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Abstract 
 

Den kvalitativa studiens syfte är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om hur de 

upplever sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som 

studien vill besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna 

uppger att deras könsöverskridande barn har i förskolan, samt hur de beskrivningar 

föräldrarna ger av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till gällande 

styrdokument. För att besvara studiens frågeställningar gjordes semistrukturerade 

forskningsintervjuer. I intervjuerna beskrev alla föräldrarna att de upplevt sina barns 

möjligheter till lek och kamratrelationer i förskolan som goda. Uppgifterna om barnens 

inkludering var mer motstridiga. Alla barnen uppgavs regelbundet utsättas för ifrågasättande 

och/eller kränkningar av andra barn med anledning av sina könsöverskridande uttryck. Alla 

föräldrarna var nöjda med förskolans pedagoger.                                                              

Studiens slutsats är att föräldrarna i studien beskriver att barnens möjligheter till lek, 

kamratrelationer och inkludering i många avseenden är goda, men att villkoren för barnens 

könsöverskridande medför upprepat ifrågasättande och risk för könsattributsrelaterade 

kränkningar från andra barn. Vad gäller föräldrarnas berättelser om barnens pedagoger 

beskrivs dessa leva upp till de läroplansdirektiv som fokuserats i studien.  

En utmaning som identifierats i studien är de svårigheter pedagogerna verkar ha när det gäller 

att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan med normer som 

inte överensstämmer med förskolans. Ett bekymmer svårigheterna leder till är de kränkningar 

som sker till följd av barns försök att upprätthålla dessa normer som de håller för sanningar. 

Studien har lett till konstaterandet att tvåkönsmodellen och dess prägling på läroplanen (se 

Skolverket 2016:4-5) bidrar till att osynliggöra och exkludera barn med överskridande 

könsidentiteter vilket därmed innebär att läroplanen kommer i konflikt med 

diskrimineringslagen (se SFS 2008:567). Fastslås i studien görs även att förskolebarn med 

könsöverskridande identiteter exkluderats i den utredning av transpersoners livsvillkor som 

tillsatts på uppdrag av regeringen (SOU, 2017:92). 

 
 
 
 
 

Nyckelord: kön, genus, normer, feministisk poststrukturalism 
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Förord 
 

Min förhoppning är att med detta arbete bidra till att rikta uppmärksamhet mot de 

möjlighetsvillkor som barn med könsöverskridande uttryck och/eller identiteter möter i 

förskolan. Jag vill också uppmärksamma hur tvåkönsmodellen ännu 2018 präglar våra 

styrdokument och på så vis bidrar till vidmakthållandet av förtryckande föreställningar om 

kön vilka begränsar också de yngsta barnens livsutrymme. Om du som läsare kan föreställa 

dig bara en liten del av den utsatthet jag tror att många överskridande barn dagligen tvingas 

uppleva i våra förskolor, förskoleklasser och skolor tror jag att vi kan komma åtminstone en 

liten bit närmare ett uppmjukande av de skarpa könsgränser vi i vårt samtida västerländska 

samhälle föreställer oss skiljer oss människor åt och som följer i tvåkönsmodellens spår. Det 

är min övertygelse att ett sådant uppmjukande krävs om alla barn ska få erfara att de blir 

bemötta med samma respekt och acceptans. 

Jag vill innerligt tacka mina informanter som så generöst delat med sig av erfarenheter, tankar 

och känslor i relation till sina barns förskoletid. Tack för att jag fått ta del av era berättelser!  

Tacka vill jag också min handledare, Sanna Bäcke, som varit ett stort stöd under hela 

arbetsprocessen. Tack Sanna för din trygga vägledning och alla konstruktiva kommentarer 

som fört mig framåt i arbetet, och tack för att du genom ditt genuina intresse för mitt arbete 

bidragit med välbehövlig energi vid mer än ett tillfälle.  

Jag vill också tacka vänner och familj som på olika sätt stöttat mig i arbetet. Tack Ragna för 

din klarsynthet och för att du öppnat mina ögon och för korrekturläsningen av min text. Tack 

Carin, mamma och pappa för att ni tagit hand om Jona så att jag kunnat skriva. Sist men inte 

minst vill jag tacka Jona. Tack för att du låtit mig skriva på tid som egentligen varit din. Snart 

ska vi leka igen!  

 

Skattungbyn, januari 2018  

Kristina Thalberg  
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1. INLEDNING 
 

Kunskapsområdet jag valt att fokusera är möjlighetsvillkoren för barn med könsöverskridande 

uttryck och/eller identiteter i förskolan. Enligt Skolverket (2016:4-5) ska förskolan hävda 

allas lika värde och könens jämställdhet samt aktivt motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Vuxnas bemötande av flickor och pojkar samt förväntningar och krav knutna till 

kön uppges ha stor betydelse för uppfattningar om kön som barn utvecklar. Barn tillägnar sig 

etiska värden och normer genom konkreta vardagserfarenheter och de vuxnas förhållningssätt 

i verksamheten är därför avgörande (ibid).  

Målet med utbildning är enligt Aspelin (2010:12) att ”barnet/den unge finner sin personliga 

väg, urskiljer sig från mängden utan att avskilja sig från andra, urskiljer sig som enskild 

person och träder i relation” (Aspelin, 2010:12). Uppgiften kompliceras dock av de många 

oskrivna regler barn har att förhålla sig till och som gäller hur flickor och pojkar bör bete sig 

och agera för att vara ”flickiga” respektive ”pojkiga” och som barn tidigt lär sig (Svaleryd, 

2002:20-34). Det dikotoma1 tänkandet om pojkar och flickor påverkar både hur barn klär sig 

och beter sig, vilka intressen och egenskaper de utvecklar och senare även vilka 

utbildningsinriktningar och professioner de väljer (Skolverket, 2014:33). Brott mot 

dominerande könsnormer är en vanlig grund för trakasserier och kränkningar bland barn 

(Skolverket, 2013:5) och de lär sig därför tidigt att sådana överträdelser får negativa 

konsekvenser (Svaleryd, 2002:20-34).  

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är rättighetsfrämjande och skyddar bland annat 

rättigheterna för individer vars könsidentiteter eller könsuttryck inte överensstämmer med 

samhällets dominerande normer. Att aktivt motverka diskriminering enligt 

diskrimineringsgrunderna samt att arbeta främjande för allas lika rättigheter är något alla 

skollagsreglerade verksamheter är ålagda att göra (SFS 2016:828).  

I befintlig genusrelaterad förskoleforskning saknas studier med fokus på könsöverskridande2 

förskolebarn. Saknas gör också studier där föräldraperspektivet tas tillvara. I föreliggande 

studie belyses därför hur några föräldrar beskriver att de uppfattat sina könsöverskridande 

                                                           
1 Dikotomi innebär att en helhet delats upp i separata delar vilka utgör varandras komplement.  
Delarna är gemensamt uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Källa: Wikipedia. Hämtat 2018-01-02 från: 
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Dikotomi 
2 Med könsöverskridande avser jag överskridande av allmänt vedertagna föreställningar om hur kön bör definieras 
och/eller uttryckas, det vill säga att på olika sätt uttrycka motstånd mot den dikotoma tvåkönsmodellen och dess 
specifika karaktäristika för flickor och pojkar.  
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barns möjlighetsvillkor i förskolan. Studien kan därigenom bidra med ny kunskap om hur 

några föräldrar beskriver sina könsöverskridande barns förskoleerfarenheter.  

1:1 Sökord, avgränsningar och databaser 

Genom att göra sökningar på orden förskol* kön* i databaserna Libris, Diva och Google 

Scholar fann jag, i form av avhandlingar och vetenskapliga rapporter, tidigare forskning med 

relevans för mitt arbete. Jag fann även examensarbeten vars referenslistor gav mig ytterligare 

litteraturuppslag. När jag därefter gjorde litteratururval prioriterade jag nyare artiklar. Sedan 

läste jag hastigt igenom alla artikelpresentationer. Detta gjorde jag systematiskt med stöd av 

sex frågor: Vilket problem har undersökts? Vilket är studiens syfte? Vilket teoretiskt 

perspektiv används? Vilket/vilka är studieobjekteten? Vilka metoder och tillvägagångssätt har 

använts? Vilka resultat är centrala? Därefter valde jag ut de mest intressanta artiklarna och 

sammanställde dem. Ytterligare referenser har hittats hos Skolverket (www.skolverket.se), 

Sveriges Riksdag (www.riksdagen.se) och via Google-sökningar (www.google.se). 

 

1:2 Förklaring av centrala begrepp  

I studien utgår jag från uppfattningen att kön kan göras på många sätt. Uppfattningar om vad 

som är kvinnligt respektive manligt anses vara resultatet av sociala konstruktioner och de är 

därmed föränderliga. Detsamma gäller förståelsen för relationen mellan könen. Att det skulle 

kunna finnas fler kön än kvinna och man, flicka och pojke, är en annan uppfattning som jag i 

studien utgår från. Vidare utgår jag från att det är omöjligt att säkert veta om alla personer 

som ingår i en grupp, vilken läses och beskrivs som en renodlad flick- eller pojkgrupp, 

verkligen tillhör det kön de antas tillhöra. Med dessa utgångspunkter gör jag i föreliggande 

studie inte själv anspråk på att definiera något barns kön. När könade begrepp som flicka och 

pojke förekommer är det för att återge vad andra personer uttryckt.  

