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1. Inledning  

 

Ett uppseendeväckande samtal pågick mellan en manlig förskollärarstudent och en nyligen 

pensionerad kvinnlig förskollärare.     

– Alltså kommer du bli förskollärare? Vad kul, det behövs fler män i förskolan! 

– Jovisst, det är ju nästan bara kvinnor, svarade han.  

– Men vet du, det är jättebra att du är gift och har barn. 

 

Först tänkte den manliga förskollärarstudenten att det har någonting att göra med att en ensam 

man kan bli frestad att vara med så många kvinnor, men det kändes ändå inte rätt anledning så 

han frågade efter en kort stund: 

– Vad menar du att det är bra att vara gift och ha barn? 

– Du vet, med allt det runt om män och det som har hänt… jag själv hade en 

manlig kollega som inte orkade med snacket och slutade arbeta som förskollärare. 

 

Han blev bedrövad. Hon pratade om pedofilifall och på vilket sätt det går att försöka 

förebygga anklagelserna eller misstankarna på förhand. Efter en diskussion med en kvinnlig 

förskollärarstudent började de fundera på vilka tankar som uppstår när det diskuteras om män 

i förskolan. Vad tänker kvinnor som arbetar som förskollärare om sina manliga kollegor? Vi 

är alla påverkade av miljön, uppfostran, media, tiden som vi lever i och egna erfarenheter. Vi 

skapar oss bilder om verkligheten som är baserade på premisser och vi uppfattar dem som 

sanna.  Män i förskolan är eftertraktade men ändå finns det en viss risk med män. Vilken bild 

har kvinnor som arbetar som förskollärare om män i förskolan? 

Utifrån vår erfarenhet påstås det ofta att manliga förskollärare behövs i förskoleverksamheten 

och att dessa har en positiv inverkan på verksamheten. Vari den positiva inverkan består 

utvecklas sällan. Varför är det positivt med manliga förskollärares närvaro och vilka 

förväntningar finns det på manliga förskollärare som förskolepersonal inte har på kvinnliga 

medarbetare? Vi menar att dessa uttalanden ofta kommer fram oreflekterat och omedvetet då 

det kan anses vara ett allmänt accepterat påstående att män kan behövas i alla yrken. Vi anser 

att dessa uppfattningar ses som en allmän sanning och därmed aldrig diskuteras och 

ifrågasätts och en konsekvens blir att anledningarna och förväntningarna inte nämns eller 

tydliggörs.  
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I läroplanen står det att: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

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

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

   (Skolverket, 2016, s.5, kursiverat av författarna) 

 

Av vår tidigare erfarenhet från förskoleverksamheten menar vi att denna uppmaning har blivit 

förbisedd. Vi grundar det på de kvinnliga förskollärarnas uttalanden om män vilka både 

stödjer och motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Vi menar att dessa uttalanden 

kan påverka förskollärarnas förhållningsätt gentemot barnen som i sin tur kan påverka barns 

möjligheter till utveckling utan att vara begränsade utifrån stereotypa könsroller. 

Vi vill bidra med kunskap om hur de kvinnliga förskollärare talar om män i förskolan genom 

att visa på de olika diskurser som råder hos dem kvinnliga förskollärare när de diskuterar 

manliga förskollärare. Med diskurs avser Baagøe Nielsen (2005) argument och perspektiv i ett 

väl etablerat meningssammanhang och inte som en tillfällig åsikt eller hållning. Vi menar att 

alla uttalanden bygger på någon form av uppfattning av verkligheten och som aldrig är 

neutrala. Därför anser vi att uttalande om män i förskolan behöver nämnas och tydliggöras för 

att kunna börja diskutera och ifrågasätta de möjliga anledningarna och förväntningarna.  
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2. Bakgrund  

I bakgrund kommer vi att presentera en historisk tillbakablick och lyfta kvinnornas betydelse i 

barnomsorgen. Därefter kommer vi presentera tidigare forskning inom ämnet samt redogöra 

för den valda teoretiska utgångspunkten för studien, vilket är diskursanalys. 

 

2.1 Historiskt bakgrund 

Med en tillbakablick i den svenska förskolans framväxt blir det tydligt att det var i allra 

högsta grad kvinnor som utformade den svenska förskoleverksamheten. Detta kan fortfarande 

avspeglas i det begränsade antal män som arbetar som förskollärare. 

Det var den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) som inspirerade till en ny 

förskoleverksamhet. Dessa kallades ursprungligen för ”Kindergarten”(barnträdgårdar) och 

utvecklades främst av ambitiösa kvinnliga pedagoger i Europa, USA och Australien. Dessa 

kvinnor kämpade för en bättre barndom och en modern barnuppfostran (Tallberg Broman, 

2010). Inom den svenska barnomsorgen fanns två betydelsefulla kvinnor, systrarna Maria och 

Ellen Moberg (1877–1948 och 1874–1955). I sina flygblad med texten ”Hjälp för mödrar. 

Barnaglädje åt alla!” vände de sig först och främst till alla mödrar för att det var de som stod 

för barnomsorg och barnuppfostran. Systrarna började med seminarium i Norrköping samt 

Fröbelinspirerade barnträdgårdar och var aktiva både nationellt och internationellt i ett 

pedagogiskt nätverk (Tallberg Broman, 2010). Anna Freud (1895–1982) som var dotter till 

den österrikiska psykoanalytikern Sigmund Freud, räknas som en av de eldsjälar som haft stor 

betydelse för förskollärarnas utbildning. Hon menade att lämplighet och kunnande var två 

pelare som förskollärarnas yrke grundades på. Dessa ord riktade Anna Freud till kvinnor för 

att det var de som räknades som potentiella ”småbarnsfostrare”. Anna Freud kallade dem för 

de yrkesverksamma. 

Det kom att bli de kvinnliga pionjärerna som konstruerade förskolläraryrket för kvinnliga 

pedagoger. Ellen Moberg ställde sig frågan: ”Finns det ett bättre yrke för en kvinna?” Med 

dessa pedagogiska och sociala uppgifter skapades så kallade kvinnliga frizoner där kvinnor 

oberoende av männen kunde förverkliga sig inom en utbildning och ledarskap. Det skapade i 

sin tur en ännu större klyfta mellan män och kvinnor eftersom varje kön dominerade ett 

specifikt yrke (Havung, 2000; Tallberg Broman, 2010). Under utbildningarna och 

seminarierna lärde sig kvinnorna att förskolläraren skulle ha både kunnighet och lämplighet. 

Att ha lämplighet eller kallelse till yrket var det som menades med kvinnliga egenskaper. Att 
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arbeta med omvårdnad, omsorg och yngre barns undervisning var uteslutet kvinnans uppgift, 

det vill säga att dessa uppgifter som kvinnorna redan utövade i hemmiljön kunde förflyttats 

till arbetsmiljö och därmed skulle kvinnorna få chansen att arbeta utanför hemmet. Kvinnorna 

var representerade på alla poster. Segregation mellan män och kvinnor inom förskolläraryrket 

var uppenbart och det rådde fram till 1960-talet. Det var först på 1970-talet som 

könsfördelningen inom förskoleverksamheten blev mycket omdiskuterad (SOU 2004:115). 

Det var olika parter som påbörjade en diskussion kring förändrade könsrelationer, strukturer 

och en ökad jämställdhet. Uppror började arrangeras av föräldrar med stöd av kvinnliga 

politiker, feminister men också forskare och pedagoger som krävde dessa förändringar. Staten 

reagerade med att genomföra ett antal utredningar knutna till kön, könsrelationer och 

jämställdhet (Tallberg Broman, 2010). På uppdrag av regeringen tillsattes år 2003 en 

delegation för jämställdhet i förskolan. Resultatet visade att det största problemet i 

jämställdhetsarbetet på alla nivåer inom förskola berodde på kunskapsbrist inom ämnen 

gällande genus. Målet var att omformulera vissa skrivningar inom lärarutbildningens mål för 

att kunskaper kring genus och jämställdhet ska bli en naturlig del redan i utbildningen för 

blivande förskollärare. Med de nya formuleringarna ville delegationen undvika möjlighet till 

olika tolkningar av skollagen och läroplanen för förskolan och underlätta att uppnå de syften 

som styrdokumenten avser. Ett av deras förslag var att tillägga att pedagoger ska arbeta ur ett 

genusperspektiv vilket innebär att arbetet ska präglas av större förståelse för hur vuxnas 

förhållningssätt till varandra och till barn påverkar förutsättningarna för jämställdhet (SOU 

2004:115). 

De första två manliga pedagogerna antogs till förskollärarutbildning år 1967/1968. Det var 

första gången som män blev inkluderade i den förskolepedagogiska världen (SOU 2006:75). 

Andelen utbildade män som arbetar i förskolan har legat de senaste åren mellan 3 och 4 

procent av andelen utbildade verksamma förskollärare (SOU 2004:115; SOU 2014:6). Än 

idag görs det utredningar och satsningar på att öka andelen män i förskolan av regeringen 

(Granbom & Wernersson, 2012), men det väcker funderingar hos oss varför det är önskvärt.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I en studie har Granbom och Wernersson (2012) diskuterat olika anledningar för rekrytering 

fler män i förskoleverksamheten. En av dessa anledningar berör jämställdhetsfrågor och 

handlar om vikten av att det ska finnas verksamma män och kvinnor inom alla yrken. Tanken 

bakom detta argument är att båda könens närvaro är essentiella inom arbetet med barn. 
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Argumentet bygger vidare på att om fler män finns i yrket höjs lönesättningen och dess status. 

