagogen. För 
att på så sätt synliggöra och belysa vilka egenskaper han tillskrivs och vilka diskurser som är 
närvarande i samtalet kring honom i materialet. Utifrån dessa frågor kunde jag efter min läsning 
sedan börja sortera i materialet och urskilja olika teman, utifrån de olika artikeltexternas 
berättelser, föreställningar och förväntningar på den manliga pedagogen i förskolan. 
 

Validitet och Reliabilitet 
Diskursanalysens validitet har ibland kritiserats. Validitet kan beskrivas som en mätmetod som 
mäter det som är avsett att mäta, att man till exempel väljer att mäta en persons längd genom 
att använda sig av ett måttband som mätverktyg (Borgström & Boréus, 2012). När det kommer 
till undersökningar som inte berör fenomen som inte kan mätas på ett liknanden sätt kan 
validitetsbegreppet vidgats till betydelsen av att en undersökning som sker utifrån syftet att 
besvara en given fråga faktiskt besvarar densamma. Den diskursanalytiska metodens validitet 
har tidigare kritiserats, då analysen påverkas av den som är subjektet för tolkning. Den 
undersökande har en deltagande funktion i det som ska studeras och hens egna förförståelse 
kan då även styra svaren på en specifik fråga. Denna problematik kan dock minimeras genom 
att synliggöra det som ligger till grund för analysen. För att försöka skapa en större tydlighet 
är det därför betydelsefullt att synliggöra vägen fram till en undersöknings resultat, för att på 
så sätt skapa goda förutsättningar för en undersöknings intersubjektivitet. Reliabilitet handlar 
om att undersökningar utförs med en noggrannhet som gör det möjligt att utesluta felaktiga 
orsakssamband. Reliabiliteten kan förefalla något bekymmersamt inom vissa former av 
diskursanalys. För att försöka skapa goda förutsättningar för reliabilitet utifrån en analys som 
grundar sig på en textbaserad empiri är det därför betydelsefullt att göra noggranna läsningar 
av materialet utifrån undersökningens formulerade syfte. Ifall resultat som framkommer av 
analysen kan härledas till resultat i liknande undersökningar som utförts tidigare betyder det 
även att intersubjektiviteten är god. Intersubjektivitet är den aspekt av reliabiliteten som 
innebär att en undersöknings ska kunna upprepas vid en annan tidpunkt och då även nå fram 
till ett likartat resultat. Något som dock kan vara något problematiskt för studier som utförs 
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från en diskursanalytisk ansats som även innefattar tolkande verksamhet (ibid). För att försöka 
skapa goda förutsättningar för undersökningens validitet i min undersökning fokuserar jag på 
studiens problemformulering i min analys av materialet. För att skapa goda förutsättningar för 
reliabilitet kommer jag att göra noggranna läsningar av det insamlade materialet i relation till 
det formulerade syftet. För att försöka skapa en tillförlitlighet kring min analys och tolkningar 
av den samlade empirin kommer jag att synliggöra delar av materialet genom att använda mig 
av citat från de olika artiklarna som ligger till grund för detsamma. Det insamlade materialet 
kommer att analyseras i relation till vald teori och tidigare utförd forskning för på så sätt försöka 
att generera resultat som bygger på god intersubjektivitet.  
 
 

Reflexivet och etiska överväganden 
Det går inte att hävda att forskarpositionen möjliggör neutral och oberoende tolkningar av 
verklighet. Positionen som subjektet besitter genom sin aktivitet innebär en påverkan genom 
urval av material och val av meningssammanhang. Den undersökande kan inte frigöra sig från 
diskurserna som omger densamma utan att samtidigt bli ett medskapande subjekt (Börjesson 
& Palmblad, 2007). Genom att studera olika texter som ger uttryck för olika bilder av den 
manliga pedagogen bidrar jag samtidigt själv med att reproducera bilder av densamma. Min 
tolkning av materialet utgår från mitt syfte och mina frågeställningar och min förhoppning är 
att detta ska reducera risken för vidare spridning av oreflekterade föreställningar kring den 
manliga pedagogen i min analys. Min egna erfarenheter av att i detta fall tillhöra “det andra 
könet” kommer sannolikt att påverka min analys. Både inom feministisk forskning och 
mansforskning har könstillhörighet ibland setts som en förutsättning för att tolka och förstå 
könsproblematik (Nordberg, 2005b). Utifrån min egna förståelse av maskulinitet som 
någonting som uppstår och omskapas i sociala och kulturella kontexter, än som något 
essentialistiskt som är en gång för alla givet ser jag inte att mitt biologiska kön skulle begränsa 
min analys av konstruktionen av maskulinitet i de olika artikeltexterna, utan snarare att detta 
kan vara något som berikar. Ett kvinnligt perspektiv på maskulinitet kan bidra till att synliggöra 
det förgivettagna, göra det möjligt att utmana den etablerade förståelsen av maskulinitet och 
bidra med en nyansering (Nordberg, 2005b). Det insamlade materialet som ligger till grund för 
undersökningen utgörs av texter som redan publicerats och är tillgängliga för den breda 
allmänheten, alla som har tillgång till en dator eller telefon med internetuppkoppling kan ta del 
av materialet. Jag utgår därför ifrån att de personer som intervjuats i dessa texter lämnat sitt 
godkännande till informationens tillgänglighet. Min ambition är inte att uttala mig om enskilda 
artikelförfattare eller andra individer som fungerat som uppgiftslämnare i dessa texter, vilket 
medfört att jag valt att anonymisera eventuella uppgifter kring intervjupersonernas namn, samt 
namn på specifika verksamheter eller avdelningar som återfinns i materialet i den löpande 
texten.  
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Förtydligande  
I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet “manlig pedagog” som beskrivande 
för samtlig förskolepersonal som inkluderas inom en manlig könskategori. För att göra texten 
mer förståelig och för att undvika eventuella upprepningar, har jag valt att ibland korta ner 
vissa citat från artiklarna, genom att ta bort vissa ord. Min intention med detta är alltså inte att 
ändra citatets innebörd eller karaktär, utan snarare att försöka skapa en större tydligt. I de fall 
detta skett synliggörs det i analysen genom tecknet /…/, som då visar att en del av citatet har 
utelämnats. Jag har även valt att anonymisera namn på specifika förskolor och på 
intervjupersoner, i de återgivna citaten sker det genom tecknet ***. 
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4. Vem är mannen i förskolan- Analys och resultat  