 

 

  

http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/
file:///C:/Users/Kristina/Documents/Förskollärarprogrammet/Examensarbete/Ventilering/www.google.se


 

8 
 

2. BAKGRUND, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

I följande avsnitt ges en översiktlig tillbakablick över historiska förändringar gällande 

förståelser av begreppet kön samt den betydelse de olika könsdiskurserna haft för synen på 

små barns utbildningsvillkor. Därefter presenteras aktuella styrdokument följt av ett stycke 

där innebörden i begreppet könsöverskridande, så som det används i föreliggande studie, 

klargörs. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens syfte och frågeställningar. 

 
2:1 Småbarnsundervisning och vägen mot jämställdhet- en historisk tillbakablick 

Innebörden i begreppet kön har genomgått stora förändringar från 1800-talets mitt till 2000-

talets andra decennium. Följande avsnitt innehållande en kortfattad och översiktlig 

beskrivning av de förändringar som skett gällande förståelser av begreppet kön samt den 

betydelse de olika könsdiskurserna haft för synen på små barns utbildningsvillkor. Avsnittet 

gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar till att genom små historiska nedslag ge 

läsaren en bakgrund till dagens läroplaner och styrdokument och de genusdiskussioner de 

grundar sig på.  

När Vallberg Roth (2011:170) sammanfattar könsfrågan beskrivs hur den gått från att först ha 

varit en naturfråga till att ses som en fråga om social påverkan, attityder och könsroller till 

dagens pluralistiska fråga och intersektionella perspektiv där kön betraktas ur såväl biologiska 

som sociokulturella perspektiv och förstås som en fråga om makt och positionering men också 

som en global fråga om mänskliga rättigheter (ibid).  

Svenska barn har under lång tid fostrats och utbildats med tydliga könsskillnader (Vallberg 

Roth, 2011). Avsiktliga genuskonstruktioner är något som alltid funnits med i pedagogiska 

agendor (Wernersson, 2006:15). Ett exempel är hur 1800-talets småbarn fostrades utifrån 

antaganden om vad små flickor och gossar kunde tänkas behöva (Vallberg Roth, 2011:50-52). 

Den lilla ”…flickan kunde varnas för att gungandet bringade henne i fara, medan gossen 

uppmuntrades att kriga” (Vallberg Roth, 2011:50).  

När den socialdemokratiska reformpolitikern Alva Myrdal på 1930-talet påbjuder att lekar 

och leksaker skall erbjudas alla barn utan könsåtskillnad (Myrdal, 1936:50), samt att 

skillnader mellan könen absolut inte skall lockas fram (Myrdal, 1935:123), är hon radikal.  

Först för tiden mellan 1960 och 1980-talets början kan en påtaglig perspektivförändring anas 

(Vallberg Roth, 2011:103; Ärlemalm Hagsér 2008:115-116). Uppfattningen om kön som 

något biologiskt nedärvt får nu successivt ge plats för likhetstänkande och en förståelse för 

kön som något påverkbart som formas i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang 
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(Vallberg Roth, 2011:103; Ärlemalm Hagsér 2008:115-116). Samtidigt gör begrepp som 

könsroll och jämställdhet3 entré (Vallberg Roth, 2011:103).   

När Barnstugeutredningens förslag för förskolans verksamhet publiceras 1972 föreskrivs att 

könsneutralitet och likabehandling skall prägla förskolan (SOU 1972:18,26-27).  

På 1980-talet  introduceras begreppet genus  i Sverige. Begreppet har kommit att handla om 

konstruktionen av socialt och kulturellt kön och måste enligt Nationella sekretariatet för 

genusforskning (2016) skiljas från ”könstillhörighet”: 

 

Medan könstillhörighet står för den biologiska uppdelningen i två 

kategorier: kvinnor och män, står genus för de normer, föreställningar, 

uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver dem. För att förstå 

skillnaden mellan genus och könstillhörighet används även begreppen 

”maskulinitet” och ”femininitet”. Femininitet och maskulinitet skapas 

socialt och kulturellt på olika sätt i olika sammanhang, i olika kulturer 

och olika historiska tidsperioder. (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016) 

 

2002 introduceras begreppet intersektionalitet i Sverige. Begreppet används för att påvisa hur 

rasism, sexism och andra förtryckande mekanismer har betydelse när makt formas (Molina, 

2016:33-34). Med begreppets hjälp visas även hur dessa förtryckande mekanismer är 

avgörande för hur individer identifieras och positioneras (Vallberg Roth, 2011:169).  

När den tidigare könsneutrala diskursen närmar sig det intersektionella perspektivet införs nya 

läroplansmål. I förskolans första läroplan skriver Skolverket (1998:4-8) att förskolan ska 

präglas av genusmedvetenhet och jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka stereotypa 

könsmönster och föreställningar. Inte heller får något barn diskrimineras och barnen ska aktivt 

stimuleras att utveckla förståelse för alla människors lika värde. Jämlikhet, mångfald och 

solidaritet med utsatta ska prägla verksamheten. Förskolans uppdrag att överföra och förankra 

respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar är tydligt (ibid).  

                                                           
3
 Bjurulf (2013:98-99) förklarar skillnaden i betydelse hos de båda snarlika begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Begreppet jämlikhet avser alla människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och handlar ytterst om 
maktrelationer baserade på aspekter som kön, etnicitet, sexualitet, religion och funktionshinder medan jämställdhet 
endast fokuserar på de könsbaserade maktrelationerna. Källa: Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
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Svaleryd (2002:20-34) anser att det, trots att skiljelinjerna mellan könen i flera avseenden 

mjukats upp och att samhället blivit mer jämställt, ännu finns många oskrivna regler för 

flickor och pojkar att förhålla sig till. Författaren menar att normer för hur flickor och pojkar 

bör bete sig och agera för att vara ”flickiga” respektive ”pojkiga” samt vilka leksaker de 

förväntas uppskatta, är något barn lär sig tidigt. Samtidigt lär de sig att överskridande av 

traditionella könsmönster inte är något som subventioneras av omgivningen (ibid). Istället för 

ett så tidigt formande av flickor och pojkar menar Svaleryd att alla barn bör få möjlighet att 

först utvecklas fritt innan de ska behöva förhålla sig till könsbundna förväntningar (2002:46-

50). Några år senare fastslås att förskolan misslyckats med att leva upp till läroplanens 

jämställdhetsmål (SOU 2004:115) och riskerar att förstärka de traditionella könsmönster de 

uppdragits att motverka (SOU:2006:75:11). I ett försök att åtgärda detta föreslås 2006 

omfattande insatser vilka syftar till att öka kunskaperna om jämställdhet och genus på 

förskolans samtliga organisationsnivåer samt hos lärarutbildare (SOU:2006:75:14). 

 

2:2 Aktuella styrdokument 

1989 antar FN:s generalförsamling Konventionen om barnets rättigheter vilken deklarerar att 

alla barn har samma värde och rättigheter och att inget barn får diskrimineras. Fastslås i 

konventionen görs även alla barns rätt att fritt få tänka, tycka och uttrycka åsikter (Förenta 

Nationerna,1989). När konventionen ratificeras av Sverige 1990 (Unicef, u.å.a) blir den ett 

starkt styrdokument eftersom ratificeringen innebär att Sverige som nation förbinder sig att 

vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla barns rättigheter i överensstämmelse med 

konventionen (Unicef, u.å.b). 

I Läroplan för förskolan 98/16 (Skolverket, 2016) presenteras förpliktigande mål och 

riktlinjer för förskolans verksamhet. Av dessa framgår bland annat att traditionella 

könsmönster ska motverkas och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att ”pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Skolverket, 2016:5). Vidare ska förskolan ha som mål att alla barn ”utvecklar sin identitet 

och känner trygghet i den” (Skolverket, 2016:9). Förskollärare har ansvaret för att barnen ska 

känna trygghet i gruppen samt för att ge dem förutsättningar att etablera hållbara relationer 

(Skolverket, 2016:11). 

2009 träder en Diskrimineringslag (SFS, 2008:567) i kraft i Sverige. Syftet är att motverka 

diskriminering och att främja alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
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trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. När lagen skärps 2017 

åläggs samtliga skollagsreglerade verksamheter att aktivt motverka diskriminering enligt 

diskrimineringsgrunderna samt att arbeta främjande för allas lika rättigheter (SFS 2016:828).    

2016 presenteras betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Betänkandet 

innehåller åtgärdsförslag inför ett eventuellt framtida inlemmande av barnkonventionen i 

svensk lag samt förslaget att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2018 (SOU 2016:19:3-

4). Senare föreslås lagen träda i kraft 2020 (Regeringskansliet, 2017:1-2). 