Ett annat argument handlar om mäns närvaro som betydelsefullt för pojkarnas 

identitetsskapande. Granboms och Wernerssons (2012) studie berör även ett annat skäl som 

utgår från vikten av att förändra mäns yrkespreferenser med motivation av att 

arbetsmarknadens behov förändrats. Författarna menar att vissa yrken lockar fler män än 

andra yrken, men att dessa yrken inte alltid är i behov av fler anställda. Om männens 

preferenser ändras kan det ge upphov till att uppnå den aktuella arbetsmarknadens behov.  

Havung (2000) diskuterar i sin undersökning en arbetsfördelning baserat på kön inom den 

svenska arbetsmarknaden, där andelen kvinnor är fler i omsorgs- och utbildningsyrken och 

andelen män är fler i teknikyrken. Kvinnodominansen inom omsorgs- och utbildningsyrken 

avspeglas i kvinnornas förhållningssätt mot barnen samt i miljön, som i sin tur utesluter den 

män. Författaren menar vidare att detta beror på de traditionella och kulturella 

föreställningarna samt förväntningar på kvinnlighet och manlighet. Föreställningarna och 

förväntningarna på kvinnligt och manligt resulterar i att dessa yrken blir könsmärkta, vilket 

innebär att ett kön dominerar en yrkeskategori. Könsmärkning är ett ofta använt uttryck inom 

forskningsfältet som behandlar kön och organisation (Tallberg Broman, 2010). Inom ett 

könsmärkt yrke, till exempel förskola, finns det en rådande kultur skapad av kvinnor. Om en 

man väljer att arbeta i en förskola där majoriteten förskollärare är kvinnor behöver han 

förhålla sig till en process som könsmärker yrket. Med andra ord har manliga förskollärare en 

tendens att anpassa sig till den rådande kulturen (Havung, 2000). Trots detta visar Havung 

genom sina inspelade intervjuer kring männens uppfattning av förskoleverksamhet att deras 

närvaro i förskolan anses innebära stora förändringar. Författaren menar att männens närvaro 

leder till en förändrad arbetsmiljö i och med att yrket blir ”tvåkönat”, en ökad jämställdhet 

samt att pojkarna har någon att identifiera sig med.  

Heikkiläs (2015) har intresserat sig för hur förskollärarna och lärarna praktiskt förhåller sig 

till läroplanens jämställdhetsuppdrag. Forskningen handlar om vad som påverkar samt på 

vilka sätt det skapas möjligheter till lärande och utveckling för flickor och pojkar oavsett 

deras kön. För att aktivt arbeta med dessa frågor krävs det forskning kring vilka mönster som 

finns i klassrummet, barngrupperna och i organisationen. Heikkilä (2015) betonar att man bör 

använda sig av genusperspektiv för att förebygga traditionella könsroller. Med ett 

genusperspektiv kan kroppen, enligt Connell och Pearse (2015), antingen ses som en maskin 

där det produceras skillnader eller som en målarduk där kulturen målar dit skillnaderna, men 

även som ett tredje alternativ med en blandning av både maskin och målarduk. Författarna 
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kom fram till att ingen av de ovannämnda metaforerna är ett bra sätt att närma sig problemet. 

Problemet ligger i att det finns omedvetna regler hos oss alla och inte minst hos förskollärarna 

kring vad som förväntas av en man och vad som förväntas av en kvinna (Elvin-Nowak och 

Thomsson, 2003). Författarna menar att vi alla är skapare av föreställningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) påstår vidare att barn 

blir påverkade av dessa föreställningar redan i tidig ålder och de kan i sin tur föra dessa 

föreställningar vidare. Havung (2005) bekräftar i en studie att en så kallad typisk manlig 

egenskap är lek och sportaktivitet med barn på förskolan. Hon menar vidare att förväntningar 

på mannens fysiska aktiviteter finns både hos kvinnliga förskollärare, barn och männen själva. 

Utöver dessa förväntningar samt yrkesmässiga uppgifter förväntas mannen medverka i ökad 

jämställdhet och strukturförändring i samhället. 

Connell och Pearse (2015) menar att dessa sociala processer kan påverka våra kroppars 

egenskaper men att dessa processer egentligen struktureras av genus, med andra ord påverkas 

kroppen också av genusmönster som utformar de förhållanden som kroppen ska utvecklas och 

leva i. Connell och Pearse (2015) skriver att den biologiska skillnaden kan resultera i en rad 

andra skillnader som exempelvis snabbhet och fysisk styrka och så vidare, men att dessa 

skillnader uppfattas som “naturliga”. Detta väcker frågor och funderingar kring mannens och 

kvinnans olika förmågor att genomföra ett och samma arbete och vår uppfattning av 

femininitet och maskulinitet och dess påverkan på utfört arbete. Vissa av dessa funderingar 

har författarna Baagøe Nielsen (2005) behandlat i sin forskning kring maskulinitetens tema. 

De menar att det finns diskurser som styr våra behov av män i barnverksamhet. Författarna 

beskriver bland annat vilka diskurser som styr våra uppfattningar om manliga förskollärare.  

Jämställdhetsdiskursen som innebär att uppnå en balanserad könsfördelning inom samma 

yrkeskategori med intentioner att jämna ut det underordnade kvinnliga könet mot det 

dominerande manliga. Den könsneutrala arbetsmarknadsdiskursen har intentioner att skapa 

flexibel arbetsmarknad, det vill säga att alla yrken i arbetsmarknaden ska vara lika tillgängliga 

för både män och kvinnor.  

Organisationsdiskursen argumenterar för att männens närvaro i de kvinnodominerade yrkena 

skapar bättre klimat på arbetsplatserna. Orsakerna påstås vara männens direkta 

kommunikationssätt och deras snabba konfliktlösande.   



7 
 

Diskursen om barns behov behandlar bristen av män som en brist på männens särskilda 

pedagogiska kvaliteter för barnen. Männens närvaro utgör en kompensation till kvinno- 

dominansen på arbetsplatsen och kan motverka så kallad feminisering, särskilt av pojkar. 

Förebyggnads- och säkerhetsdiskursen behandlar män som möjlig säkerhetsrisk för barn.  

De diskurser Baagøe Nielsen (2005) har upptäckt i en forskning väcker vår nyfikenhet kring 

andra möjliga rådande diskurser kring män i förskolan utifrån de kvinnliga förskollärarnas 

perspektiv. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I studien använder vi oss av diskursanalys som verktyg för analysering av 

forskningsmaterialet för att upptäcka de förekommande diskurserna. Christoffersen och 

Johannessen (2015) beskriver diskursanalys som “analys av yttranden, utsagor och texter, 

med betoning på hur människor kan kategoriseras och hur detta påverkar deras 

handlingsmöjligheter.” (s.102). Vidare beskrivs begreppet diskurs som en samling begrepp, 

problemställningar och formuleringar som framstår i språket och som ger en definition av vad 

som kan sägas om ett visst tema (Christoffersen & Johannessen, 2015). Beskrivningen av 

diskurs bekräftas av Boréus (2015) som påstår att “diskurser är språkliga praktiker - regler för 

och regelbundenhet i hur man kategoriserar och talar men kan också innefatta andra 

praktiker.” (s.177). Med andra praktiker menar Boréus (2015) att vissa forskare lägger vikt 

vid vad som görs, gester eller andra uttryck. Dessa beskrivningar är generella drag av 

begreppet diskurs. Boréus (2015) menar vidare att definition av begreppet varierar beroende 

på vilken diskursanalytisk inriktning man använder sig av. 

Diskursanalys har sina rötter i socialkonstruktionism. Socialkonstruktionism används som en 

beteckning för en rad nyare teorier om samhälle och kultur. En av de mest använda 

angreppssätt som socialkonstruktionister använder är diskursanalys (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Inom socialkonstruktionism finns fyra premisser som är gemensamma för alla 

diskursanalytiska inriktningar. Premisserna är: 

En kritisk inställning till självklar kunskap 

De kunskaper som vi har om världen anses vara subjektiv sanning. Det som vi uppfattar som 

generell sanning bygger inte på spegelbilden av verkligheten. Verkligheten är en produkt som 

bygger på hur vi kategoriserar världen.  
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Historisk och kulturell specificitet 

Människor är alltid bundna till historiska och kulturella sammanhang som präglar deras syn 

och kunskap om världen. Sätten vi uppfattar och representerar världen är därför historiskt och 

kulturellt bundna. Det vill säga att våra identiteter och världsbilder kunde ha varit annorlunda 

och de kan förmodligen förändras över tiden. En del socialt handlande är diskursivt handlande 

som bidrar till att skapa den sociala världen, det vill säga sociala relationer, identitet och 

kunskap som bevarar vissa sociala mönster.  

