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Vetenskapliga artiklar 

Negotiating suspicions of being a pedophile: male preschool 
teachers’ experiences in Sweden (Eidevald., Bergström. & 
Westberg-Broström, submitted).  

Swedish media discourses about child sexual abuse in 
preschools: the best interest of the child and continued trust in 
male teachers (Bergström, Westberg-Broström & Eidevald, 
submitted).  

Män i förskolan. En intervjustudie med 25 män som arbetar 
eller har arbetat i förskolan. Skolverket (Eidevald, 2014).  

Child sexual abuse at preschools – a research review of a 
complex issue for preschool professionals, i Early Child 
Development and Care (Bergström, Eidevald & Westberg-
Broström, 2016).  

 

 

 

 



Grov våldtäkt mot  
barn i förskola 

 

• 2 fall av grov 
våldtäkt mot barn,  

• 12 fall av grovt 
sexuellt övergrepp 
mot barn, och  

• 21 fall av grovt 
utnyttjande av barn 
för sexuell posering  



Ska män vara i barnehage? 

• Kan samma sak hända på mitt barns barnehage? 

• Ingen anade något 

• Mannen var omtyckt av barn och kollegor 



Ytterligare en man i barnehage 
misstänks för våldtäkt mot barn 
• Utbildad förskollärare 

• Stor medial uppmärksamhet 

• Stor ryktesspridning på Flachback (ryktesspridning och hotbild 
mot mannen och hans familj) 

 

• Frågan som många ställde: 

 Innebär män i barnehage större risk för sexuella övergrepp? 

 



Varför behövs 
kvinnor i 
barnehagen? 



… några synpunkter: 

• kvinnor är bättre på att ta hand om barn 
(modersinstinkt/omsorg) 

• barnen känner sig tryggare med kvinnor 

• som ”roll-förebilder” 

• för att män inte väljer yrket (billig arbetskraft) 

• föräldrar vill inte att män byter blöjor 

• … irriterad över frågan … 

 



Barnkrubbor 



Barnträdgårdar/Folkbarnträdgård/
Storbarnkammare 



Kvinnlig arbetsplats 

WOH/Unesco 1951: Förskolläraryrket är inte för män:  

 

… hon borde inte ha ”utpräglade neurotiska drag” och hon 
borde besitta ”en inre emotionell säkerhet, som ger en fri, 
objektiv och naturlig kontakt med barn”.  

 

Hon ska ha:  

God fysisk hälsa, åtminstone medelmåttiga intellektuella anlag, 
sinne för humor, värme och godhet, ett tilltalande yttre och 
förmåga till personlig och social gemenskap … 

 

 

 



 
Fröken 
 
 
 
Magister 



Jämställdhet: 

 

 Vad är det? 

 

 När är det jämställt? 



Jämställdhet – några olika synsätt 
(Feminismens ”vågor”) 

 

• ”När alla behandlas lika” 

 

• ”När flickor och pojkar behandlas olika” 

 

• ”När olika individer behandlas olika” 



Könet som en social 
konstruktion? 



… varje gång kön tas som utgångspunkt  
återkapas kön som kategori! 
 



Det behövs fler 
män i förskolan 



”Jämställdhet i praktiken” 

• Lek 

• Barns utveckling 

• Konflikter 
 

• ”Flickor och pojkar är olika” 

 

• ”Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika 
bemötanden” 

 

• ”Flickor och pojkar ses varken som olika eller lika” 

 

 

 



”Vi vill gärna ha män på vår förskola 
… men det ska vara RIKTIGA män!” 



Män i förskolan 

- Oh, vad skönt att äntligen få en man till förskolan. Nu blir det 

ordning i ”snicken” … och våra pojkar som tycker det är så roligt 

att spela fotboll! 

 

- Jaha, och hur länge kommer det dröja innan du blir chef här? Jag 

antar att du som man blev inkvoterad på förskollärarutbildningen? 

 

- Bara så du vet så gör män och kvinnor exakt samma saker på 

den här förskolan! 



Män i förskola – en känslig fråga … 

• Behövs män i förskolan? 
 

• Män och kvinnor som lika eller olika? 
 

• Skillnader = effekt av arv och/eller miljö? 



Att fundera på i förskola 

• Intima situationer 

•Blöjbyten, toalettbesök, påklädning 
(m.m.) 

•Närhet 

• Sitta i knä, kramas, pussas, barns 
vila (m.m.) 



Omsorg 

• Barn behöver omsorg och kroppskontakt. Detta 
är viktigt för barns utveckling 

• Ju yngre barn är, ju mer fysisk och nära omsorg 
behöver de  

• Barn behöver skyddas mot övergrepp 

• Genom att undvika närhet blir den professionella 
en ”säker medarbetare”. Men vad händer om de 
vuxna i barnehage ständigt är ”riskmedvetna”? 
Kan det medföra att barn inte längre får den 
närhet och omsorg de behöver? 



Den ”förbjudna” frågan: 
 
Ökar risken för övergrepp 
med fler män i förskolan? 



Framtiden 