 

 
2:3 Könsöverskridande- könsatypiskt uttryck eller transidentitet?  

Könsatypiskt beteende, det vill säga ett beteende som bryter mot traditionella könsnormer, är 

vanligt hos små barn. Frisén, Söder och Rydelius (2017:2-3) uppger att det förekommer hos 

omkring 7 % av de yngre barnen. Att barn uttrycker att de vill tillhöra, eller uppger att de 

tillhör, det icke tilldelade könet är inte heller ovanligt. Bland förpubertala barn med uttalad 

avsaknad av överensstämmelse mellan sin upplevda/uttryckta och sin tilldelade 

könstillhörighet, och som uppfyller kriterierna för könsdysfori4, kommer omkring 20 % att ha 

en kvarstående önskan om könsbekräftande behandling. Författarna uppger att mycket tyder 

på att upplevelsen av könsidentitet är medfödd även om vi först senare kan bli medvetna om 

den. Att bemötande eller andra yttre element skulle bidra till utvecklingen av könstillhörighet 

saknar belägg (ibid). 

2016 tillsatte regeringen en utredning med syftet att kartlägga transpersoners levnadsvillkor 

och föreslå åtgärder för att öka tryggheten och ge bättre livsvillkor för transpersoner i Sverige 

(SOU, 2017:92:3). 2017 presenterades betänkandet Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt 

ställning och bättre levnadsvillkor (SOU, 2017:92). Av SOU (2017:92:22) uppges 

transpersoner i högre utsträckning än andra utsättas för kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. Andelen transpersoner med erfarenheter av att känna sig osynliggjorda är 

också stor. Några av orsakerna till upplevelserna är avsaknaden av fler juridiskt erkända kön 

än kvinna och man samt konstruktionen av de svenska personnumren. Utredningen visar 

också att svårigheter att kunna leva i överensstämmelse med sin könsidentitet påtagligt 

försämrar hälsan för många transpersoner, vilket inte minst belyses av den höga frekvensen av 

självmordstankar hos unga transpersoner (ibid). 

                                                           
4 Könsdysfori innebär en ihållande upplevelse av att ha tilldelats fel kön, en upplevelse som ofta medför 
psykiskt lidande för individen. Källa: RFSL (2015). HBTQ-fakta och tips: Begreppsordlista. Hämtad 2017-12-18 från:  
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ 

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
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SOU (2017:92:23-25) föreslår ett antal insatser för att förbättra transpersoners livsvillkor. Ett 

förslag är att initiera en utredning av förutsättningarna för att införa ett tredje juridiskt kön och 

könsneutrala personnummer, ett annat att examensbeskrivningarna i högskoleförordningen 

ändras så att studenter på relevanta program garanterat utbildas om livsvillkoren för hbtq-

personer (ibid).  

SOU (2017:92: 233) uppger att allt fler barn med transerfarenhet hör av sig till barnombuds-

mannen med frågor om normer och könsidentitet och med upplevelser av att känna sig 

tvingade till anpassning. Svaret barnen brukar få uppges vara att ”enligt barnkonventionen får 

alla barn vara som de vill, man måste inte vara pojke eller flicka på något särskilt sätt, och det 

står ingenstans att man måste välja mellan pojke eller flicka heller” (2017:92:233). SOU 

(2017:92: 233-234, 507) uppger vidare att många berättelser från yngre transpersoner som 

utredningen tagit del av är skolrelaterade. Av de transrelaterade samtal som barnombuds-

mannen får kan utläsas att barn och unga med transidentiteter är väldigt utsatta för 

trakasserier, våld och hot om våld (ibid). Därför får Skolinspektionen i uppdrag att utreda 

villkoren för transpersoner i grundskola och gymnasium (2017:92:506). 

För alla barn och unga med transidentiteter är det angeläget att bli respekterade för sina 

identiteter inkluderat de pronomen och andra benämningar de eftersträvar för sig själva 

(2017:92:224). Enligt SOU (2017:92:227) pekar forskning på att det är fel att barn som tidigt 

och under lång tid uttrycker en könsidentitet som inte överensstämmer med deras tilldelade 

juridiska kön tvingas vänta med social transition ända till puberteten. Skälet är att de transbarn 

som tidigt fått möjlighet att leva i överrensstämmelse med sin upplevda könsidentitet har en 

psykisk hälsa som är likvärdig med den som återfinns hos barn i allmänhet, medan transbarn 

som inte haft möjlighet att transitionera mycket oftare lider av exempelvis depressioner (ibid). 

Den gemensamma nämnaren för personer med könsatypiska uttryck och transpersoner är den 

kraftigt ökade risk att bli utsatt för kränkningar och trakasserier som könsöverskridandet 

medför (Skolverket, 2013:5; SOU, 2017:92:22). När jag i föreliggande studie använder mig 

av begreppet könsöverskridande är det överskridande av allmänt vedertagna förställningar om 

hur kön bör definieras och/eller uttryckas, det vill säga personer som på olika sätt uttrycker 

motstånd mot den dikotoma tvåkönsmodellen och dess specifika karaktäristika för flickor och 

pojkar jag avser. 
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2:4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa några föräldrars berättelser om de möjlighetsvillkor deras 

könsöverskridande barn möter i förskolan samt att fastställa hur dessa möjlighetsvillkor 

förhåller sig till läroplanen (se Skolverket, 2016). Utifrån antagandet att det är förskolans 

pedagoger som bär ansvaret för att gestalta läroplanen i praktiken så är syftet även att nå 

kunskap om hur pedagogernas agerande, utifrån hur det beskrivits av föräldrarna, förhåller sig 

till några av läroplanens direktiv. Studien utgår från två frågeställningar: 

• Vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering, beskriver några föräldrar 

att deras barn med könsöverskridande uttryck och/eller identiteter har i förskolan?  

• Hur förhåller sig föräldrarnas beskrivningar av pedagogernas bemötande av deras 

könsöverskridande barn till gällande styrdokument? 
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      3.    TIDIGARE FORSKNING OCH STUDIENS TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER  
 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis några studier med fokus på den svenska förskolan 

ur ett genusperspektiv. Studierna tjänar som exempel och utgör inte någon heltäckande 

forskningsöversikt. Därefter följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för föreliggande studie. Därefter introduceras några teoretiska begrepp med särskild 

relevans för studien innan avsnittet avslutas med en presentation av den kommande studiens 

utgångspunkter.  

 
3:1 Acceptans eller motstånd- Barn förhandlar om kön                                                                   

I avhandlingen Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek beskriver Christian Eidevald (2009:2,12) hur han med hjälp av 

videoobservationer och fokusgrupper studerat förskolebarn och förskollärare för att undersöka 

på vilka olika sätt det är möjligt att vara flicka och pojke i förskolan, vilka positioner som 

accepteras eller uppmuntras och vilka som möter motstånd samt vilka omedvetna 

genusföreställningar som finns hos barn och vuxna. Teoretisk utgår Eidevald från feministisk 

poststrukturalism och han analyserar varje situation och bemötande med utgångspunkt i olika 

diskurser, eftersom de ger olika meningsinnebörder i tolkningen av dessa (2009:80). 

Resultatet av Eidevalds studie visar att kön är avgörande för vilka rättigheter och skyldigheter 

barnen har i förskolan liksom för de positioner de erbjuds. Förskolorna misslyckas därmed 

med att leva upp till styrdokumentets mål (2009:170). En slutsats Eidevald drar av detta är att 

välformulerade mål inte är nog för att förändra verksamheten då de i praktiken ändå inte 

efterlevs på grund av att förskollärarna inte ser att de bemöter flickor och pojkar som 

dikotoma samt att de inte är medvetna om hur de fastlägger den maskulina överordningen. 

Det omedvetna dikotoma tänkandet kring kön får konsekvensen att det ojämnställda ses som 

normalt (2009:170,182). Eidevald anser att så länge barn bemöts utifrån antaganden om att de 

som pojkar och flickor är olika kommer förskolan inte att ge alla barn samma möjligheter och 

att vi därför bör låta multipla maskuliniteter och femininiteter komma till uttryck samt 

acceptera att de även överlappar varandra så att fler positioner blir tillgängliga för alla 

(2009:182-183).  