Under denna rubrik presenteras och återges den genomförda analysen, som utförts utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv i relation till den forskning som presenteras i uppsatsens andra 
del. Utifrån de analyserade artiklarna framträder olika bilder och berättelser i texten kring den 
manliga pedagogen, hans maskulinitet och föreställningar kring vad han förväntas generera 
genom sin närvaro i förskolan. De diskurser som var närvarande i det analyserade texterna av 
samtalet kring den manliga pedagogen var: Mannen som en symbol för jämställdhet, mannen 
utifrån barns behov och mannen som en arbetsmarknadsresurs och sist men inte minst en 
diskurs som berör mannen som en potentiell risk. Inom dessa diskurser återfanns det även 
föreställningar kring den manlige pedagogens maskulinitet som hans kropp.  
 
 

En symbol för jämställdhet  
I majoriteten av de analyserade texterna återfinns återkommande uttryck kring den manliga 
pedagogen som kan kopplas till en jämställdhetsdiskurs. Utifrån det analyserade materialet 
tonar det fram en bild av att den manliga pedagogen, där han dels får stoltsera som ett 
synliggörande av, och som modell för jämställdhet för pojkar och flickor. Något som utifrån 
vissa av texterna även antas påverka jämställdhetsutvecklingen i det svenska samhället i stort:  
 

Det handlar dels om att synliggöra för unga flickor och pojkar att kön inte ska vara avgörande 
för val av yrke (ETC Göteborg, 2016-03-25). 
 
Vi vill få fler män till förskolan/.../att barnen ska få se på förskolan att det finns både män och 
kvinnor som jobbar där och då kan jag som barn välja det (Sveriges Radio Sörmland, 2017-04-
07).  

 
I det analyserade texterna blir han en potentiell förebild för pojkar och flickor, därmed kan 
även dessa uttryck tolkas stå i nära relation till en diskurs kring barns behov. Den manliga 
pedagogen förväntas dels påverka barnens uppfattningar kring arbetsmarknadens 
genuskodning och generera mer djupgående jämställdhetseffekten på det framtida svenska 
samhället. Utifrån det analyserade materialet går det att urskilja en motsägelsefullhet i samtalet 
kring vad mannens närvaro förväntas generera. Den manliga pedagogen ska finnas i förskolan, 
inte bara för att han är man, samtidigt som det är det just denna pedagogs biologiska 
könstillhörighet som lyfts fram i samtalet kring den förväntade förändring som han antas 
medföra genom sin blotta närvaro i flera av de analyserade texterna. I materialet återfinns en 
utbredd bild och beskrivning av den manliga pedagogen som tillhörande en enhetlig grupp som 
ska generera likartade effekter på förskolan och barnen i stort, snarare än att ses eller beskrivas 
som en kategori av olika individer med skilda erfarenheter, egenskaper och kompetenser.  
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En förebild för barns behov 
I hälften av de analyserade texterna går det att urskilja något som kan kopplas till en diskurs 
kring mannen som en potentiell förebild i förskolan. I en majoritet av dessa texter förekommer 
uttryck för en tanke om mannen som förebild som motiveras utifrån något som kan beskrivas 
inom en diskurs kring barns behov (Nielsen, 2005, samt Nordberg, 2005b).  

 
En viktig anledning till att öka antalet manliga förskollärare är att barnen behöver både 
manliga och kvinnliga förebilder (Hallands nyheter, 2016-10-06). 
 