Samband mellan kunskap och sociala processer 

Sociala processer ger upphov till att skapa och upprätthålla vårt sätt att uppfatta världen. I 

sociala interaktioner skapas kunskap och gemensamma sanningar. Inom sociala processer sker 

en kamp om vad som är sanning och vad som inte är sanning.  

Samband mellan kunskap och social handling 

Vissa former av handlingar anses naturliga i en bestämd världsbild samtidigt som andra 

former av handlingar kan vara absurda. Det skapas olika sociala handlingar beroende på 

social världsbild. Dessa leder i sin tur till social konstruktion av kunskap och sanning som i 

sin tur leder till sociala konsekvenser.  

Som tidigare nämnts har diskursanalys fått olika inriktningar vilka är diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Användning av en kombination av olika 

diskursanalytiska inriktningar utesluter inte Winther Jørgensen & Phillips (2000). I 

föreliggande studie är diskurspsykologi den mest lämpade inriktningen med anledningen att 

diskurspsykologi behandlar de diskurser som oftast genomsyrar organisationer där en grupp 

av människor uttalar sig om en annan grupp, i vårt fall där kvinnliga förskollärargruppen 

uttalar sig om män i förskolan (Boréus, 2015). Genom diskurspsykologi analyseras 

användningen av språket i de sammanhang där det utvecklas.  

Diskurspsykologi är förknippad med Margaret Wetherell och Jonathan Potter och betonar 

individens aktiva språkbruk (Boréus, 2015). Detta leder till individens diskursiva hantering av 

vardagssituationer. Diskurspsykologi undersöker två sorter av relationer. Den första relationen 

handlar om individens och gruppens betydelsebildningar och handlingar. Den andra sorten 

handlar om bredare samhälleliga strukturer och processer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Syftet med inriktningen är att undersöka de möjliga strategierna som människor 

använder för att framställa sig själva och världen på ett visst sätt inom de sociala 

interaktionerna. Användningen av olika strategier får olika sociala konsekvenser.  
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Boréus (2015) skriver att Wetherell och Potter hävdar att sociala och psykologiska processer 

aktivt skapas av diskurser. Det är diskurser som ligger bakom skapandet av vår individualitet, 

sociala grupper och sociala kategorier. Grundarna har utvecklat termen tolkningsrepertoar. 

Termen behandlar urskiljning av breda kluster av termer, bildspråk och beskrivningar som 

ofta är samlade kring livfulla bilder eller metaforer. Urval av perspektiv är avgörande för hur 

man framställer något inom en språkgemenskap (Boréus, 2015). 

Trots olika inriktningar inom diskursanalys menar Winther Jørgensen & Phillips (2000) att 

teori och metod är sammanlänkade och för att kunna använda diskursanalysen som metod 

behöver man ha i åtanken de tidigare nämnda grundläggande filosofiska premisserna. Bjervås 

(2011) påstår att diskursanalys är hur man aktivt använder språket som ett redskap där 

användaren konstruerar den sociala världen. Bjervås (2011) menar vidare att användaren gör 

urval av ord och meningskonstruktioner som i sin tur påverkar mottagarens föreställningar 

och åsikter.  

Med tanke på att studien handlar om undersökning av vilka diskurser om män som arbetar i 

förskolan som framträder hos kvinnliga förskollärare är diskursanalys den mest användbara 

som teoretisk utgångspunkt. Valet av gruppdiskussion gjorde det möjligt att använda sig av 

diskursanalytisk metod för att ”texten” produceras i sociala sammanhang (Bjervås, 2011). 

Enligt Bergström och Boréus (2000) kan man med hjälp av diskursanalys göra kartläggning 

av identitetskonstruktioner. Genom att diskursanalys användes i denna studie var det möjligt 

att följa hur förskollärare i gruppdiskussion gemensamt bidrog till konstruktioner av männens 

identitet i förskola. Diskursanalytisk forskning avslöjar inte vad som är sant och vad som är 

falskt utan fokuserar på vad som uppfattas vara sant i en viss tid och på en viss plats (Bjervås, 

2011).  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att bidra till kunskapandet om kön och jämlikhet i förskolan genom att 

studera hur kvinnliga förskollärare talar om män i förskolan, det vill säga synliggöra vilka 

diskurser som förekommer om män som arbetar som förskollärare. 

 

3.1 Frågeställningar 

– Vilka diskurser om män framträder i kvinnliga förskollärares tal om sina manliga kollegor?   
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs val av metod, urval och genomförande. Senare i avsnittet 

presenteras databearbetning och analyseringen av materialet, samt studiens tillförlitlighet och 

de etiska aspekterna som studien bygger på. 

4.1 Val av metod  

Vår forskning om diskurser och kvinnliga förskollärares uppfattningar om manliga 

förskollärare kräver en kvalitativ forskningsmetod. Vi söker det som är svårt att förnimma 

direkt, exempelvis känslor, makt, upplevelser, tankar och intentioner. Med kvalitativa metoder 

är det möjligt att studera dessa ting indirekt genom exempelvis att låta en person tala om sina 

känslor och tankar (Ahrne & Svensson, 2015). En av de kvalitativa forskningsmetoderna är 

fokusgrupper vilket vi har valt att använda i föreliggande studie. Dahlin-Ivanoff (2015) 

beskriver fokusgruppmetoden som mest användbar inom forskning kring hur människor 

tänker och talar om ett specifikt ämne, med andra ord blir det mer information kring hur 

förskollärarna uttalar sig om ämnet som är studiens syfte. Genom användning av 

fokusgrupper som metod var det ämnat att få fram diskurser från diskussionen bland 

deltagande förskollärare för att på ett effektivt sätt utbyta erfarenheter och tankar under en 

moderators ledning (Granbom, 2011). Deltagarna i fokusgrupperna kan beskriva samma 

fenomen och erfarenhet på olika sätt för att bidra till den kollektiva förståelsen och därmed är 

fokusgrupper ett relevant val (Dahlin-Ivanoff, 2015).  

 

4.2 Urval 

Planering och sammansättning av fokusgrupper är unik för varje enskild studie eftersom de 

valda deltagare har de kunskaper, erfarenheter och åsikter som är av intresse för den specifika 

studien (Bryman, 2016; Dahlin-Ivanoff, 2015; Morgan & Bottorff, 2010). Vi vill undersöka 

vilka diskurser som förekommer hos kvinnliga förskollärare om manliga förskollärare. Vi 

valde att sätta samman två fokusgrupper bestående av fyra deltagare per fokusgrupp som 

enligt Granbom (2011) är standard vid fokusgruppdiskussioner, detta för att göra det möjligt 

för alla deltagare att komma till tals. Anledningen till valet av deltagarna i enighet med 

Granbom (2011) och Dahlin-Ivanoff (2015) var att deltagare som redan känner varandra har 

en större potential att skapa en förtroendefull miljö för att diskutera fritt. Fokusgrupperna 

skapades på två olika förskolor och i två olika kommuner. Vi använde oss av 

bekvämlighetsurval som betyder att vi vid ett tidigare tillfälle kommit i kontakt med dessa 
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personer och därför var det lättare att återigen kontakta dem med frågan om deltagandet i 

studien (Christoffersen & Johannessen, 2015).   

Till fokusgrupperna valde vi endast kvinnliga utbildade förskollärare. Anledningen till detta 

var att vi endast har träffat på kvinnliga förskollärare som uttalat sig om behovet av manliga 

förskollärare. Valet av endast kvinnliga deltagande förskollärare gjorde det möjligt att 

uppfylla en homogenitet, en gemenskap (Dahlin-Ivanoff, 2015). Homogenitet är en 

rekommendation av många forskare för en uppstart av en diskussion, där deltagarna är i 

ungefär samma ålder och en likvärdig utbildning samt samma kön. Dahlin-Ivanoff (2015) 

nämner vidare vikten av heterogenitet i en homogen grupp och med detta menar författaren en 

variation inom gruppen för att kunna frambringa olika åsikter. Vi kunde uppnå heterogenitet 

genom att medvetet välja deltagare som av vår egen erfarenhet gärna uttrycker sina olika 

åsikter.  

 

4.3 Genomförande 

Vi kontaktade var sin förskola för att fråga om deras intresse om att delta i en studie. Efter 

deras bekräftelse bestämdes en lämplig tid och plats för både deltagarna och oss. Det blev 

bestämt att träffas på deltagarna arbetsplats vid en tidpunkt som förskollärarna föreslog för att 

inte påverka verksamhetens gång och minska stressen för deltagarna. Efter det bekräftande 

samtalet skickades via mail ett missivbrev med en kort information gällande studien.   

Innan fokusgruppdiskussionen förberedde vi oss med fyra huvudfrågeställningar (se 

intervjuguide bilaga 1) av öppen karaktär och elva följdfrågor som en möjlig komplettering 

för huvudfrågorna. Vi valde att inte skicka några frågor i förväg för att det var de spontana 

åsikter och inte förberedda svar som var eftersträvat. Vi intog rollen som moderator och en 

biträdande moderator under diskussionen. Moderatorns uppgift var att ställa frågor för att 

påbörja diskussioner och se till att diskussionen pågick mellan deltagarna samt att se till att 

alla kom till tals. Biträdande moderatorns uppgift var att bocka av de redan diskuterade 

frågorna och se till att lyfta de frågor som inte blivit diskuterade än (Granbom, 2011). 