 

Även Anette Hellman (2010) har intresserat sig för barns förhandlingar om kön. I sin 

avhandling Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en 

förskola uppger Hellman (2010:35-37) att det finns få studier av förskolebarns 
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maskulinitetsskapande och att den forskning som finns vanligen är fokuserad på de högst 

positionerade maskuliniteterna. Följden av det blir att övriga maskuliniteter med positioner 

där pojkar tillskrivs blyghet eller passivitet samt positioner som inte innebär protest, 

gränstestande eller avståndstagande emot flickor, eller det som kodas flickighet, i forskningen 

närmast är osynliga. Detta menar Hellman motiverar hennes studie som har det övergripande 

syftet att undersöka hur normer relaterade till pojkaktighet förhandlas i förskolans dagliga 

aktiviteter. Med etnografisk metod bedrev Hellman två års fältstudier med fokus på pojkar 

och förskollärare i förskolemiljö. Med ett teoretiskt ramverk av feministisk poststrukturell 

teori, queerteori och kritisk maskulinitetsforskning, visar Hellman hur vissa av de studerade 

barnens handlingar av andra barn och förskollärare ansågs mer naturliga för ett av könen och 

därför kategoriserades som endera ”flickiga” eller ”pojkiga” (ibid). De mest typiska 

handlingarna för respektive kön värderades högst och att pröva andra positioner än dessa 

innebar avsevärda risker att definieras som avvikare (2010:216-217). Studien visade också att 

barnens förhandlingar om genus ofta rörde specifika könsmarkörer som röstlägen, 

kroppsspråk, frisyrer, färger och leksaker medan förhandlingarna sällan gällde huruvida en 

pojke eller flicka kunde vara med i en specifik lek, att använda rätt könsmarkörer var däremot 

viktigt (2010:231). Hellman skriver:  

The issue of negotiation was more often about the markers as such, for 

example if a Batman could wear pink, a strong marker for “girlishness” 

in the pre-school group, rather than if a girl could be Batman. (Hellman, 

2010:231)  

 

Frågan gällde alltså inte huruvida flickor alls kan vara Batman utan om Batman kan ha rosa 

kläder eller ej och genustolkningen kan därmed förstås föregå könsdefinierandet av barnens 

kroppar. Ytterligare en slutsats Hellman drar av sin studie är hur viktiga genusdefinitioner är 

också för riktigt små barn: Det barn som inte längre vill vara en baby måste nämligen, för att 

bli förstått och kunna passera som normalt, endera bli en stor pojke eller en stor flicka 

(2010:222).  

 
3:2 Gränsupprätthållande, pedagoger och makt  

Ylva Odenbring (2010:45) uppger i sin avhandling Kramar, kategoriseringar och 

hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett att det 

saknas studier inriktade mot kroppens och närhetens betydelse för könskonstruktion samt att 

det finns få nordiska studier med fokus på könade kategoriseringar. Även studier riktade mot 
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förskoleklassen är en bristvara (ibid). Odenbrings avhandling, med fokus på 

gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden, syftade till att studera hur konstruktioner av 

kön framträder i verbal och kroppslig interaktion mellan barn samt mellan barn och 

förskollärare och bygger på analyser av videoinspelningar från en förskola, en förskoleklass 

och en skolklass samt på ett etnografiskt fältarbete bedrivet i en förskoleklass med tillägg av 

kompletterande intervjuer (2010:13-14). I studien fokuserades fyra barn vilka följdes från sitt 

sista förskoleår, genom förskoleklassen samt under årskurs ett (2010:50). Som övergripande 

teoretiska perspektiv använde Odenbring (2010:26-27) Connells och Thornes könsteoretiska 

förståelse. För att kunna studera könskonstruktioner på mikronivå tog hon även hjälp av 

samtalsanalytiska teorier. Gemensamt för könsforskning och samtalsanalys är uppfattningen 

att det är genom individers verbala och kroppsliga ageranden sociala hierarkier formas (ibid). 

Odenbrings (2010:174) studie visade att förskollärarna kategoriserade barnen i hög grad samt 

att de bidrog till att upprätthålla könsgränser och att begränsa flickors handlingsutrymme. Ett 

annat intressant resultat var att pojkarna sinsemellan hade kroppskontakt i form av kramar och 

smekningar vilket sällan förknippats med traditionella maskuliniteter (ibid).  

Även Klara Dolk, som 2013 disputerade med avhandlingen Bångstyriga barn. Makt, normer 

och delaktighet i förskolan (Dolk, 2013), har riktat uppmärksamhet mot förskollärares 

maktposition gentemot sina förskolebarn. I avhandlingen, som präglas av en tydlig makt- och 

en demokratidiskurs, har Dolk (2013:25) huvudsakligen använt sig av feministiska och 

poststrukturalistiska teorier. Syftet med studien var ”att undersöka de spänningar och 

konflikter som uppstår i relationen mellan barn och vuxna inom förskolans 

värdegrundsarbete” (Dolk, 2013:13). Vad Dolk önskade synliggöra och inleda en diskussion 

om, är hur olika tolkningar av demokratibegreppet och föreställningar om relationen mellan 

barn och vuxna påverkar de pedagogiska åtgärder som är ämnade att understödja jämställdhet, 

jämlikhet och delaktighet i förskolan (2013:14-15).  

Under ett års fältarbete studerade Dolk (2013:48) en förskolas arbete med genuspedagogik, 

likabehandling och barns rättigheter genom att observera barn och pedagoger. Parallellt med 

observationsstudierna förde Dolk återkommande diskussioner med pedagogerna i en 

aktionsforskningsansats med målet att öka barnens delaktighet i verksamheten (ibid).  

Med ”De bångstyriga barnen” i avhandlingens titel menar Dolk (2013) de förskolebarn som 

på olika sätt protesterar och gör motstånd mot förskolans normer och värderingar och de 

vuxnas makt. Vanliga sätt när barnen gör motstånd är att skoja, vägra, skrika, gråta eller 

tystna (2013:34). Dessvärre, menar Dolk, misstolkas barns motstånd ofta som trots och 
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gränstestning vilket medför att barns rätt till inflytande och att få yttra sig kränks (2013:220, 

225-226). Dolk menar att barnens bångstyriga handlingar istället bör tolkas som ett ”inlägg i 

en demokratisk förhandling” (2013:242) och att barnen kräver kommunikation och 

förhandlingsmöjligheter med de vuxna (2013:241-242). Därför, menar Dolk, bör pedagoger 

anstränga sig för att förstå vad barnens motstånd handlar om så att de kan få syn på vad det är 

för normer och maktutövande barnen utmanar (2013:239). Dolk betonar att barns 

normöverskridande kan leda till nyskapande och ökade valmöjligheter med fler sätt att göra 

exempelvis kön på och hon understryker att dessa möjligheter är beroende av hur de tas emot 

(2013:239-240). Dolk är mycket kritisk till förskolans normativa överföringsdiskurs och 

önskar med sin avhandling bidra till utvecklingen av ett normkritiskt arbete med de yngsta 

barnen (Dolk, 2013:19, 25). Följande ord avslutar Dolks avhandling:  

 

De bångstyriga barnen riktar sökljuset mot normer och värderingar – 

tankar om vad som är gott, rätt och lyckat – och pekar bortom dem. 

Därmed synliggör de möjliga vägar till förändring. (Dolk, 2013:244). 

 

 

3:3 Studiens teoretiska utgångspunkter 

I den akademiska genusforskningen använder sig forskare av många olika feministiska 

och/eller genusteoretiska perspektiv (Wernersson, 2006:18). Majoriteten av dem baseras på 

dikotoma antaganden om kön (Eidevald, 2009:20). Utgångspunkt för föreliggande studie  

är ett antagande om att kön är något som ”görs”. 

 

3:3:1 Feministisk poststrukturalism 

En teoribildning som fokuserar på hur kön ”görs” och som influerat mitt tänkande, är den 

feministiska poststrukturalismen. Enligt Eidevald (2009:53-54) beskriver diskursen hur 

uppfattningar om kön och genus har stark makt då de genom att betraktas som ”sanningar” 

kraftigt begränsar oss när det gäller hur vi kan bete oss och vad vi kan säga och göra. Det vill 

också utmana dikotomin kvinnligt-manligt och de förgivettagna maktstrukturer som följer 

med denna, där det maskulina överordnas och normaliseras. Teorin hjälper oss att få syn på 

det utrymme vi som flickor och pojkar, kvinnor och män förfogar över utifrån uppfattningen 

att dominerande normer och strukturer är svåra att bryta med (ibid).  Ytterligare kännetecken 

för den feministiska poststrukturalismen är att alla människor ses som ”multipla subjekt” med 

såväl kvinnligt som manligt kodade kvaliteter (2009:18, 20, 85). Stor uppmärksamhet riktas 
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mot språket som påverkar våra uppfattningar när ord ställs mot varandra i motsatspar 

(2009:53), som i dikotomin flicka och pojke (2009:82). Davies uttalandet ”The words are 

bipolar, the people are not” (Davies, 1989:9) beskriver språkets makt och tvånget det utövar 

på oss väl. Av dessa skäl ifrågasätter den feministiska poststrukturalismen kategorierna 

manligt och kvinnligt och eftersträvar istället överskridande eller till och med upplösning av 

kategorierna så att vi kan få fler möjliga sätt att bli till på (Lenz Taguchi, 2004:14-15). 

 

3:3:2 En kritisk diskurs 

En annan teoribildning som har mycket gemensamt med det tänkande som dominerar min 

studie är den kritiska diskurs som enligt Alvesson och Sköldberg (2008:289) syftar till att 

väcka medvetenhet om de sociala fenomenens ofta politiska karaktär. Diskursen beskrivs 

även eftersträva en utveckling av forskarens egen kritiska reflektionsförmåga gällande 

förgivettagna verkligheter vilka forskaren såväl ingår i som beforskar (ibid).  