Mannen beskrivs i dessa texter som en viktig förebild för barn i förskolan. En förebild som 
förväntas påverka barnens attityder när det kommer till deras egna framtida yrkesval och 
utvecklande av intressen. I en av de texter som analyseras återges en bild av mannen som en 
förebild utifrån föräldrarnas perspektiv, vilket även gör att denna kan inkluderas inom ett 
samtal kring barns behov (Nordberg, 2005b). Det faktum att en stor del av det analyserade 
materialet återger en bild av den manliga pedagogen som förebild kan tolkas som att detta är 
en utbredd hållning i samtalet kring den manliga pedagogen i förskolan. Detta bekräftar även 
att samtalet kring den manliga pedagogen står i nära relation till en diskurs kring barns behov.  
Detta har tidigare uppmärksammats av Nordberg (2005b), då denna forskare menar att 
diskursen kring barns behov ligger till grund för idén om den manliga pedagogen som en 
förebild i förskolan. Argumenten kring den manliga pedagogen i relation till barns och 
föräldrars behov kan även tolkas som ett uttryck för något som ryms inom en 
jämställdhetsdiskurs. Då den manliga pedagogens närvaro i flera av det analyserade texterna 
förväntas bära med sig en mer eller mindre automatisk förändring av arbetsmarknadens 
genuskodning. Detta är något Nordberg (2005a) också har uppmärksammat i sin forskning som 
hon menar bygger på idéer som utgår från att barn som får se att män kan utföra kvinnligt 
kodade sysslor även kommer att bryta mot arbetsmarknadens genuskodning i framtiden. 
 

En enhetlig pedagog  
I diskursen gällande barns behov av manliga förebilder i det analyserade texterna blir det 
möjligt att urskilja föreställningar kring hur denna pedagog och hans maskulinitet förväntas 
påverka barnens egna uppfattningar av genus och identitet. Samtalet kring den manliga 
pedagogen kan utifrån detta perspektiv ses innehålla föreställningar kring maskulinitet som 
någonting enhetligt och oföränderligt. I de analyserade texterna framskrivs den manliga 
pedagogens maskulinitet som någonting som kan återskapas och reproduceras från en 
generation till en annan. Detta är en föreställning som tidigare uppmärksammats av Nordbergs 
(2005b) forskning kring den manliga pedagogen. I det analyserade materialet förekommer det 
även framskrivningar av den manliga pedagogen där han mer tilldelas en roll som förebild i 
samhället, än att det handlar om barns behov av manliga representanter i förskolan. Han återges 
som en samhällelig förebildsfigur och får en fungera som markör för det svenska samhällets 
jämställdhet: 
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Vi behöver verkligen män som jobbar i förskolan så man får balans där, precis som man ska 
ha i hemmen (HD, 2016-10-11). 

 
förskolan ska avspegla det samhälle vi lever i och vi tror att olikheter är bra och att det blir 
mer kvalité med olikheter (Sveriges Radio, 2016-06-26). 

 
I flera av de texter som berör mannen som förebild tilldelas den manliga pedagogen uppgiften 
att representera en balans och fungera som en jämställdhetssymbol i förskolan. Utifrån min 
tolkning av de olika texternas perspektiv och argument kring mannen i förskolan som förebild 
kan samtliga tolkas bära med sig en bild av mannen som är nära kopplad till hans fysiska 
kropp. Oavsett vem den manliga pedagogen är blir hans kropp något som förväntas gestalta 
både maskulinitet och olikhet. Det som återges i dessa texter kan ses som ett uttryck för en 
dominerade hållning i samtalet kring mannens fysiska kropps relation till skapandet av 
maskulinitet. Tanken om att mannen i förskolan ska bidra med olikhet kan kopplas till de som 
Connell (2008) beskriver som en mer essentialistisk förståelse av mannens kropp som ett 
naturligt maskineri som producerar genus och olikhet. Den bild som förmedlas i flera av 
artiklarna kring vad den manliga pedagogen förväntas generera kan tolkas som något som 
istället för att utmana traditionella bilder av kön reproducerar föreställningar kring 
maskulinitet. Föreställningar och förväntningar som bidrar till att reproducera en bild av den 
manliga pedagogen som någon som tillhör en enhetlig grupp och som förväntas generera en 
enhetlig förändring i förskolan.  

 

En kropp i en flock 
Som nämnts ovan återfinns en bild av manliga pedagoger som en enhetlig grupp som förväntas 
generera likartade effekter inom verksamheten utifrån det insamlade materialet. Något som jag 
även uppmärksammade i min läsning var en relativt utbredd idé av att män förväntas söka sig 
till arbetsplatser där det redan fanns andra män: 

 
Här har man upptäckt att om det redan finns män på en arbetsplats så söker sig fler dit och 
fler stannar kvar (Aftonbladet, 2016-06-28).  
 

Möjligheten till en homosocial gemenskap blir utifrån de analyserade texterna något 
betydelsefullt för att få män att stanna kvar inom förskolan. Utifrån Nordberg (2005b) kan 
dessa tankar ses som något som bygger på en idé av att män är intresserade av andra män och 
får stimulans inom en samkönad gemenskap. Detta är en föreställning som kan beskrivas som 
något av en myt, då manliga pedagogers sociala gemenskap och på arbetsplatsen inte tenderar 
av välja ett umgänge med samkönade kollegor framför ett med kollegor tillhörande det motsatta 
könet. Något som dock visat sig ha betydelse för manliga pedagogers umgänge med kollegor 
är personliga intressen som inte är beroende av den enskilda medarbetarens könstillhörighet 
(ibid).  Förväntan av att den manliga pedagogen vill vara tillsammans med andra samkönade 
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pedagoger i de analyserade materialet kan därmed även tolkas bidra till en återgivning av 
mannen i förskolan som tillhörande en enhetlig grupp. Han förblir onyanserad genom att 
förväntas dela liknande behov, intressen och erfarenheter som alla andra män i förskolan.  
 