Halvstrukturerade intervjuer användes i fokusgrupperna som bygger på att deltagarna ska 

täcka alla våra förberedda frågor samtidigt som moderatorn ger deltagarna möjlighet att forma 

diskussionen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Innan fokusgruppdiskussionens början gick vi igenom de forskningsetiska principerna samt 

informerade förskollärarna återigen om studiens syfte och möjligheten att avbryta sin 
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medverkan när som helst under studiens gång (Christoffersen & Johannessen, 2015). Alla 

deltagare fick varsin kopia av samtyckesdokumentet (se bilaga 2) för att med en underskrift 

bekräfta deras deltagande. Två mobiltelefoner för ljudinspelning av diskussionen förbereddes 

med anledning att säkerställa inspelningen samt kvalitéten på ljudupptagning. Inspelningen 

påbörjades genom att den ena moderatorn namngav gruppen en färg samt bad deltagarna att 

presentera sin röst genom att nämna den tilldelade bokstaven (A-D). Vi valde att göra så för 

att avidentifiera deltagarna samt förenkla transkriberingen av gruppdiskussionen. Längden på 

de inspelade gruppdiskussionerna var cirka 40 minuter per fokusgrupp.  

 

4.4 Databearbetning och analys   

En noggrann transkribering av det empiriska data var utfört på ett sätt för att framhäva den 

sociala interaktionen, det vill säga att både frågor och svar är med i transkriptionen där vi 

skiljde tydligt på vem som sa vad (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). Efter att ha läst 

transkriberingen upprepade gånger samt lyssnat på det inspelade materialet valde vi att 

fragmentera texten, det vill säga att dela upp texten i kortare avsnitt. Textfragmentering gjorde 

det möjligt att koncentrera sig på kortare bitar av text var för sig och skriva ner våra 

reflektioner.  

Som en metod för analys inom den diskursanalytiska inriktningen diskurspsykologi valde vi 

kodning. Kodning sker i olika former där den första formen handlar om att identifiera teman 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett förenklande verktyg för identifieringen av teman är 

att söka efter så kallade krispunkter. Krispunkter är tecken i diskussionen som visar när något 

har gått fel i det sociala samspelet. Dessa krispunkter är tecken på konflikter mellan olika 

diskurser. Ett exempel på detta är när en av deltagarna har en viss åsikt och en annan försöker 

att antingen motsäga eller ändra på den. Några andra tecken kan vara tystnad, upprepande och 

plötslig förändring i talstilen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I transkriberingen 

markerade vi dessa krispunkter och identifierade dessa till teman. Boréus (2015) kallade dessa 

teman för tolkningsrepertoarer som kan undersökas genom att finna vissa återkommande ord, 

språkliga bilder och metaforer. Vi undersökte även det som inte blivit sagt genom att fokusera 

på det som utesluts från konversationen, till exempel om förskollärarna uttalar sig om män 

och deras egenskaper men utesluter sig själva från de uttalade egenskaperna. Slutligen 

kopplade vi ihop de uttalade och outtalade teman, som framträdde genom våra reflektioner 

och analyser, med teman som visade sig med hjälp av krispunkter.  
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Denna process användes för varje transkribering som vi sedan sammanställde till ett 

dokument. Senare undersöktes mer noggrant de identifierade teman genom att återgå till 

materialet och söka fler exempel som återkom trots att det var en annan fråga som berörde ett 

annat tema. De teman som var dominanta i diskussionerna kallade vi diskurser. De nämnda 

metoderna gjorde det möjligt att identifiera åtta olika diskurser som med hjälp av citat 

presenteras i resultatdelen. För att det insamlade materialet inte alltid gick att använda i den 

ursprungliga formen, där det innehöll vardagssamtal, samt för läsarens skull och för att 

bibehålla den röda tråden blev vissa presenterade utdrag i resultatdelen förkortade. Däremot 

var vi aktsamma att inte ändra på innehållet av den uttalade åsikten.  

 

4.5 Tillförlitlighet   

Tillförlitlighet är det som all forskning ställs inför. Det finns inte en självklar 

överenskommelse i frågan om vad tillförlitlighet är exakt, inom kvalitativ forskning. 

Kvalitativ forskning är inte mätbar i jämförelse med kvantitativ forskning. Den är däremot 

tidsbunden och samhällsbunden (Svensson och Ahrne, 2015; Winther Jørgensen och Phillips, 

2000). Det resulterar i att det inte är möjligt att få ett identiskt resultat för en liknande 

föreliggande studie. Trots allt menar Bryman (2011) att tillförlitlighet fortfarande är ett 

grundläggande kriterium för bedömning av kvalitativa undersökningar. Guba och Lincoln har 

delat upp kriteriet tillförlitlighet i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

objektivitet (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten är en viktig aspekt inom kvalitativ forskning (Svensson och Ahrne, 2015). För 

att skapa trovärdighet i studien har vi på ett så transparent sätt som möjligt redogjort för 

processen med argumentation för alla våra val. Detta i sin tur möjliggör en kritisk diskussion 

(Ahrne och Svensson, 2015). För att vi ska kunna garantera överförbarhet har vi redogjort så 

detaljerat som möjligt. Anledningen till detta var att tillåta läsaren själv bedöma om resultatet 

är överförbart till andra kontexter med liknande syfte. Trots detta var det inte vår intention att 

generalisera resultatet till att gälla för alla kvinnliga förskollärare (Bryman, 2011).  

Att demonstrera pålitlighet i vår studie gör vi, i likhet med transparens, genom en detaljerad 

beskrivning av alla steg. Vår medvetenhet om objektivitet handlade om att inte låta oss 

påverkas av våra egna värderingar samt ett försök att bibehålla en neutral ställning till 

studiens syfte. Även om vi försökte vara neutrala var vi medvetna att det är omöjligt att 

uppfylla dessa krav fullt ut (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vi, och hela världen, vilket 

diskuteras inom diskursanalytisk forskning, är styrda av diskurser som inte går att undvika 
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och ofta är omedvetet. Därför är vårt försök att distansera oss helt från dessa omöjligt. Det 

kan i sin tur påverka studiens resultat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.6 Etiska aspekter   

Det finns ett krav från Vetenskapsrådet kring de etiska aspekter som vi behövde ta hänsyn till. 

De etiska kraven omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

En tydlighet i information var nödvändig. Vi uppfyllde informationskravet genom att 

informera alla deltagare om hur forskningen ska gå till, vad syftet är samt var den ska 

publiceras. Deltagarna informerades även om sin rätt till att avbryta sitt deltagande i 

forskningen när de vill. Vi skickade även i förväg ett missivbrev till deltagarna med 

information om studiens syfte samt beskrivning av genomförande av fokusgruppsdiskussion. 

Deltagarna fick återigen muntlig genomgång av all information från missivbrevet innan 

gruppdiskussionerna påbörjade.   

Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att deltagarna gav sitt samtycke till att medverka i 

undersökningen. Vi informerade deltagarna att ett skriftligt eller muntligt samtycke inte ska 

förhindra dem från att när som helst avbryta medverkan. Deltagarna skrev under ett 

samtyckesdokument för deras medverkan samt blev erbjudna att få en kopia av dokumentet.  

Information om hur personliga uppgifter kommer behandlas fick deltagarna innan deras 

medverkan. Deltagarna informerades att deras identitet inte kommer att kunna identifieras och 

att deras personuppgifter kommer vara noga förvarade så att ingen kommer åt uppgifterna. Vi 

avidentifierade deltagarnas namn i utbyte mot bokstäverna A, B, C och D samt bytte 

förskolornas namn till Röd och Lila. Vi tydliggjorde för deltagarna att dessa och liknande 

uppgifter har vi tystnadsplikt om. På så sätt har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Vi informerade även deltagarna att det som samlas in från undersökningen enbart kommer 

användas i forskningssyfte. Med andra ord kommer materialet inte att lånas ut eller användas i 

andra syften. För att kunna uppfylla nyttjandekravet helt har vi informerat deltagarna att 

studien kommer att publiceras på databasen DIVA efter godkännande. 
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5. Resultat 

Under analysen framkom åtta olika teman, vilka skapade följande diskurser: 

 diskurs om den kompletterande partnern, exklusivitetsdiskursen, diskurs om barns trygghet, 

sport och aktivitetsdiskursen, familjeförebildsdiskursen, kompensations diskursen, status-och 

maktordningsdiskursen och särartsdiskursen. Under varje diskursrubrik presenteras diskursen 

med kompletterande utdrag från diskussionerna med avsikt att förtydliga vårt resultat.  

 

5.1 Diskurs om den kompletterande partnern 

Denna diskurs bygger på att kvinnliga förskollärare beskriver värdet av mäns närvaro som en 

kompletterande partner.  Förskollärarna menar att män, med sin närvaro, förstärker känslan av 

balans och gruppdynamik i arbetslaget, bättre stämning och klimat samt skapar större 

saklighet. Ett exempel på uttalande som upprepas på olika sätt är att “… män och kvinnor är 

lite olika på lite olika sätt och då har vi ju varit hjälpta av att ha varit av olika kön och kunnat 

komplettera varandra även i det.” (Lila, B)  

Uttalanden om komplettering könens olika intresse och därför är närvaro av båda två könen 

gynnsamt för arbetslaget. Samma tema omnämns i Baagøe Nielsens (2005) kapitel som kallar 

den för organisationsdiskursen. I ett annat uttalande pratade en av förskollärarna om sin 

manliga kollegas intresse för sport i motsats till sitt eget ointresse för sport. Det är ett annat 

exempel av kompletterande partner, vilket också kan användas i sport och aktivitetsdiskursen. 