Med uppfattningen att mycket av vår verklighet är en social konstruktion som genom 

påverkan av normer, ideologier och maktstrukturer är i kontinuerlig förändring, tror jag att 

granskning och analys av förgivettaganden kan bidra till att sociala praktiker förstås som de 

konstruktioner de är och att de därmed blir möjliga att förändra.  

 
3:4 Teoretiska begrepp 

Några teoretiska begrepp som används av genusforskare och som jag tar stöd av i analysen av 

mitt insamlade forskningsmaterial är makt, normer, normalisering, positionering, 

gränsupprätthållande samt gränsöverskridande. 

 

3:4:1 Makt, normer och normalisering 

En som revolutionerat förståelsen av makt, som något annat än förtryck och reglering genom 

lagar och regler, är Foucault (Dolk, 2013:26). I varje tid och kultur finns dominerande 

diskurser vilka framstår som sanningar (Øksnes, 2011:17-18). Det Foucault visat är hur 

auktoriteter med makt fått bestämma vad som är giltigt och genom sådana sanningsdiskurser 

dikterat vad människor i en aktuell tid och kultur ska tycka och tänka, hur de ska bete sig och 

vad de kan uttrycka och som gör det svårt att tycka, tänka eller yttra sådant som inte är i linje 

med dem (Øksnes, 2011:17-18). Dessa informella kontrollmekanismer, vilka brukar 

benämnas normer (Dolk, 2013:26), är dessutom svåra att kritisera eftersom det är en utmaning 

att alls få syn på dem (Dolk, 2013:27; Øksnes, 2011:17-18). Den som bryter normer riskerar 
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dessutom att bli betraktad som den som utgör själva problemet (Dolk, 2013:27). Med 

Foucaults förståelse för makt avses något som verkar genom att definiera och formulera 

sanningar och som genom normalisering styr och konstruerar uppfattningar och ageranden 

(Dolk, 2013:26).  

Börjesson och Rehn (2009:16-17, 22) betonar att möjligheten att kategorisera och beskriva 

världen och dem som finns där är en kraftfull teknik för dominans och maktutövning. Makten 

bygger på möjligheten att definiera vad som är normalt respektive avvikande och därmed gör 

det urskiljbart vem som är annorlunda. Efter att ha kategoriserats bildas ett vi och ett dom där 

de normala inkluderas medan de annorlunda exkluderas. Samtidigt positionerar vi oss som 

över- respektive underordnade i förhållande till varandra. Det är när vi kategoriserar och 

skapar skillnader det blir möjligt att ta makten. Könsmakten, där mannen utgör norm och 

kvinnan ses som avvikande, är ett exempel, där språket, även det med mannen som norm, 

ytterligare förstärker mannens redan överlägsna maktposition gentemot kvinnan. Andra 

kategoriseringar som resulterat i att grupper positionerats mot varandra är normala/queera, 

vita/färgade/svarta och svenskar/invandrare (ibid). Att utsättas för andras makthandlingar är 

svårt menar Börjesson och Rehn (2009:27) och uppger att känslor av maktlöshet kan leda till 

uppgivenhet, apati och vrede men också generera känslan att motstånd är möjligt.  

Dolk (2013:27-29) menar att den konflikt som uppstår när normen utmanas är ofrånkomlig. 

Genuspedagogiken i den svenska förskolan har förvisso varit relativt framgångsrikt men 

någon motsvarighet när det gäller att synliggöra och problematisera normalitet ur ett 

intersektionellt perspektiv finns ännu inte hävdar författaren (Dolk, 2013:16-19). En sådan 

normkritisk pedagogik kan dock vara på väg in i förskolan (ibid).  

Något Gruber (2008:164-165) hävdar att det är vanligt att skolpersonal saknar insikt i skolans 

roll som arena för skapande och upprätthållande av makthierarkier. Om rättvisa relationer i 

skolan ska kunna uppnås menar Gruber att skolpersonal måste erkänna elevers olika villkor 

och dessutom agera. Det är olyckligt, menar Gruber, att styrdokumenten saknar konkreta 

anvisningar för hur arbetet mot utanförskap och maktobalanser kan konkretiseras (ibid).  

 

3:4:2 Gränsupprätthållande och gränsöverskridande 

För den könsuppdelning mellan flickor och pojkar som ofta framhävs och ibland till och med 

förstärks genom språkliga markeringar och andra ageranden när barn umgås med varandra, 

använder Odenbring (2010:19-20) begreppet gränsupprätthållande vilket är ett lån och en 
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översättning av Thornes5 begrepp borderwork. För processer där etablerade könsmönster 

utmanas av barns som försöker eller lyckas att ta sig in i barngrupper av det andra könet och 

få tillträde till deras lekar, använder Odenbring (2010:19-20) begreppet gränsöverskridande, 

en översättning av det Thorne kallar crossing. För att räknas som gränsöverskridande måste 

barnet anamma det utmanande mönstret helt och hållet för att inte istället förstås som en lek 

med gränserna och som ett sätt att upprätthålla dem (ibid).  

 

3:5 Den kommande studien 

Befintlig forskning visar att det råder stora brister i förskolornas jämställdhetsarbete. I direkt 

konflikt med styrdokumenten kategoriserar många förskollärare barnen efter kön och bidrar 

till att konservera traditionella könsmönster. Även barns genusskapande beskrivs i 

litteraturen. Vid sidan av forskarnas egna tankar och analyser får förskollärarna själva komma 

till tals i ett flertal avhandlingar för att delge sina tankar om och erfarenheter av genus och 

jämställdhetsarbete i förskolan. Vad som saknas i forskningen är studier med särskilt fokus på 

de könsöverskridande barnens unika möjlighetsvillkor. Det finns varken studier där rösterna 

från förskolebarn med egna erfarenheter av könsöverskridanden i förskolan tas tillvara eller 

studier där föräldrars berättelser om hur de uppfattat sina könsöverskridande barns 

möjlighetsvillkor i förskolan belyses.  

Av Läroplan för förskolan 98/16 (Skolverket, 2016) framgår att flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter i förskolan och att ingen får begränsas av stereotypa könsmönster 

(Skolverket, 2016:5). Ett annat mål är att alla barn ska kunna utveckla sin identitet och känna 

sig trygga i den (Skolverket, 2016:9). Förskolan har dock inte bara misslyckats med att leva 

upp till läroplanens jämställdhetsmål (SOU 2004:115) utan riskerar även att förstärka de 

traditionella könsmönster de uppdragits att motverka (SOU:2006:75:11). 

Genom att belysa erfarenheterna hos några föräldrar med könsöverskridande barn, och 

fokusera på deras beskrivningar av hur de uppfattat barnens möjlighetsvillkor i förskolan, 

önskar jag med föreliggande studie bidra med ny kunskap om hur några föräldrar till 

förskolebarn som bryter könsnormer beskriver barnens förskoletid. Min förhoppning är vidare 

att inleda ett samtal om förskolans könsöverskridande barn och deras unika förutsättningar. 

Jag vill också uppmärksamma hur läroplanen genom några tvåkönsmodellspräglade 

formuleringar bidrar till osynliggörande och exkludering i förskolan.   

                                                           
5 Thorne, B. (2005). Gender play: Girls and boys in school (10:e upplagan). New Brunswick, NJ: Rutgers University 
Press). 
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4. METOD 
 

I detta avsnitt kommer jag i tur och ordning att redogöra för mitt metodval, hur jag valde ut 

och kom i kontakt med studiens informanter, studiens genomförande, databearbetning och 

analysprocess, validitet och reliabilitet samt etiska beaktanden.  

 

4:1 Metodval  
Då det är föräldrars erfarenheter jag vill ta del av faller valet på den kvalitativa forsknings-

intervjun som enligt Kvale och Brinkmann (2009:39,43,45) möjliggör ett privilegierat tillträde 

till informanters perspektiv. Med semistrukturerade intervjuer får jag hjälp att fokusera det 

valda undersökningsområdet genom preliminärt formulerade frågor samtidigt som friheten att 

ställa fördjupande frågor till informanterna kvarstår (ibid). För att helt kunna fokusera på 

mötet med informanterna och inte riskera att gå miste om värdefull data gör jag även 

ljudupptagningar som möjliggör upprepat återvändande till materialet (2009:194-195). 

Genom intervjuerna erhåller jag några informanters berättelser om deras egna 

könsöverskridande barns förskoletid med fokus på erfarenheter relaterade till barnens 

normbrytande. De insamlade berättelserna blir det forskningsmaterial jag använder för att 

besvara studiens frågeställningar. 