En neutralresurs 
I de analyserade artiklarna återfinns argument för behovet av mannen i förskolan utifrån något 
som kan kopplas till en arbetsmarknadsdiskurs, där man utgår ifrån att den manliga pedagogen 
ska bidra till att mätta det växande behovet av utbildade pedagoger på arbetsmarknaden: 

 
För att klara den framtida personalförsörjningen krävs bland annat att fler män utbildar sig till 
förskollärare (HN, 2016-06-23).  
 
Men det handlar inte bara om jämställdhet. Inom det närmaste åren måste minst 50 000 nya 
förskollärare utbildas. Om män fortsätter rata yrket kommer vi aldrig klara det (Aftonbladet, 
2016-04-19).  

 
Utifrån Nielsen (2005) kan det som uttrycks i texterna kopplas till en arbetsmarknadsdiskurs 
där mannens ses mer som en outnyttjad arbetsresurs än som ett kön. Något som jag dock noterar 
i min analys är att dessa texter även ger uttryck för att förskolans framtid inte enbart hänger på 
att det utbildas fler förskollärare, utan att det är just den manliga pedagogen som ska stå för 
lösning på detta bekymmer. Utifrån Nordberg (2005b) skulle dessa uttalanden snarare kunna 
tolkas som uttryck där den manliga pedagogen blir tilldelad en heroisk funktion, genom att 
träda in inom förskolans kvinnodominerade sfär. Hans närvaro blir en brytning mot 
arbetsmarknadens könskodning och något som förväntas säkerställa förskolans framtid. 
Samtalet kring den manliga pedagogen som resurs i det analyserade materialet, genererar därför 
inte heller bilden av en könsneutral resurs som bör nyttjas på ett förnuftigt sätt. Utifrån min 
tolkning och analys blir samtalet om mannen som en resurs i förskolan ett samtal som 
inkluderar föreställningar som kan kopplas till förväntningar på den manliga pedagogens genus 
och fysiska kropp.  
 
 

Hur han lockas 
Utifrån de analyserade texterna tonar det fram förväntningar av att den manliga pedagogens 
närvaro i förskolans verksamhet ska generera effekter av ökad professionalitet och en höjning 
av arbetsområdets status. Detta är även faktorer som antas påverka mannens tendens till att 
träda in i förskolans sfär:  
 

Jag tror att det beror på att lönen är för dålig varför inte fler män arbetar i barnomsorgen. 
(Hallands nyheter, 2016-10-06).  

Jag tror framförallt det rör sig om yrkets status och lön (SVT Nyheter Sörmland, 2016-11-8)  

20 



Lön och status är viktiga för att få män till förskolan (Sveriges Radio, 2016-07-26) 

Den låga lönen anges i flera av texterna som en av de främsta orsakerna till den manliga 
frånvaron vid rekrytering av personal inom arbetsområdet. Tanken om att lönen har en stor 
betydelse är ingen ny förklaring till varför män väljer bort ett yrke inom förskolan, utan något 
som har varit närvarande i det svenska samtalet kring mannen i förskolan sedan 1970- talet 
(Havung, 2005). En förklaring som utifrån min analys fortfarande verkar leva vidare i samtalet 
kring den manliga pedagogen. Flera av de analyserade texterna berör betydelsen av att höja 
yrkets status, samt synliggöra yrkets och utbildningens professionalitet. En ökad 
professionalisering inom förskolans yrkesområde antas utifrån materialet generera en 
utveckling där fler män kommer att söka sig till ett arbete inom förskolan: 
 

Jag tror först och främst att man måste marknadsföra yrket och visa vad det innebär att vara 
förskollärare idag. Det skiljer sig en hel del mot hur det såg ut för tio till tjugo år sen/.../ 
Förskolan har ju gått och blivit mer av ett skolväsen (SVT Nyheter Sörmland, 2016-11-08). 