Vi menar att diskurserna ofta flyter ihop och in i varandra.    

 

5.2 Exklusivitetsdiskursen 

Under diskussion framgick att det är mer märkbart om en man försvinner från förskolan än 

om en kvinna gör det. Vi menar att männens närvaro enligt uttalanden räknas som mer synlig, 

exklusiv och därför mer märkbar hos både barn, vårdnadshavare och förskollärare. 

..så tror jag att föräldrarna ser männen mer i förskolan än vad de ser varje enskild 

kvinnlig pedagog och kan tycka ”Nej, men vad synd att just den mannen slutar för 

att det inte finns fortsatt eller vad det nu beror på.. än om man kanske hade sett 

dem.. aa.. slutar en kvinna så finns det ju alltid tusen kvinnor åter.  

     (Röd, D) 

Det finns en annan sort av exklusivitet när det handlar om relationer mellan en manlig 

förskollärare och barn. Under diskussionerna har det uppkommit att barnen uppmärksammar 

män på ett särskilt sätt och vill gärna umgås med dem, som även Havung (2005) såg i sin 

studie. 
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5.3 Diskurs om barns trygghet 

Under diskussionen framkom temat om barns trygghet i mäns närvaro. Kring temat dök både 

uttalade och underförstådda utsagor upp. En uttalad utsaga berörde ängslan hos männen att 

arbeta i förskolor då chansen till misstänkliggörande fanns.  

Jag tror… jag tror att en del är ju rädda män att söka sig till förskolan för det här 

med pedofil… det tror jag spelar in hos en del. För de som har såna böjningar söker 

sig till arbete där de har tillgång till barnen så jag tror att de är rädda att bli 

stämplade eller misstänks... misstänkliggörande när det gäller just små barn.  

     (Lila, A) 

I kommande utdrag menar deltagaren att hennes manliga kollega medvetet valde bort 

visa arbetsuppgifter för att undvika misstänkliggörandet.  

Han hjälper inte tjejerna på toa, han tänker inte sätta sig i den sitsen, jag fick ju gå 

hjälpa tjejerna på toa, han kunde ju hjälpa killarna... Att han vill inte sätta sig i 

sitsen när en flicka skulle säga nåt som skulle misstolkas. Som att hon skulle 

komma hem och… hon säger till föräldrarna… han vill inte.  

     (Lila, A) 

Under samtalet i kommande utdrag ändrade en av deltagarna plötsligt temat. Detta är en av 

tecken som Winther Jørgensen och Phillips (2000) kallar för krispunkt och upptäcktes under 

databearbetning.  En av dessa underförstådda utsagor handlar om de starka reaktionerna hos 

föräldrarna när de träffade på en manlig pedagog.  

A: Alltså när vi haft en manlig kollega som varit en längre period, då har inte 

reaktionerna varit lika stora som när vi har haft alltså manliga vikarie och då är det 

ju många föräldrar eller några föräldrar som kommer ju fråga vad de har för 

utbildning och … mer ifrågasätter lite mer än om man veta att de har utbildning 

och att de ska vara kvar då är det inte… 

Moderator: Så du tycker att det spelar roll om man är förskollärare eller om man 

är… 

A: För mig spelar det ingen roll men för föräldrarna att de reagerar olika som sagt 

när de vet att de har är någon som är utbildat då har det inte varit såna 

reaktioner…”Vad kul att det kom en man!” och så kommer en manlig vikarie om 

två dagar senare och då är de: ”e, du, vad har ni för rutiner för… får de vara själva 

med barnen eller får man…” då är det lite mer osäkerhet hos föräldrar. 

Deltagarna menade att oro fanns hos båda parter. Det var män som arbetar i förskolan som var 

oroliga för möjliga misstankar och föräldrar som oroade sig över männens närvaro på 

förskolan. Denna misstanke har inte uttalats om kvinnor överhuvudtaget.  

 

5.4 Sport och aktivitetsdiskursen 

I de uttalade utsagorna enligt deltagarna är det oftast samhället som har stora förväntningar 

kring sport och fysiska aktiviteter hos män. Det förväntas att mannen ska vara aktiv och spela 
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innebandy, fotboll och andra bollsporter. “Männen ska göra det. De ska vara aktiva de ska 

spela, hitta på. Ut i skogen tänker jag också de ska…” (Röd, B). I de underförstådda utsagorna 

synliggörs att liknande förväntningar även finns hos deltagarna, de har omedvetet 

förväntningar på manliga kollegor i samband med fysisk aktivitet.   

“Men det handlade ju också lite om intresse. Jag skulle kunna väl sagt “att nu går 

jag ut och spelar lite innebandy med killarna”, men det har jag inte ett dugg lust 

med…[skratt] ... det var ju han som ville det, det var ju hans intresse. Det märkte 

barnen och han kunde ju det.   (Lila, A) 

“Manliga vikarier kan ägna mycket tid åt att leka med barnen... medans man då 

som ordinarie får göra alla de andra saker och ting om inte barnen förstår varför 

man gör... Ibland kan jag känna att när vi har haft tillfälliga manliga anställda att de 

har hamnat lite i ”lekfarbror”, och vad det beror på kan jag väl inte svara på 

riktigt.“    (Lila, C) 

Dessa utsagor var ofta uttalade i negativ anda med en del klagomål på att männen frivilligt 

spenderar mer tid i förskolan med sportaktiviteter istället för att dela på det administrativa 

ansvaret.  

 

5.5 Familjeförebildsdiskursen 

Vid diskussion ifråga om det är önskvärt med könsblandade arbetslag svarade 

förskollärarna på det här sättet 

A: Det är alltid bra att vara blandade kön. Alltid bra på alla arbetsplatser, tror jag. 

Det blir bättre stämning, det blir mindre tjafs… ja, det blir roligare om man är 

blandad, det är min erfarenhet i alla fall.   

 

A: Nämen det blir bättre klimat än när det bara är kvinnor, tycker jag. Klimatet blir 

bättre. 

 

B: Jag tänker också sett i perspektivet med förebilder för barnen. Det är inte alla 

barn som har en både mamma och en pappa… mm… det kan också vara en aspekt 

tänker jag. 

 

C: Absolut! Jag tänker att gruppdynamiken förändras när man har bägge könen i 

arbetslagets… 

I den andra fokusgruppen lyfts detta fram: 

För pojkarna får ju en förebild om det kommer en man som de kommer inte riktig 

få i oss kvinnor. Man är ju ändå och ska bli en man när man blir stor och flicka ska 

ju bli kvinna när de blir stor klart man ser upp till sina förebilder när man har runt 

sig. [Tystnad]     (Röd, C)  

 

Förskollärarna värdesätter ett arbetslag med både manliga och kvinnliga kollegor då detta kan 

skapa förebilder för barn. I det första uttalandet upptäckte vi en krispunkt där temat plötsligt 

ändrades genom att förskolläraren lyfte vikten av männens närvaro som en familjeförebild. 
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Krispunkten fanns i att uttalandet blev obekräftad och förskollärarna ändrade till det 

ursprungliga temat. Liknande situation uppstod i den andra gruppen där uttalande om män 

som manlig förebild avslutades med en märkbar längre tystnad. Denna händelse 

uppmärksammade vi efteråt och kom fram till att det var ett av de typiska exempel på 

krispunkter som Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver där deltagarna inte håller 

med eller någonting gick fel i det sociala samspelet. Denna diskurs är nära kopplat till nästa 

diskurs, kompensations diskursen.  

 

5.6 Kompensations diskursen 

Under samtalets gång talade förskollärarna om att barnen lär sig hur en man respektive en 

kvinna skulle kan vara genom att ha både män och kvinnor närvarande på förskolan som utför 

både manligt och kvinnligt kodade handlingar och arbetsuppgifter.  

D: Precis som du säger. Vore det väl jättebra om vi kunde ha hälften män i 

förskolan så vore det alternativ till, kanske inte alltid det vad vi ser i samhället för 

att det började väl ändå att ändra sig, men att man kan göra samma saker faktisk. 

Att tjejerna kan spela bollsporter och mannen kan torka bordet.  