  

4:2 Informanter/urval  

För att få kontakt med informanter för studiens räkning presenterade jag min kommande 

studie i några internetbaserade föräldraforum och efterlyste samtidigt informanter i form av 

föräldrar till förskolebarn med könsöverskridande uttryck och/eller identiteter. Genom detta 

förfaringssätt kunde jag få kontakt med föräldrar som var villiga att delta i studien och som 

själva redan definierat sina barn som överskridande. På så vis kunde jag undvika att själv 

behöva söka upp barn vilka jag kunde definiera som könsöverskridande, för att därefter kunna 

tillfråga deras föräldrar om de var villiga att medverka i studien. Ett sådant förfaringssätt hade 

varit etiskt tveksamt då det förutsatt att jag själv tvingats definiera barn som 

könsöverskridande.  

Genom min efterlysning fann jag tre villiga informanter, alla föräldrar till förskolebarn som 

de själva definierat som könsöverskridande. Föräldern till det barn jag valt att kalla Nils kallas 

framöver Nils förälder. Föräldern till det barn jag valt att kalla Tage kallas framöver Tages 

förälder och föräldern till det barn jag valt att kalla Elsa kallas framöver Elsas förälder. 
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Barnen är alla födda 2012 och är vid tidpunkten för intervjuerna i åldrarna 5:5 till 5:10 år. 

Samtliga har gått på förskolor med utbildade förskollärare och barnskötare. 

 

4:3 Genomförande  

Efter att ha läst in mig på aktuell forskning inom det valda kunskapsområdet förberedde jag 

intervjuerna genom att sammanställa en intervjuguide. Därefter tog jag kontakt med de redan 

tillfrågade informanterna och kom överens om lämpliga tidpunkter för intervjuerna. Att vi 

befann oss i väldigt olika delar av landet löste vi genom att genomföra intervjuerna via 

videolänk. För att kunna fokusera på informanterna och vara lyhörd och närvarande under 

intervjuerna gjorde jag ljudupptagningar (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009:194). Vid några 

tillfällen gjorde jag även anteckningar i form av ett mycket fragmentariskt löpande protokoll. 

 

4:4 Databearbetning och analysprocess 

Kvale och Brinkmann (2009:200) uppger att arbetet med att överföra ett inspelat 

intervjumaterial till en skriven text alltid blir en fråga om tolkning. Jag valde att i ett första 

skede transkribera mina ljudupptagningar ordagrant med undantag av personnamn som jag 

utelämnade för att undvika att enskilda informanter, barn, pedagoger eller förskolor skulle 

kunna identifieras. I nästa skede försåg jag de nu namnlösa individerna med fiktiva 

personnamn. För att ytterligare avidentifiera materialet gjorde jag små och förhoppningsvis 

obetydliga förändringar i återgivningen av informanternas berättelser (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009:203-204). I nästa skede av databearbetningensprocessen valde jag ut och 

markerade särskilt intressanta stycken och meningar i de tre transkriptionerna som jag ansåg 

skulle kunna vara behjälpliga när det gällde att besvara frågeställningarna i studien. Sedan 

sammanförde jag de utvalda textavsnitten på ett gemensamt dokument där jag kategoriserade 

dem. Kategoriseringen av intervjuerna möjliggjorde en bättre överblick av materialet och 

skulle underlätta det kommande analysarbetet (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009:219). 

Bland kategorierna gjorde jag sedan ännu ett urval där jag eliminerade de kategorier jag 

bedömde inte skulle kunna bidra till att besvara studiens frågeställningar. Därefter 

sammanförde jag de återstående kategorierna till en gemensam löpande text. Vid återgivande 

av citat i denna löpande text gjorde jag ibland tempusförändringar för få en begriplig, 

sammanhållen och enhetlig text. Texten var nu redo att presenteras i resultatavsnittet. 

Ur den löpande texten valde jag sedan ut några situationer för fortsatt bearbetning på en mer 

teoretisk nivå. För att visa hur dessa situationer kan förstås analyserade jag dem med hjälp av 

några teoretiska begrepp (se a.a.:19-20). I detta skede av bearbetnings- och analysprocessen 
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hävdar Kvale och Brinkmann (2009:267) att det är angeläget att de frågor som ställs är giltiga 

och att det finns en hållbar logik i tolkningar som görs om analysen ska kunna anses ha 

validitet. Detta hade jag i åtanke när jag, efter att först ha teoretiserat de utvalda situationerna, 

försökte sammanfatta det centrala innehållet för varje kategori. Därefter jämförde jag detta 

centrala innehåll, mitt resultat, med befintliga forskningsresultat för att identifiera likheter och 

skillnader. Med grund i studiens syfte formulerade jag därefter frågor till mitt resultat samt 

jämförde resultatet med läroplanen (Skolverket, 2016) för att slutligen kunna erhålla svar på 

studiens båda frågeställningar.  

 

4:5 Validitet och reliabilitet  

En studies validitet avgörs av hur väl den metod som används förmår undersöka det den är 

ämnad för och generera svar enligt sitt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009:264; Roos, 2014:53-

55). En grundförutsättning är att alla verktyg som används är genomtänkta och att frågor som 

ställs är noggrant valda och väl formulerade (Roos, 2014:53-55). Metodvalet, att göra 

semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer, ger en privilegierad möjlighet att få 

tillträde till informanternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009:39), men innebär per 

automatik att studiens ambition inte är att generera någon objektiv sanning eller generellt 

applicerbar kunskap då det presenterade resultatet av studien endast gäller några individer. 

Målet med den semistrukturerade intervjun är istället att få tillgång till informanternas 

beskrivningar av sina perspektiv på något för att därefter tolka innebörden i det beskrivna 

Kvale & Brinkmann, 2009:19). 

När jag utformande och formulerade frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 2) försökte jag ställa 

frågor med relevans för studiens frågeställningar och samtidigt, genom öppna formuleringar, 

ge informanterna stor frihet att själva formulera sina svar. Vidare var jag noga med att inga 

förutfattade meningar eller förväntningar från mig som forskare skulle kunna utläsas av 

frågeformuleringarna i forskningsguiden.  

För att under de pågående intervjuerna försäkra mig om att jag uppfattat informanterna rätt 

ställde jag ofta kontrollfrågor, något Kvale och Brinkmann (2009:188, 267) menar ökar 

intervjuers reliabilitet. Vid något tillfälle ställde jag även direkt ledande frågor för att få 

klarhet i vad det egentligen var informanten ville få fram (ibid). Vidare ställde jag 

fördjupande frågor när jag ville ha mer substans i något svar. Genom intervjuerna erhöll jag 

data som gjorde det möjligt för mig att besvara studiens frågeställningar. 
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Formuleringen av de frågor jag ställde till informanterna liksom min egen närvaro i 

intervjusituationerna har påverkat de svar jag fått och då även resultatet. Att jag sedan varken 

presenterat och analyserat hela det insamlade materialet utan gjort subjektiva val av vad som 

är av särskild betydelse för studien har också inverkat på studiens slutresultat. Även mina 

ordval och formuleringar påverkar resultatet.  

Uppfattningen att kunskap är konstruerad och att det inte finns någon objektiv sanning delas 

av Kvale: 

From a postmodern approach, the issues of reliability, validity, and 

generalization are sometimes discarded as leftovers from a modernist 

correspondence theory of truth. In a postmodern perspective, there are 

multiple ways of knowing and multiple truths, and the concept of 

validity indicates a firm boundary line between truth and nontruth. 

(Kvale, 1995:21) 

 

 

Utifrån uppfattningen att alla situationer kan ha en mängd tänkbara innebörder bör resultatet 

av denna studie förstås som min sanning, som är en sanning bland många (Jmf. Eidevald, 

2009:9). 

 

4:6 Etiska beaktanden 

Ett examensarbete måste, trots att det inte räknas som forskning i egentlig mening, följa 

principer och regelverk för god forskningssed (Löfdahl, 2014:34). Vetenskapsrådet (2002:6-

14) har formulerat fyra huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

innebär att forskaren måste informera alla deltagare om deras uppgifter i undersökningen samt 

om att de alla deltar frivilligt och när som helst kan avbryta sin medverkan. Forskaren måste 

vidare inhämta alla undersökningsdeltagares samtycke. För att leva upp till kravet på 

konfidentialitet måste forskaren även anonymisera alla uppgifter som möjliggör identifikation 

av deltagare samt förvara deltagarnas personuppgifter så att de skyddas för obehöriga. Den 

data som forskaren samlar in får endast användas för det forskningsändamål som angivits 

(ibid). 

All forskning måste vara etiskt försvarbar. Det kan innebära att jag kan behöva göra etiska 

ställningstaganden vilka exempelvis kan innebära att jag i en intervjusituation tvingas avstå 

från att ställa vissa frågar (se Löfdahl, 2014:35). En etisk aspekt som också behöver tas i 

beaktande vid forskningsintervjuer är asymmetrin i maktrelationen (Kvale & Brinkmann, 
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2009:49). Jag måste formulera mina intervjufrågor så att de inte blir ledande. Samtidigt måste 

frågorna vara begripliga och relevanta för informanterna. Att informanterna upplever våra 

möten meningsfulla har betydelse, i synnerhet med tanke på det ovan nämnda 

samtyckeskravet som innebär att informanterna när som helst kan välja att avbryta intervjun. 