 
Föreställningen om att man behöver professionalisera och marknadsföra yrket på ett sätt som 
gör det tydligt att det inte bara handlar om barnomsorg, kan ses som ett uttryck för en 
återkommande berättelse kring hur mannen kan erhålla ett legitimt tillträde till områden som 
innehar en kvinnlig dominans. Utifrån Hirdman (2001) kan man tolka detta som ett uttryck för 
ett genuskontrakt kring arbetsfördelningen mellan könen. För att män ska bryta mot 
arbetsfördelningens könsmönster och träda in i en kvinnodominerad sfär menar Hirdman att 
detta kräver att arbetsområdet förändras, för att mannens närvaro inte ska ses som ett nederlag 
av omgivningen. Om mannen inte anses ha någon legitim anledning att närma sig ett område 
som ses som traditionellt kvinnligt riskerar han samtidigt att ses som en som utför kvinnogöra, 
där han även riskerar att tillskrivas kvinnliga egenskaper (ibid). Tanken om att mäns närvaro i 
förskolan ska leda till en allmän statushöjning av yrket beskrivs av Nordberg (2005a) som en 
relativt vanlig förväntan. Utifrån denna forskares resonemang har samtalet kring mannen i 
förskolan en nära relation och koppling till samtal kring förskolans kvalité, 
kunskapsutveckling, höjning av utbildningsnivån och professionalisering. Något som även kan 
tolkas bidra till en beskrivning av yrket som attraktivt, som samtidigt blir en kritik av områdets 
femininitet som den kvinnliga pedagogen antas inneburit (ibid). Det analyserade texternas 
motiveringar kring hur man ska få in fler män i yrket kan ses som ett uttryck av att yrkesrollen 
idag anses innebär något annat än tidigare. En föreställning som samtidigt medför en förändring 
av att mannen kan legitimera sin närvaro i förskolan på ett riskfritt sätt, utan att ses som 
kvinnlig. De olika texternas beskrivning av att yrket har professionaliserats, att det inte längre 
endast handla om omsorg och omvårdnad av barn kan även tolkas som utsagor som gör anspråk 
på att omdefiniera förskolans traditionellt kvinnliga genuskodning, genom att framhäva yrkets 
förändring och professionalisering 
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Mannen som risk  
Något som jag uppmärksammade i min analys av det insamlade texterna var att en majoritet av 
dessa berörde bilden av den manliga pedagogen som en potentiell risk i förskolan. I två 
tredjedelar av de insamlade och analyserade artiklarna återfinns en berättelse kring den mediala 
bilden av mannen i förskolan och sexuellt utnyttjande av barn. Av dessa var det endast två 
texter som återgav misstankar om faktiska övergrepp mot barn, tre berörde arbetet mot sexuella 
övergrepp och en av texterna tar upp olika rubriceringar av sexuella övergrepp mot barn. I de 
övriga texterna togs denna bild upp i samband med ett kritiserade av föreställningen om den 
manliga pedagogen som en potentiell risk för barn i förskolan. I vissa av dessa texter används 
även den mediala bilden av den manliga pedagogen som en potentiell pedofil som en förklaring 
till att få män väljer att söka sig till yrket: 
 

man har känt sig utpekad, som grupp, som kön, som genus/.../Man orkar inte försvara sig, de 
misstänksamma blickarna äter sig in (Sveriges radio, 2016-04-18).  

 
Det flesta av de analyserade texterna i analysen förhåller sig därmed till en diskurs kring 
mannen som ett potentiellt hot och som en risk i förskolan. Det samtal som förs i de olika 
analyserade texterna kan tolkas som något som påminner den diskurs Nielsen (2005) benämner 
som förbyggnads- och säkerhetsdiskursen. En diskurs som denna forskare även menar har 
bidragit till att forma den mediala nyhetsrapporteringen kring mäns övergrepp mot barn i 
förskolan. Utifrån Nielsen medförde formandet av förbyggnads- och säkerhetsdiskursen till att 
män anställda i förskolan upplevde att de blev misstänkliggjorda och att deras motiv i valet av 
yrke ifrågasattes. Något som denna forskare anser bidragit till att tona ner andra samtal kring 
den manliga pedagogen i förskolan (ibid). Något som jag finner intressant i min läsning av de 
analyserade texterna är att det endast är två av dessa som tar upp sammanhang där den manliga 
pedagogens närvaro i förskolan har ifrågasatts, samtidigt som dessa även tar avstånd mot 
tanken om den manliga pedagogen skulle utgöra en potentiell risk för barn i förskolan. Det 
faktum att så många av texterna ändå förhåller sig till och tar upp diskursen gällande mannen 
som en potentiell risk och fara i förskolan kan tolkas som ett bevis på att denna diskurs ändå 
har ett stort inflytande i att forma samtalet kring den manliga pedagogens varande och framtid 
i den svenska förskolan. Diskursen kring mannen som en risk i förskolan kan därmed även ses 
som en diskus som manliga pedagoger ständigt måste förhålla sig till. 
 

En farlig kropp  
Tre av de analyserade texterna återger som tidigare nämnts förebyggande arbete mot sexuella 
övergrepp i förskolan. Samtliga av texterna berör ett projekt som har genomförts i en och 
samma kommun under år 2016. Utifrån de tre texterna beskrivs projektets huvudsyfte som att 
skapa transparens på kommunens förskoleavdelningar och skapar en miljö där personalen så 
långt det är möjligt ska kunna se och överblicka varandra. I två av texterna återges projektet 
som ett sätt att förebygga framtida anklagelser, misstankar och inte som ett initiativ för att 
varken peka ut eller övervaka män. Utifrån de två texterna beskrivs transparensen snarare som 
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något som ska minimera risken för att pedagoger ska bli oskyldigt misstänkta för övergrepp 
mot barn i förskolan: 
 

Det kan låta som att man övervakar varandra men 6 av 16 av våra pedagoger på *** är män, 
och de tycker detta är bra, för det minskar risken att utsättas för misstankar. (Lokaltidningen, 
2016-10-02). 

 
I den tredje av de texter som berör projektet med det förebyggande arbetet framskrivs det som 
något som bidrar till att skrämma bort män från förskolan. Miljöns utformning kan utifrån 
denna text snarare ses som en form av övervakning och misstänkliggörande av män, än som 
något betryggande:  
 

jag tror att man riskerar att skrämma bort ännu fler män från förskolan/.../Transparens låter 
som övervakning (SVT Nyheter Sörmland, 2016-10-15).  