B: Eller sitta och sy med barnen eller sånt. Att man bryter dom här lite traditionella 

könsrollerna hade varit… 

A: ...men jag tror att det kan vara, jag tänker att det är bra alltså förebild mässigt att 

se att man kan jobba med det man vill och vad man tycker om oavsett vilken kön 

man ha eller så. Oavsett vad anses manligt och kvinnligt i samhället också utan det 

blir också som en bekräftelse för barnet att man kan göra det man vill det man 

tycker om. Vill jag jobba som förskollärare när jag blir stor då är det ok, vill jag 

jobba som brandman, då är det ok… alltså det är ju också ett mer godkännande att 

välja fritt, tänker jag. (Röd) 

Och det känner jag att det kanske skulle vara bra att ha en man för att kunna göra 

precis tvärtom, alltså är man manliga och kvinnliga kollegor då kan man liksom 

utmana barnens traditionella könsrollstänkande på väldigt konkret sätt... Det är ju 

lättare att utmana de här tankarna och idéerna kring vad e manlig och vad e 

kvinnlig, vad ska pappa och vad ska mamma göra om man har båda förebilderna på 

förskolan som kan liksom korsa de.   (Lila, D)  

 

En större del av diskussionen ägnades åt att det är mannen som ska kompensera 

jämställdhetsobalansen i dagens samhälle. Kompensationen var tydligt kopplat med mannen 

som förebild. Förskollärarnas medvetenhet om läroplanens mål, som enligt Skolverket (2016) 

handlar om att utmana traditionella könsroller visade sig tydligt i deras uttalande. Det 

framkom att det finns svårigheter att uppnå målet på grund av männens frånvaro i 

förskoleverksamheten.  
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5.7 Status- och maktordningsdiskursen 

Tankar om män, förknippat med hög status och makt, framkom på flera ställen i både uttalad 

form och outtalad form samt i större omfång i det samlade datamaterialet. 

..alltså det känns att han hade ju lite annan pondus eller så, när man jämför vad 

man hade eller så.. som jag kanske har fått jobba mycket längre för att få. Det 

känns som att ett nej från en man var liksom… att de(barnen) hade reagerat 

annorlunda. Känns att det är mer det som gäller då. Sen har jag ju… sen är det 

föräldrakontakter också bemötandet alltså föräldrar beter ju sig också lite olika har 

jag upplevt… i bemötandet… Nä, men det känns som att det… de förväntar sig 

kanske en annan sak av en kvinna än av en man just i kontakt … nä men det har ju 

varit så där att… det är lite mer krångel eller det är lite mer krassligt och så 

kommer ju en man och säger en sak och… aha… men det var ju det jag sa… det 

blir liksom så… då kunde man ju skicka honom göra lite… alltså visa bitar. 

     (Röd, A)  

I Granboms och Wernerssons (2012) studie framkom att männens närvaro i yrket lyfter 

lönesättningen och status. Detta motsägs i uttalanden under diskussionen ifråga om hur vi kan 

locka till oss fler män i förskoleverksamheten.  

Statusen måste öka, vi själva… vi börjar med oss själva, gå ut här o fråga hur 

många som tycker vi har yrke med status, hur många vågar resa upp sig och säga 

”jag är förskollärare, du kan inte kalla mig fröken, för jag är lärare”.. det är 

inställningen till yrket och det har vi inte ens själva, hur ska vi kunna förvänta att 

resten av samhället har den inställningen?  (Röd, D) 

Dessa uttalanden synliggör förskollärarnas medvetenhet om samhällets situation där män 

besitter högre maktpositioner än kvinnor. Detta kan resultera i frustration hos förskollärarna 

och känslan av maktlöshet. Det framkom med andra ord att män disponerar större makt i 

jämförelse med kvinnliga kollegor. Förskollärarna menade att disponeringen av makt var 

tydlig under interaktion med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Ett exempel är när en 

deltagare talar generellt om männens makt i samhället. Även om deltagarna talar om status 

handlar uttalandet om maktordningen i samhället. 

B: Hm… jag kan också tänka att är du manlig så får du också lite högre status… 

Nä, men han är man på förskolan… att… a… att automatisk bara för att du är man 

så får du en högre status på förskolan. 

Moderator: Av kollegorna eller av barnet? 

B: Både och.  

D: Och det finns ju bevis på att det är betydligt fler förskollärare män som går 

vidare i karriären än det är förskollärare kvinnliga… och då ska man inte ens börja 

räkna på procenten. Då blir man nog mörkrädd! 

Moderator: Men varför blir det så, tror ni? 
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B: Jag tror också, jag tror det… som det ser ut nu i samhället så har ju mannen 

även om det börja ändras så har man ju mer status än vad kvinnor har. 

D: Hm, ja 

B: Det är hemskt att säga, tycker jag för att jag… nä, jag tycker inte om det, men så 

är det…  

Männens makt i samhället visade sig i ett annat sammanhang under diskussionen om 

möjligheter att vidareutbilda sig. En deltagare menar i detta utdrag att det skapas större 

förutsättningar för män att ta högre maktpositioner.  

Ja, men jag tror inte att det börjar vid ansökan. Det börjar tidigare. Vilka 

fortbildningar gör du, vilken roll får du i förskolan om du är man eller om du är 

kvinna. Alltså det finns i varje lite steg, i varje lite ögonblick i alla föräldrar syn på 

att se en man eller en kvinna… det är inte först när man annonserar efter en 

förskolechef. Det är inte där det börjar för då har du facit på allt som har hänt 

innan.    (Röd, D) 

Deltagaren menar vidare att en kvinna måste slåss på ett annat vis för att hålla jämna steg med 

mannen. I detta utdrag visar ytterligare en av deltagarna på ett indirekt sätt medvetenheten om 

männens maktordning i samhället.  

 

5.8 Särartdiskursen 

I diskussioner kring manlighet kom förskollärarna i konflikt med vad som skapar de olika 

karaktäristiska egenskaperna hos männen. Vi kan urskilja uttalanden som behandlar manlighet 

som en produkt av gener eller som en produkt av miljö och samhälle som i sin tur påverkar 

mannens egenskaper. Vi uppfattar denna del av diskussionen som en motsättning mellan två 

olika uppfattningar kring vad som ligger bakom män och manlighet. Med andra ord uppstod 

under diskussionen en så kallad antagonism mellan två deltagare, det vill säga en öppen 

konflikt mellan två diskurser. Det är ett typiskt exempel på en krispunkt där en av deltagarna 

försöker med olika argument övertyga den andra om sin åsikt (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

D: Jag tror inte det hänger ihop med de biologiska könen, jag tror att det hänger 

ihop med manligt och kvinnligt 

Moderator: Då hamnar vi på genus… 

D: Man kan vara mer manlig även att man är kvinna biologisk eller tvärtom. Jag 

tror att det handlar mer om personligheten och uppfostran och miljön man växt upp 

i och erfarenheter man har… mindre på vad man har för kön om man råkar vara en 

kvinna… det beror också mycket… jag tro att det beror på omständigheter och 

miljö och erfarenheter. 
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C: Jo, det tro jag med. Man har ju syskonpar eller egna barn som har samma kön 

och så man har ju stora variationer som de har egna egenskaper som har ju 

egentligen ingen med kön att göra, de är ju olika. 

A: Viss arv också… både arv och miljö tror jag, både. Jag tror att det är båda två… 

C: Jo, men det säger man ju många gånger om barn och även om det är två pojkar 

att den ena är som mamma och den andra som pappa… då är det ju… jag tror att 

det har med personkemi att göra. 

A: Jag tror ändå att det är ett visst arv, det kan jag inte låta bli. För att när min son 

föddes då hade vi en flicka innan och det enda som fanns hemma var dockor och 

dockvagnar och massa flickiga saker. Han var inte dugg intresserad han vill bara ha 

bollar och så fick han en boll och en klubba så fick han sova med dem i sängen. 

Det var ingenting som vi hade lärd honom det var nånting som han valde själv. Så 

ändå viss…  

B: … Vissa fall… 

A: Jag menar det vore vara naturlig att leka med dockor för att det var det som 

fanns men hade han en boll då valde han den först. Det var ingenting vad vi 

påverkade honom. 

D: Sen är det ju också en intressant diskussion… alltså det finns ju så många 

subtila grejer man gör som påverkar, som man gör omedvetet… 

B: (Nickar) 

Skillnaden i åsikter kan vara avgörande för hur förskollärarna arbetar med förskolans uppdrag 

om att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Om förskollärare tror 

på att manlighet är en produkt av samhället är det möjligt att påverka den. Däremot om 

förskollärare tror att manlighet är ärftligt kan det vara svårt att motverka de traditionella 

könsmönster och könsrollerna.   

 

5.9 Sammanfattning av resultat 

Under studiens gång upptäckte vi åtta diskurser som förekom hos förskollärarna i deras 

uttalande om manliga kollegor. Tidigare forskning har berört vissa av de upptäckta 

diskurserna (Baagøe Nielsen, 2005). De redan berörda diskurserna överlappar med vissa av 

studiens identifierade diskurser under en otydlig gräns. Vi menar att vissa diskurser som 

Baagøe Nielsen berörde i sin studie kan likna de diskurser som vi kommit fram till, men med 

en skillnad. Vi har utgått från de kvinnliga förskollärarnas syn i motsatts från Baagøe Nielsen 

som utgått från samhällets syn. Detta leder till att vi inte kan benämna exakt vilka diskurser 

som är redan identifierade och vilka som är nya. Otydligheten i var gränserna går mellan 

diskurserna har även påverkat vårt val att avgränsa familjeförebildsdiskursen och 

kompensations diskurs, där båda behandlar män som förebild fast på två olika sätt. 