Genom att informera om studiens syfte och informanternas rättigheter och därefter inhämta 

deras skriftliga samtycke har jag beaktat informations- och samtyckeskraven. Inför varje 

intervju har jag också påmint informanterna om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering. 

Konfidentialitetskravet har jag beaktat genom att avlägsna all information som skulle kunna 

möjliggöra identifikation av de aktuella informanterna, deras barn eller barnens förskolor. De 

namn som förekommer i resultatpresentationen är fiktiva. Det insamlade och avidentifierade 

materialet är tillgängligt endast för mig och kommer enbart att användas för angivet syfte. 

Efter avslutad studie kommer jag att förstöra materialet. Således beaktar jag även 

nyttjandekravet.  
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5. RESULTAT 
 

I följande avsnitt presenterar jag studiens resultat. Resultatpresentationen är en 

sammanställning av de föräldraberättelser jag erhållit genom semistrukturerade intervjuer och 

utgör det forskningsmaterial som den kommande analysen bygger på. Berättelserna 

presenteras tematiskt sammanställda och i bearbetad form fördelade över fyra rubriker, var 

och en innehållande berättelser med särskild relevans för någon av studiens frågeställningar.   

 

5:1 Vad informanterna berättar om sina barn 

Nils beskrivs som en begåvad, godmodig och nöjd person med stark vilja. Nils, som är 

förtjust i glitter och pyssel, älskar att dansa och målar gärna sina naglar och klär sig gör han 

helst i rosa även sedan prinsessperioden då han älskade rosa klänningar gått över, berättar 

föräldern. Leker gör Nils helst med jämnåriga flickor.  

När Nils ännu ofta bar klänning hände det att han togs för flicka, berättar föräldern. Nils själv 

uppfattar sig dock som pojke. Föräldern berättar att Nils en dag, när han iklädd rosa klänning 

fått frågan om han blivit flicka, lugnt svarat ”Nej, jag är fortfarande en pojke”. Nu för tiden 

läses Nils oftast som pojke berättar föräldern och uppger vidare att Nils själv ofta blandar ihop 

och tar fel på pronomen som hon och han, trots att han i övrigt har ett välutvecklat språk. Om 

sina egna funderingar angående Nils könsidentitet säger föräldern:  

 

Tanken har föresvävat mig att han kanske, så småningom, väljer att 

identifiera sig som flicka när han blir äldre eller att…ja…det är lite svårt 

att säga men…jag liksom försöker att inte stänga den dörren utan vara 

öppen för ifall det…skulle bli så i framtiden. (Nils förälder) 

 

 

Tage beskrivs som en finurlig, social, snäll och omtänksam person med många funderingar 

vilka han gärna redogör för när han funderat klart. Tage har lätt för att lära och uppges av 

föräldern lära sig allt om det som intresserar honom. Särskilt intresserad är Tage av teknik och 

bygglek samt matematik och räkning. Han har också ett specialintresse för en särskild sorts 

fordon som han lärt sig ”allt” om. Vanliga bilar lekar han också med. Föräldern berättar att 

Tage, ända sedan han kunde börja välja, valt att klä sig i rosa från topp till tå. Vidare har Tage 

alltid varit mycket bestämd med att hans hår ska vara långt och i perioder har han även visat 

intresse för sin mammas nagellack. Om det faktum att Tage alltid läses som flicka säger 
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föräldern ”Alla läser honom som tjej, så jag blir mer förvånad dom gångerna någon läser 

honom som kille”. Föräldern tror inte att Tage bryr sig om att han blir felkönad. Av alla 

gånger Tage könats fel är det bara vid ett tillfälle föräldern hört Tage säga ifrån. Den gången 

var det några barn på en lekplats som envisades med att kalla Tage hon och som tillslut fick 

Tage att säga ”Jag är ju faktiskt en kille”. På det stora hela tror föräldern att kön är en 

ickefråga för Tage eftersom det för honom verkar vara en självklarhet att han är pojke, då han 

är så mycket kille i allt annat än de yttre attributen. Han är exempelvis helt ointresserad av 

sådant som brukar locka tjejer i samma ålder, menar föräldern. 

Elsa beskrivs som en glad och sprallig person med en fenomenal förmåga att koncentrera sig 

när det kommer till hennes favoritintressen, att pussla och pärla. Elsa klär gärna ut sig och 

ibland leker hon med lego. Dockor och bilar intresserar henne inte. Leker gör Elsa både på 

egen hand och med kamrater. När det gäller kläder gillar Elsa både tjej- och kill- kläder 

berättar föräldern, inte heller är Elsa rädd för att blanda stilar. Hon kan exempelvis ha stora 

byxor tillsammans med en fin klänning eller en tuff T-shirt med kjol till. ”Många säger att 

Elsa har sin egen stil, att Elsa är Elsa”, berättar föräldern. 

Elsa läses oftast som flicka, vilket hon också i juridisk mening är. När hon hade håret riktigt 

kort under en period var det dock många, särskilt barn, som könade Elsa som pojke, berättar 

föräldern. Angående Elsas egen uppfattning om sin könsidentitet berättar föräldern: 

 

Hon säger ofta att hon varken är tjej eller kille, men andra gånger kan 

hon säga att hon är både tjej och kille. Nu är det ju fortfarande flytande, 

att vi inte vet riktigt. Vi får se hur det blir framöver. Hon har inte pratat 

om det på länge så jag vet inte hur det är nu. (Elsas förälder) 

 

 

Elsas föräldern uppger sig aldrig ha hört Elsa uttrycka någon önskan om att ha något annat 

pronomen än hon. På förskolan säger alla också hon om Elsa uppger föräldern som också 

uttrycker att Elsa ändå inte verkar bry sig så mycket om kön: ”Hon bara är”, menar föräldern. 

Vidare berättar föräldern att de i hemmet bara brukar säga ”Du är Elsa, vi behöver inte säga 

hon eller han. Du behöver inte vara tjej eller kille, du är Elsa och du får vara den du är”.  
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5:2 Kränkningar  
Informanterna berättar alla tre att deras barn ofta fått höra negativa reaktioner och kränkande 

kommentarer med anledning av sina normbrytande val av frisyrer, kläder och färger. När Nils 

utsätts för ifrågasättande och kränkningar är de nästan alltid relaterade till hans val av kläder 

och favoritfärgen rosa, berättar föräldern. ”Du kan ju inte va kille och ha rosa som favvo-färg” 

är en vanligt förekommande kommentar uppger föräldern och fortsätter med att berätta om 

hur Nils som fyraåring plötsligt en dag kom hem från förskolan och deklarerade: ”Rosa och 

lila är inte längre mina favoritfärger- det är blått och grönt”. Samtidigt hade han också sagt att 

”det är ingen idé att bråka om det”, varpå föräldern fått uppfattningen att någon upplyst Nils 

om att rosa och lila inte kan vara hans favoritfärger om han är kille och att Nils då känt sig 

tvingad att byta favoritfärger. Föräldern tolkade situationen som att Nils inte orkade med fler 

bråk och diskussioner om sina favoritfärger och att det var därför han bestämt sig för att byta 

favoritfärger. Ungefär samtidigt deklarerade Nils att han inte skulle ha klänning mer. När Nils 

mamma, som just köpt honom en ny klänning, gav honom den alldeles efter den här 

händelsen hade han tryckt den så ömt mot sitt hjärta och blivit så påtagligt lycklig av gåvan att 

föräldern känner sig övertygad om att Nils beslut, att inte längre ha klänning, fattats utifrån en 

känsla av att det inte varit riktigt accepterat för honom att använda klänning och en önskan 

om att slippa ytterligare diskussioner och ifrågasättande. Föräldern berättar att många barn, 

främst de som varit ett år äldre, har varit angelägna om att få Nils att förstå att han inte passar 

in i mallen. När äldre barn säger till Nils att han är en flicka är det enligt föräldern inte för att 

de läser Nils som flicka utan för att de vill vara elaka och trycka till honom. Av samma barn 

får Nils också höra att han ska gå på tjejtoan. I fyra-femårsåldern började Nils själv ifrågasatta 

om han var en pojke, berättar föräldern. Då kunde han fråga sina föräldrar om han var en 

flicka eftersom han gillade rosa. Till svar ska Nils då ha fått höra: 

 

Nej, du är inte en flicka för att du gillar rosa. Du kan vara en flicka om 

du känner att du är det, men inte på grund av den färg du gillar. (Nils 

förälder) 

 

Under någon period var Nils också mycket fokuserad på att försöka bena ut vad som 

egentligen är tjej- respektive killgrejer och kontrollerade då ofta med sina föräldrar hur det 

egentligen förhöll sig. Funderingar föräldern uppger att Nils gav uttryckt för var: 

 

Att gilla krokodiler- är det för tjejer eller killar? Och xylofon- är det en 

tjejgrej eller en killgrej? (Nils) 
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Nils förälder fortsätter:  

 