 
De olika texterna ger uttryck för olika perspektiv och olika sätt att tolka det projektet med det 
förebyggande arbetet. Att personalen ska kunna iakttas och iaktta varandra kan utifrån dessa 
texter dels ses som ett sätt för män att slippa misstankar om sexuella övergrepp och även som 
ett uttryck för ett misstänkliggörande av manliga pedagoger. Oavsett förväntad effekt så kan 
det förebyggande arbetet som återges i texterna tolkas som att det bygger på en tanke och en 
diskurs som utgår från att mannen kan vara en potentiell risk i förskolan. Det som uttrycks i 
dessa texter kan därmed beskrivas som något som ingår inom den säkerhets- och 
förebyggnadsdiskurs som Nielsen (2005) beskriver utifrån den danska debatten. Trots att man 
förmedlar ett budskap om att projektet inte handlar om att peka ut män som potentiella förövare, 
så utgår ändå samtliga av dessa texter från att det är män som kan uppleva projektet som ett 
utpekande av dem själva och deras bakomliggande motiv. Det går även att tolka dessa texter 
som ett uttryck för stereotypa föreställningar kring mannen, hans sexualitet och maskulinitet. 
Utifrån Connell (2008) tenderar den maskulina kroppen ofta att uppfattas som något som inte 
kan förändras, då maskulinitet ses som något som finns inneboende i mannens fysiska kropp. 
Mannens kropp förväntas på ett naturligt sätt driva på aggressivt handlande och en oförmåga 
att kontrollera sina lustar. Detta är föreställningar som även påverkar mannens möjlighet till 
handlade, då vissa uppgifter ses som onaturligt när de iscensätts av den maskulina kroppen 
(ibid). I de tre texterna är en liknande bild av mannen närvarande i samtalet kring de förväntade 
svårigheter som män kan ställas inför genom att vara närvarande på förskolan.  Detta återges 
även i flertalet av de analyserade artikeltexterna. Något som utifrån Nordberg (2005b) även 
kan ses som ett uttryck för ett sexualiserande av den manliga pedagogens kropp, vilket kan 
bidra till föreställningar som begränsar mannen i utförandet av olika arbetssysslor, till exempel 
när det kommer till att byta blöjor eller att vara fysiskt nära ett barn, då det tenderar att uppfattas 
som något intimt. Nordberg menar att arbetssysslorna först blir problematiska och upplevs som 
onaturliga när det är män som ska utföra dem, medan liknande handlade och uppgifter som 
utförs av kvinnor inte uppfattas som ett problem. De analyserade texterna som återger den 
manliga pedagogens förväntade svårigheter i utförandet av liknande sysslor kan därmed tolkas 
som ett uttryck för ett sexualiserande av den manliga pedagogen, som formar hans kropp till 
en som kan vara problematiskt i förskolan (ibid). 
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Han Flyr 
I artiklarna framkommer det olika berättelser och förklaringar till varför den manliga 
pedagogen väljer att lämna yrket eller varför män helt och hållet avstår från att träda in i ett 
arbete inom förskolan. En förklaring som återkommer i flera av de analyserade texterna 
återfinns inom diskursen kring den manliga pedagogen som ett potentiellt hot, då han inom 
detta samtal tenderar att beskrivas som ett offer för dessa misstankar:   
 

Om man ska investera tre och ett halvt år i en utbildning vill man inte att en missriktad 

anklagelse ska få förstöra hela karriären. Det är det inte värt (HN, 2016-06-23).  

Möjligheten att bli ett offer för anklagelser och misstänkliggöras återges i flera av texterna som 
ett av de skäl som gör att män antingen helt avstår från att närma sig yrket och varför män som 
är verksamma inom förskolan väljer att lämna yrkesområdet. Något som kan tolkas som ett 
ytterligare tecken på hur närvarande diskursen kring mannen i förskolan som en risk är i 
samtalet kring den manliga pedagogen. En annan förklaring som återkommer i flera av texterna 
gällande svårigheten att rekrytera män till ett arbete inom förskolan är områdets kvinnliga 
dominans. Den kvinnliga dominansen inom yrket beskrivs i flera av det analyserade texterna 
som något som sätter käppar i hjulet för den manliga pedagogens inträde eller fortsatta varande 
inom yrket: 
 

jag tror att många känner att förskolan är väldigt kvinnligt kodad. det är ett omsorgsyrke och 
att man kanske inte riktigt hör hemma där (Sydsvenskan, 2016-04-18).  

Det var det klassiska könsmönstret som gjorde att jag inte sökte det här från början. Man 
kanske är rädd för att bli ensam med alla kvinnor (VLT Västerås, 2016- 08-07). 