Familjeförebildsdiskursen förstärker traditionella könsroller och könsmönster, däremot i 
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kompensations diskursen motverkas traditionella könsroller och könsmönster genom att se 

männen som förebild. Av den orsaken valde vi att benämna dessa två diskurser var för sig 

trots att båda två behandlar temat förebild.  
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6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet presenteras diskussion av resultat i relation till tidigare forskning. 

Vidare redogörs för en diskussion kring metodvalet och dess påverkan på studien. Därefter 

presenteras förslag på vidare forskning samt våra slutsatser. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra till kunskapandet om kön och jämlikhet i förskolan genom att 

studera hur kvinnliga förskollärare talar om män i förskolan, det vill säga synliggöra vilka 

diskurser som förekommer om män som arbetar som förskollärare. Studien utgår från följande 

frågeställning: Vilka diskurser om män framträder i kvinnliga förskollärares tal om sina 

manliga kollegor? Tanken bakom vår undersökning var att innefatta både det uttalade samt 

lyfta fram det som ligger bakom uttalandet, huruvida det är medvetet eller omedvetet. Vi 

tolkade deltagarnas diskussion och kom fram till att det förekom följande diskurser: diskurs 

om den kompletterande partnern, exklusivitetdiskursen, diskurs om barns trygghet, sport och 

aktivitetsdiskursen, familjeförebildsdiskursen, kompensations diskursen, status- och 

maktordningsdiskursen och särartsdiskursen.  

Vi alla är, medvetet eller omedvetet, styrda av diskurser som påverkar vårt sätt att tänka och 

handla. Även om vi tror att våra åsikter och uttalande är våra egna är de i själva verket 

produkter av miljön, samhället och tiden som vi befinner oss i just nu (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Att prata öppet om mäns behov i förskolan skulle vara omöjligt för tvåhundra 

år sedan för att det var otänkbart för män att arbeta med barnuppfostran. Jämställdhetsfrågan 

på arbetsmarknaden var inte heller aktuell, då den samhälleliga uppfattningen var att kvinnor 

är bättre lämpade för vissa yrken än män (Havung, 2000; Tallberg Broman, 2010). Likaså var 

det omöjligt att diskutera pedofilifall i förskolor för femtio år sedan då det inte fanns några 

upptäckta fall eller att dåtidens begränsade sociala media inte kunde sprida dessa händelser 

jämfört med idag. Därför måste vi inse att alla vi och inte minst kvinnliga förskollärare är 

både bärare och skapare av dessa diskurser, det vill säga att genom samtal skapar vi sociala 

konstruktioner av samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Under diskussionerna uppstod samtal om den historiskt baserade kvinnodominansen inom 

yrket samt förskollärarnas oro om att detta kan vara en av orsakerna för de fortfarande låga 

siffrorna av män i förskolan (Havung, 2000). Uttalandet om den historiska kvinnodominansen 

i förskoleverksamheten betraktade vi inte som en diskurs och därför har vi inte använt oss av 

några utdrag i resultatdelen. Däremot anser vi att temat är relevant för studien och ville nämna 
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det. När vi tolkade våra gruppsamtal upptäckte vi en viss konflikt mellan kvinnornas uttalade 

strävan efter jämställdhet och manliga kollegor som kompletterande partner, samt outtalad oro 

för männens makt och dominans som än så länge ligger delvis utanför det kvinnodominerade 

yrket. Vi menar att på grund av den höga andelen kvinnor i förskoleverksamheten kan 

kvinnorna delvis behålla dominansen. Under samtalet utlöstes flera gånger en form av 

försvarsmekanism. Vi menar att när deltagarna tillskrev männen flera positiva egenskaper 

började de försvara sig genom att tillskriva sig själva samma egenskaper. Vi tolkar det att 

kvinnor omedvetet vill behålla dominans trots alla förväntningar på män, och därmed blir 

männens närvaro oväsentlig. Detta kan i sin tur orsaka att könsmärkning bibehålls inom yrket 

(Tallberg Broman, 2010).  

Trots allt finns det områden där förskollärarna menar att männens roll i förskolan är önskvärd 

och icke utbytbar. Vi tolkar att denna önskan är medvetet grundad i läroplanens intentioner 

med att “motverka de traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2016, s. 5). Män 

som förebilder och män som kompenserar jämställdhetsobalansen i samhället går parallellt 

med varandra. Männen som förebilder förväntas kompensera jämställdhetsobalansen i 

samhället genom att utföra så kallade traditionella kvinnoarbeten och bryta de traditionella 

könsmönstren. Kvinnor i förskolan kan i sin tur kompensera jämställdhetsobalansen i 

samhället genom att utföra så kallade traditionella manliga arbeten, men för att 

kompensationen ska bli fullständig är mannens närvaro icke utbytbar och därmed exklusiv. Vi 

menar, i likhet med Havung (2005), att förväntningar på män, förutom alla andra 

yrkesmässiga uppgifter inom förskoleverksamheten, är att synligt medverka till både ökad 

jämställdhet och möjlighet till strukturförändringar på arbetsmarknaden med att medvetet 

utföra så kallade kvinnouppgifter.  

Exklusivitet hos mannen visar sig i uttalanden kring relationer mellan barn och män där 

förskollärarna menar att barn behöver se manliga förebilder. Här sker en splittring i åsikter 

kring vilken förebild är önskvärd. Är det den traditionella mannen, som det uttalas om inom 

familjeförebildsdiskursen, som stödjer eller den moderna mannen som motverkar de 

traditionella könsroller? Vi anser att mannen hamnar i den traditionella rollen då det enligt 

förskollärarna förväntas av både vårdnadshavare och barn att männen ska vara fysiskt aktiva, 

genom att exempelvis spela fotboll, som även Havung (2005) och Elvin-Nowak och 

Thomsson (2003) bekräftar i en studie. Samtidig finns det en oro hos vårdnadshavarna över 

männens närvaro i förskolan, menar förskollärarna, som bygger på tidigare upptäckta 

pedofilifall. Det är väsentligt att påpeka att många av uttalanden om män i förskolan tillskrivs 
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vårdnadshavare, barn och samhället. Det väcker funderingar om vilka uttalanden som 

egentligen är förskollärarnas egna. Winther Jørgensen och Phillips (2000) upptäckte ett 

liknande fenomen där egna åsikter tillskrivs andra personer för att behålla neutralitet.  

En ytterligare aspekt som framträdde i diskussionerna var förskoleverksamhetens yrkesstatus. 

För att locka fler män till förskoleverksamheten menade förskollärarna att både yrkesstatus 

och lönerna behöver höjas. Däremot menar Granbom och Wernersson (2012) i en studie att 

männens närvaro i yrket lyfter lönesättningen och dess status. Frågan uppstår vad som ska ske 

först. Ska männen komma in i verksamhet för att höja status och lönerna eller kommer 

förhöjd status och en bra inkomst att locka fler män? Med tanke på att vårt samhälle är, trots 

pågående strukturförändringar, fortfarande mansdominerad med män inom högre positioner 

uppstår ytterligare en fråga kring möjligheterna att öka statusen på kvinnodominerade yrken.   

Vi upptäckte att diskussionerna var genomsyrade av konflikt mellan förskollärarnas 

medvetenhet om läroplanens innehåll samt deras personliga åsikter. Det förklarar Baagøe 

Nielsen (2005) som kallar denna situation för antagonism som beskriver konflikten mellan 

olika diskurser. I vårt fall handlar det om konflikt mellan att vara professionell förskollärare 

och att vara privatperson. En tydlig konflikt visade sig i förskollärarnas åsikter när de 

diskuterade frågan om det är gener eller miljö som formar könsroller. Om majoriteten av 

förskollärarna anser att det är miljön som påverkar genus finns det större möjligheter för 

förskollärarna att uppfylla läroplanens jämställdhetsuppdrag (Heikkilä, 2015). Slutligen kom 

de till en konsensus att både arv och miljö påverkar, i likhet med Connells och Pearses (2015) 

beskrivning av kroppen. En kropp som är både en maskin, arvproducerare, och en målarduk, 

som produkt av miljön. Vi tolkar att denna splittring mellan att vara professionell och att vara 

privatperson kan förklara att svårigheter i arbetet med jämställdhet inte beror på kunskapsbrist 

inom ämnet, som delegationen för jämställdhet hade nämnt, utan det beror på splittringen 

inom dessa två positioner (SOU 2004:115).  

6.2 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av fokusgrupper. Metoden för undersökningen av 

kvinnliga förskollärares tankar kring män som arbetar som förskollärare inser vi vara lämplig 

i enighet med Arne och Svensson (2015). Fördelen med metoden är att en deltagares uttalande 

kan utlösa andra deltagares tankar och därmed deras behov att uttala sig eller att aktivt följa 

diskussionen. På så sätt blev det möjligt att ta reda på deltagarnas åsikter som förmodligen 

inte skulle komma fram under en intervju där deltagarna först och främst svarar på ställda 
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frågor. Metoden kan bära med sig vissa nackdelar, nämligen att samtalets syfte kan ändras 

från det ursprungliga temat. Det var moderatorns roll att styra samtalet till det önskvärda 

ämnet. Med tanke på den valda teoretiska utgångspunkten diskursanalys är vi medvetna om 

att neutralitet i vår intervjuguide och vårt sätt att moderera är omöjlig att uppnå och därför kan 

vi inte garantera att vår moderering inte ändrade deltagarnas tankegång som kunde ha orsakat 

att deras åsikter inte fullt ut kom fram (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). När vi använde 

oss av bekvämlighetsurval var vi medvetna om att våra tidigare relationer med deltagarna 

kunde påverka deras svar. Å andra sidan sökte vi det som var svårt att förnimma direkt, till 

exempel känslor, makt, upplevelser och tankar, och därför kunde våra tidigare relationer bli 

till en fördel (Ahrne & Svensson, 2015). En annan faktor som vi diskuterade var hur mycket 

vår närvaro påverkade deltagarnas uttalande med tanken på att en av moderatorerna var en 

man. Det bekräftades genom att en deltagare efter en av gruppdiskussionerna kom fram till 

den kvinnliga moderatorn med oro över hur den manliga moderatorn kände över uttalande 

kring pedofili. Genom att vi representerar båda könen har vi fått till fördel att skapa större 

perspektiviering under databearbetningen samt hela studien där åsikter av båda könen 

påverkade. 

 

Vi la märke till att i båda fokusgrupperna fanns några deltagare med större auktoritet än de 

andra och att det var ofta deras uttalande som var starkast och tog över. Därför vill vi inte 

påstå att fokusgruppens åsikter nödvändigtvis representerar kvinnliga förskollärares majoritet. 

Den kvalitativa metoden som vi använde oss av i studien bygger inte på mängder av insamlat 

material utan på en detaljerad undersökning av material av mindre omfång, i likhet med 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) som påpekar att det inte är mängden som garanterar 

forskningens kvalitet.   

6.3 Vidare forskning 

Under studiens gång uppstod en nyfikenhet om hur männen som arbetar som förskollärare ser 

på sin egen roll. Delar de samma tankar som de kvinnliga förskollärarna har uttalat sig om 

eller uppfattar de sin roll på ett annat sätt? Hur uttalar sig män om sina kvinnliga kollegor? 

Vilka diskurser framställs om kvinnor som förskollärare av deras manliga kollegor? Med 

hjälp av studiens metod och resultat skulle det vara möjligt att göra en jämförelsestudie kring 

dessa två fenomen.  

 



28 
 

Fairclough, som förknippas med kritisk diskursanalys, påpekade att forskningsresultat ska 

användas progressivt med vilket han menade att resultat ska hjälpa människor att vara 

medvetna om diskurser. Dessa diskurser som är en form av social praktik kan på så sätt bli 

synliga och bidra till att försvaga de ojämna maktrelationerna i förskolan och samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

  

6.4 Slutsats 

Ingens åsikter bygger på en enda diskurs utan flera och det är de som formar ens yttranden. 

Det är alltid en unik kombination av flera diskurser som är olika för olika människor. Man 

kan vara förskollärare och religiös, förskollärare och ensamstående mamma eller alla tre 

samtidigt. Att vara förskollärare påverkar människan på ett sätt och att vara ensamstående 

mamma påverkar på ett annat sätt. Det är möjligt att vara både förskollärare och ensamstående 

mamma utan att dessa två diskurser strider mot varandra. Trots allt är det dessa unika 

diskurser hos oss människor som påverkar våra åsikter och uttalanden. Vi kan förtränga olika 

diskurser i olika situationer och lyfta andra diskurser när det behövs, men de förtryckta 

kvarstår. Diskurser avspeglar sig när vi pratar om olika fenomen, till exempel om män i 

förskolan. Diskurser, per definition, begränsar vad vi får säga i tid och rum samtidigt som det 

sätter gränsar för vad som inte bör uttalas, det vill säga att diskurser kan begränsa vissa 

uttalanden beroende i vilket sammanhang man befinner sig (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Om man frågade kvinnliga förskollärare i Sverige idag om det behövs manliga 

förskollärare så skulle de inte svara negativt med tanke på de rådande diskurserna inom 

förskolläraryrket. Däremot om du frågar en kvinna, vilken som helst, om mäns närvaro i 

förskolan kan svaret vara annorlunda. Det kan förklara splittringen i åsikter hos kvinnliga 

förskollärare där en diskursiv kamp mellan en ”kvinna” och en ”förskollärare” om att uppnå 

hegemoni, det vill säga upplösning av konflikter, kan uppstå (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det kan i sin tur förklara att kvinnorna i förskolan, på fråga om det behövs fler män i 

verksamheten svarar positivt, men ändå finns det invändningar mot männen. På grund av 

olika diskurser hos alla människor inklusive kvinnliga förskollärare drar vi slutsatsen, att 

frågan om behovet av männens närvaro i förskoleverksamheten aldrig kommer bli fullständigt 

besvarad. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide               
 

Huvudfrågor 

Vad tänker ni om män/kvinnor i förskolan? 

Finns det olika förväntningar av kvinnor och män? 

Har ni några erfarenheter med att arbeta tillsammans med män?  

Finns det skillnad mot de erfarenheter ni har med att arbeta med kvinnor? 

 

Följdfrågor 

1. Skulle ni vilja arbeta med en manlig förskollärare på förskolan och i så fall varför?  

2. Vilka fördelar har ett arbetslag som består av både män och kvinnor? 

3. Är män på förskolan särskilt bra på någonting? 

4. Finns det något som män kan vara bättre på än kvinnor? 

5. Finns det något som kvinnor kan vara bättre på än män? 

6. Vilka förväntningar skulle ni ha på en manlig förskollärare? I så fall varför? 

7. Finns det något negativt som kan förekomma med en man i ett kvinnligt arbetslag? 

8. Vad har ni för tankar kring män som utför s.k. kvinnodominerade arbeten? 

9. Vad är era förväntningar av män i deras förhållningssätt mot barn?  

10. Är det till fördel att se skillnad mellan en man och en kvinna som utför samma arbete? 

11. Vad ska en man representera på en förskola? 
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8.2 Bilaga 2 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18  

Filip Bertilsson och Viollet Marcus genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 

för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att bidra med större kunskap kring de olika diskurser som 

råder hos dem kvinnliga förskollärare om män i förskolan. 

Filip Bertilsson och Viollet Marcus genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i ett gruppsamtal med 

studentforskarna. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner, t.ex. genom stöld. 

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 

och av vilken orsak som helst. 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica 

Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

 

Om du accepterar ditt deltagande, vänligen skriv under nedan. 

 

Din kontaktinformation, telefon och/eller email:____________________________________ 

 

________________________________ 

Datum 

________________________________                      ______________________________ 

Namnförtydligande                                                        Signatur 

________________________________                      ______________________________ 

Studentens namnförtydligande                                     Studentens signatur  
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8.3 Bilaga 3 

Hej alla förskollärare!      

Vi är två studenter från Jönköping University som studerar näst sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Under denna termin kommer vi skriva ett examensarbete som 

innefattar en undersökning baserad på fokusgruppsdiskussioner på grundnivå och som är 

relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Examensarbetet 

kommer att handla om de rådande diskurser hos förskollärare om män som förskollärare. 

Studien kan bidra med större kunskap och diskussioner kring vilka diskurser som förekommer 

hos förskollärare om manliga förskollärare.  

Vi kommer analysera era diskussioner för att identifiera de rådande diskurserna som påverkar 

er uppfattning kring män som förskollärare. Vi kommer att relatera till tidigare forskning 

inom området för att ta reda på redan befintliga diskurser som påverkar vår uppfattning om 

män som förskollärare. Er deltagande kommer bidra till en möjlighet att upptäcka nya 

diskurser som råder.  

För att samla material till vår studie skulle vi gärna vilja besöka er förskola på förbestämt 

datum. Till vår undersökning skulle vi behöva använda oss av fokusgrupp som består av 4-6 

personer som diskuterar frågor inom ämnet. Vi skulle vilja göra en ljudinspelning av 

diskussionen för att senare kunna transkribera och analysera. 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör information genom detta 

brev, ert samtycke, vår tystnadsplikt och anonymisering. Med detta menar vi att deltagarnas 

och förskolans identitet inte kommer att avslöjas i någon form. Allt samlat material kommer 

endast att användas i denna studies syfte. Den färdiga uppsatsen kommer efter högskolans 

godkännande att publiceras i digital form på publikationsdatabasen DiVA. 

Genom detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. Ert medverkande i 

studien är frivillig och ni har möjlighet att avbryta när som helst under studiens gång. Vi ser 

fram emot ert deltagande och givande diskussioner! 

Kontakta gärna oss eller vår handledare om ni har frågor eller funderingar för ytterligare 

information! 

 

Med vänliga hälsningar 

Filip Bertilsson & Viollet Marcus 

 

-Filip Bertilsson 

E-post: filip-bertilsson@hotmail.com 

-Viollet Marcus  

E-post: viollet-90@hotmail.com 

 

Karin Alnervik, handledare 

Jönköping University 

E-post: karin.alnervik@ju.se 

mailto:karin.alnervik@ju.se
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Kommentar från examinator: 

 

- Justera syfte och frågor 

- Se över och fixa till språkliga ändringsförslag och kommentarer 

- Ta hänsyn till mina och opponenternas synpunkter där ni finner det relevant 

- Mejla mig uppsatsen med färgmarkerade ändringar senast torsdag kväll. 