 
Utifrån det olika texterna tonar det fram en bild av den manliga pedagogen som någon som 
skräms bort och som inte upplever sig passa in i förskolans miljö, något som han inte anses 
kunna kontrollera. Tanken att mannen väljer att avstå från att träda in i yrket eller lämna det på 
grund av den kvinnliga dominansen i de olika artikeltexterna kan ses som ett uttryck för en 
förväntad rädsla hos den manliga pedagogen, av att skrivas in i en underordnad maskulinitet. 
Utifrån Connell (2008) kan mannens inträde inom ett kvinnodominerat yrke som förknippas 
med kvinnliga egenskaper som till exempel omsorgstagande ses som något som går emot den 
hegemoniska maskuliniteten. Föreställningar kring manlighet kan kopplas till femininitet, att 
vara man är att inte vara kvinna och vise versa (ibid). Ifall en man träder in i förskolans 
kvinnliga sfär så kan han samtidigt ses som en som bryter mot föreställningar kring hur en man 
ska vara och agera. Han kan då även riskera att marginaliseras från en överordnad maskulinitet, 
det mest eftertraktade sättet att gestalta maskulinitet. Detta kan medföra att han förlorar den 
överordning över kvinnor som upprätthållandet av den hegemoniska maskulinitetsidealet 
innebär (Connell, 2008). Texternas återgivning av att det är den kvinnliga dominansen som får 
mannen att fly fältet kan även tolkas som ett uttryck för en diskurs som inhyser en traditionell 
och problematisk syn på kvinnlighet. Nordberg (2005a) menar att detta är en diskurs som ofta 
återkommer i samtalet kring den ojämna könsfördelningen inom omsorgsyrken, den kvinnliga 
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majoritet förväntas stå för någonting som hotar den manliga pedagogen, som genom sin blotta 
närvaro förväntas bidra med förändring och utveckling. Den kvinnliga dominansen blir 
någonting negativt och omodernt, om förknippas med en oförmåga till förändring och 
reflexivet, något som den manliga pedagogen har svårt att anpassa sig till och som får honom 
att fly (ibid). Det återfinns även en förklaring som är kopplad till bilden av mannen i förskolan 
som förebild när det kommer till varför den manliga pedagogen lämnar yrket, denna förklaring 
är dock inte lika utbredd som de föregående två: 
 

En del av problemet handlar om att eftersom att män är minoritet i förskolan så riskerar de 
att bli sedda som representanter för ett kön snarare än som pedagoger (HN, 2016-06-23) 

 
Den manliga pedagogen kan utifrån detta exempel tolkas som ett subjekt som förväntas 
generera speciella förväntningar och gestalta maskulinitet. Detta är något som jag finner extra 
intressant eftersom diskursen kring mannen som förebild i förskolan i flera fall fungerar som 
en motivering till varför mannen behövs i förskolan i det analyserade materialet. 
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5. Resultat och diskussion  

Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit genom föregående analys i 
relation till de formulerade syftet och tillhörande frågeställningar, samt reflektioner kring 
potentiella utvecklingsmöjligheter och vägar vidare. 
 

Resultat 
Utifrån min analys av de olika texterna tonade det fram flera diskurser i samtalet kring mannen 
i förskolan som kan kopplas till tidigare studier kring konstruktionen av mannen i förskolan 
och hans maskulina kropp. Han tilldelades främst egenskaper som förebild, symbol och ett 
ideal för jämställdhet. Det var tre diskurser som hade störst utbredning i det analyserade 
materialet. Samtal kring den manliga pedagogen utifrån en jämställdhetsdiskurs, en diskurs 
utifrån barns behov och sist men inte minst en diskurs som berörde bilden av mannen i 
förskolan som en potentiell risk.  
 

Resultatdiskussion  
Efter att jag analyserat och granskat det insamlade materialet är det fortsatt svårt att dra några 
självklara och konkreta slutsatser kring vad den manliga pedagogen faktiskt ska bidra med i 
förskolan. Något som inte heller varit min ambition i denna studie. Mitt syfte har istället varit 
att undersöka hur den manliga pedagogen konstrueras och framställs genom olika texter utifrån 
det aktuella nyhetsflödet. Jag anser att den diskursanalytiska ansatsen har varit framgångsrik 
när det kommer till att belysa och synliggöra de diskurser som är närvarande i samtalet kring 
den manliga pedagogen. Valet att använda diskursanalysen som både teori och metod innebär 
i sig ett kritiskt förhållningssätt och medförde att det dels varit möjligt att synliggöra och 
problematisera det förgivettagna och “naturliga” skildringar av den manliga pedagogen. De 
texter som utgör empirin för analysen blir utifrån detta perspektiv någonting som både skapar, 
omskapar och reproducerar subjektiva berättelser och tolkningar av verklighet. Utifrån min 
analys finner jag att de olika skildringarna av mannen i förskolan bär med sig en 
motsägelsefullhet. Den manliga pedagogen förväntas kunna verka oberoende av sitt kön 
samtidigt som denna pedagogs könstillhörighet används som en symbol för jämställdhet. Hans 
kropp kan utifrån analysen beskrivas som laddad med en förväntan av att erbjuda någonting 
annorlunda än vad en kvinnlig närvaro förväntas generera i förskolan. Här blir det även tydligt 
hur samtalet kring den manliga pedagogen i de analyserade texterna bidrar till att både 
konstruera och reproducera föreställningar kring hans maskulina kropp. Den manliga 
pedagogen förväntas ställas inför specifika problem som kan kopplas till hans kropp, 
maskulinitet och områdets förväntade kvinnliga kodning. Detta är förväntningar som även 
uppmärksammats i tidigare studier kring den manliga pedagogen i förskolan (Nordberg 2005b).   
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Utifrån min analys av de nyhetsartiklar som samlats in blir det tydligt att mannen i förskolan 
förväntas medföra någonting annat än en kvinna i samma position. Det analyserade texterna 
gav uttryck för förväntningar och föreställningar kring vad som behövs för att locka till sig 
denna pedagog. Han ansågs respondera på faktorer som högre lön, högre status och på att 
attityder kopplade till att yrkets uppfattade professionalitet omvandlas. Det återfanns även 
föreställningar kring den homosociala gemenskapens betydelse för att dels få fler män att välja 
ett yrke inom förskolan eller stanna kvar inom densamma. Detta är även förväntningar som 
uppmärksammats i tidigare studier som berört maskulinitet (Johansson, 2005, samt Nordberg, 
2005b). Utifrån de olika texterna finner jag flera återkommande föreställningar kring att 
mannens närvaro i förskolan kräver en förändring av yrkesområdet samtidigt som hans närvaro 
förväntas bidra med att förändra själva yrket och området i sig. Min analys bekräftar att de 
strategier som tidigare uppmärksammats inom feministiskt forskning fortfarande är 
verksamma. När det kommer till hur män på ett riskfritt kan närma sig ett traditionellt 
kvinnodominerat yrke och område, när detsamma omdefinieras och professionaliseras 
(Hirdman, 2001). 
 
 
I det analyserade texterna återfinns en utbredd förväntan på att mannens närvaro i förskolan 
ska medföra jämställdhetseffekter för både barn och föräldrar, samt på det svenska samhället i 
stort. Ett annat samtal som utifrån analysen av materialet stod i nära relation med den 
jämställdhetsdiskurs som tonade fram kan återges inom en diskurs kring barns behov. Två 
diskurser som utifrån min analys mer eller mindre tenderar att gå in i varandra i de granskade 
texterna. Den manliga pedagogen förväntades fylla en förebildsfunktion när det kom till 
förskolebarnens egna framtida yrkesval och intressen. Avsaknaden av manliga pedagoger blir 
utifrån analysen någonting som förväntas gå ut över barnen, när det kom till deras egna framtida 
tendens och möjlighet att bryta mot arbetsmarknadens och samhällets traditionella 
genuskodning. Ett annat utbrett samtal som tonade fram var en diskurs som berörde bilden av 
mannen som en potentiell risk för barn inom förskolan. Ingen av de analyserade texterna gav 
uttryck för utskrivna övertygelser där mannen i förskolan kan ses som ett hot för barns trygghet 
och integritet. Utan denna diskurs används i majoriteten av de analyserade texterna för att 
återge de förväntade svårigheter som manliga pedagoger mer eller mindre automatiskt 
förväntas ställas inför genom att befinna sig inom förskolans sfär. En annan diskurs som var 
närvarande, men som inte hade lika stor utbredning i det analyserade materialet var diskursen 
kring mannen i förskolan som en arbetsmarknadsresurs. En diskurs som tidigare setts inkludera 
mer könsneutrala argument och förväntningar på den manliga pedagogens funktion i förskolan 
(Nilesen, 2005). Utifrån min analys av det insamlade materialet blir min tolkning att denna 
diskurs inte endast kan ses som uttryck för något där mannen blir en outnyttjad resurs inom 
förskolan, då den samtidigt kommunicerar förväntningar på att denna pedagog ska bidra med 
någonting speciellt utifrån sin biologiska könstillhörighet. Konstruktionen av honom inom 
denna diskurs inkluderar en förväntan av att han ska säkerställa förskolans framtid genom att 
träda in i förskolans traditionellt kvinnodominerade område och samtidigt bidra till att höja 
yrkets status och professionalisering. 
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Andra vägar och vidare forskning  
Utbudet av tidigare och aktuell forskning kring konstruktionen av den manliga pedagogen kan 
beskrivas som något begränsad. Vilket gör att jag upplever det som att det finns utrymme för 
vidare forskning kring detta ämne. Det hade varit möjligt att använda sig av ytterligare metoder 
för materialinsamling, till exempel genom att genomföra kvalitativa intervjuer med män som 
är verksamma i förskolan. För att på så vis belysa dessa pedagogers egna upplevelse och bild 
av det mediala samtalet kring honom. Något som dock inte känns motiverat utifrån det syfte 
som formulerats i min egen granskning av hur den manliga pedagogen konstrueras genom olika 
nyhetstexter på nätet. En annan väg vidare som jag ser som mer relevant utifrån min egna 
syftesformulering och tillhörande frågeställningar är möjligheten att utvidga 
materialsökningen, genom att även inkludera artikeltexter som publicerats tio till tjugo år 
tillbaka i tiden. En spridning som skulle göra det möjligt att även belysa hur konstruktionen av 
den manliga pedagogen förändrats och utvecklats under olika tidpunkter och kontexter.  Utifrån 
samtalet kring den manliga pedagogen i de analyserade artikeltexterna anser jag att det hade 
varit möjligt att belysa bilden av den kvinnliga pedagogen, något som jag i min analys bara 
gnuggat lite på ytan. Hon framträder inte lika tydligt i dessa texter som den manliga pedagogen, 
men utifrån mitt perspektiv, analys och tolkning ser jag ändå att hon, har en avgörande roll för 
konstruktionen av honom. Hon fyller en funktion som motpol i samtalet kring den manliga 
pedagogen. Hon blir den som förväntas upprätthålla det traditionella, omoderna och 
ojämställda, genom att förväntas generera det motsatta. Hon formas genom konstruktionen av 
honom som en med könsstereotypa förväntningar som inte kan erbjuda förskolans område 
samma typ av professionalisering, förvandling och modernisering som mannen i samma 
position.  
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