…och då tog vi alltid upp det med personalen, och dom sa ”då får vi ta 

fram dom böckerna igen och ta det samtalet ett varv till med de andra 

barnen…att alla får gilla vad de vill… 

(Nils förälder) 

 

När det gäller pedagoger i allmänhet tror Nils förälder att de flesta är väldigt genusmedvetna 

men att de ofta tvingas arbeta i motvind på grund av normer som finns hos många föräldrar: 

 

En del föräldrar är jätterädda för att något ska vara onormalt och därför 

sätter de upp hårda ramar för sina barn som dom förväntas hålla sig inom 

och då måste ju de såklart hålla på andra barn så att de också håller sig 

inom de ramarna. Kanske handlar det om att dom föräldrarna nånstans är 

rädda för att deras egna barn ska råka illa ut? Då är det tryggare att säga 

åt dem att stå i den här lilla rutan så är du säker. (Nils förälder) 

 

Genom samtal med Nils pedagoger har föräldern fått uppfattningen att många kommentarer 

Nils får från de äldre barnen, som ”du kan ju inte va kille och ha rosa som favvo-färg”, inte 

handlar om mobbing eller avsiktliga elakheter utan snarare om att barnen försöker förstå 

världen. Föräldern berättar:  

 

Ett av de största motstånden tror jag är just lite äldre barn som har fått 

med sig en uppsättning regler från sina föräldrar men kanske ännu mer 

från äldre syskon. Många barn som är så där 10 till 12 är väldigt noga 

med att ingen får sticka utanför och så förmedlar man det till sina 

småsyskon som går på förskolan som sen förmedlar det till dem som är 

lite yngre än de själva på förskolan. Det är otroligt svårt att komma åt 

men där tror jag att man har en kloss som står vägen för just brytandet av 

normer. (Nils förälder) 

 

Nils, som fortfarande får många elaka kommentarer av andra barn, håller trots allt oftast fast 

vid det han gillar. Föräldern berättar:  

 

Om jag håller upp ett par blåa byxor och ett par rosa byxor framför 

honom på morgonen och frågar vilka han vill ha på sig, så väljer han de 

rosa byxorna utan snack. (Nils förälder) 
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Tage får också sitt utseende ifrågasatt av andra barn berättar hans förälder. Ofta är det Tages 

långa hår som flickkodas och väcker reaktioner. Tage har alltid varit mycket bestämd med att 

han ska ha långt hår berättar föräldern, och uppger vidare att Tage själv uttryckt att det är så 

han ser ut. På förskolan har nästan alla barn på avdelningen haft svårt att förstå att Tage är en 

kille, det har föräldern fått höra från avdelningens pedagoger som också ska ha uppgett att de 

behövt arbeta mycket för att få alla att acceptera att Tage är pojke, ett arbete som aktualiserats 

varje gång ett nytt barn börjat på förskolan. En del i arbetet ska ha varit att få barnen att 

använda rätt pronomen för Tage: ”Nej man säger ju inte hon, man säger han. Tage är ju 

pojke”. Även en anställd på förskolan ska ha haft svårt att förstå att ett långhårigt barn som 

Tage kan vara pojke. En hel månad säger föräldern att det tog för den här personen att förstå.  

Bland barnen på Tages förskola är det enligt föräldern särskilt ett barn som haft svårt att 

acceptera Tages normbrytande. Barnet har många gånger förklarat för Tage varför han inte är 

någon riktig pojke. Föräldern har själv hört barnet förklara varför pojkar inte kan ha rosa 

byxor. 

När Elsa hade fått sitt huvud rakat och bara hade en halv centimeter långt hår reagerade hela 

förskolan, berättar Elsas förälder. Pedagogerna ska ha varit positiva och bara sagt ”Åh är det 

skönt?”, medan barnen, samtliga av föräldern beskrivna som typiska flick-flickor och pojk-

pojkar, alla tyckte att Elsa såg ut som en kille. De hävdade dessutom att bara killar har kort 

hår. Elsa vidhöll att hon var fin i sitt korta hår men har senare bestämt sig för att låta håret 

växa ut. Föräldern undrar om det är Elsa själv som initierat det beslutet. Något många barn på 

Elsas förskola också reagerat på är Elsas klädstil. Föräldern berättar:  

 

Barnen tycker att det är konstigt att hon har killkläder. De kan påpeka för 

henne att hon har killkläder och så där. När hon kommer till förskolan så 

kan det tex stå tre tjej-tjejer där och så frågar de mig ”Varför har Elsa det 

där på sig?” Ja, för att hon vill. Men Elsa blir irriterad och säger ifrån. 

Men sen kan hon leka med samma barn fast de tycker att man ska vara 

fin hela tiden, så jag tror inte att Elsa bryr sig så himla mycket. (Elsas 

förälder) 

 

Elsa lärt sig att det är när hon har typiska tjejgrejer på sig som hon får uppskattning, berättar 

föräldern som uppger sig vara övertygad om att det är något Elsa lärt sig från barnen:  
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Elsa har blivit mer medveten om vad kompisarna tycker och försöker 

ibland anpassa sig och klä sig mer tjejigt. Jag hoppas att det är för att hon 

vill det, att hon tycker det är fint. Ibland vet jag att hon gör det bara för 

att få höra att hon är fin, andra gånger så bryr hon sig inte. Hon kan ju ta 

på sig vad andra tycker är tokiga kläder, men så säger hon ”Nu ska jag gå 

till femårs och nu kommer mina kompisar tycka att jag är så fin”. Det är 

ju när hon har riktiga tjejkläder och kanske ett glittrigt rosa armband. Så 

hon bryr sig ju om vad andra tycker om hennes kläder. I alla fall ibland.  

(Elsas förälder) 

 

5:3 Lek och kamratrelationer  

Nils förälder tror att Nils trivts mycket bra på förskolan och uppger att han åtminstone under 

de senare förskoleåren haft många lekkamrater. Föräldern har aldrig upplevt att Nils skulle ha 

varit utanför utan uppger att han alltid haft någon att leka med och oftast flera. Pedagogerna i 

förskolan har varit bra på att se till att barnen inte delats upp efter kön, menar föräldern som 

även anser att barngruppen bestått av en bra blandning barn där de allra flesta lekt med 

varandra. Föräldern berättar:  

 

De hade ju en väldigt medveten miljö där …det var inte ett dockhörn 

utan det var ett rollekshörn med utklädningskläder av alla möjliga slag. 

Det fanns dockor där också men det var liksom inte dockhörnet. Jag 

skulle nog säga att de jobbade ganska medvetet med att inte dela in i 

olika, det var aldrig så där att där är dockhörnet och där är bilhörnet... 

(Nils förälder) 

 

Under åren i förskolan har Nils successivt blivit alltmer engagerad i sociala lekar och rollekar, 

berättar föräldern och fortsätter med att berätta att Nils allra helst leker med de jämnåriga 

flickorna. I Mamma, pappa, barn-leken som Nils ofta lekt med flickorna har han ofta fått ta 

rollen som pappa, trots att han kanske helst velat vara mamma. Att det blivit så tror föräldern 

beror både på att Nils trots allt är en pojke och att de förutbestämda könsrollerna verkar 

gränsupprätthållande. 

Tage tycker mycket om sina förskolekamrater berättar föräldern. Barnen Tage oftast leker 

med i förskolan är de jämnåriga och något yngre flickorna. Den enda pojken i samma ålder, 

som upprepade gånger ifrågasatt Tages pojkidentitet, har han inte kommit så bra överens med. 

Det begränsade utbudet av jämnåriga pojkar att leka med har säkert bidragit till att Tage mest 
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leker med flickor, tror föräldern. Dessutom skiljer sig pojkars och flickors lekar åt även när 

leksakerna är desamma, menar föräldern. Tage uppges kunna leka både som flickor och 

pojkar. Dessutom menar föräldern att Tages sätt att leka skiljer sig åt beroende på om han 

leker med flickor eller pojkar:  

Han kan leka ”kasta bilar över stup-lekar”, som många pojkar gör, och 

det ska krascha och vara högljutt. Men han kan också ligga stilla på 

mattan med två bilar och låta dem prata med varandra som en del av 

tjejerna gör. (Tages förälder) 

 

Ändå är det så, berättar Tages förälder, att när tjejgänget leker ingår Tage där medan det när 

killarna lekt varit svårare för Tage att bli en i gänget. Tage och tjejerna ofta leker i det rum på 

avdelningen där det finns pussel, bygg-material och en affär.  Föräldern tror att anledningen 

till att affärsleken fungerar så bra kan vara att barnen hittat ett sätt att leka där de kan delta på 

lite olika sätt: 

…då lekte de affär och då byggde han saker som de kunde sälja. De hade 

sådana där du vet magnetpussel och då byggde han kuber och då sålde de 

dem som apelsiner…då gjorde han ju någonting i leken som han tyckte 

var roligt… (Tages förälder) 

 

Bortsett från att ett barn då och då gjort Tage fundersam genom att ifrågasätta hans pojkskap 

uppger föräldern att barngruppen ska ha fungerat väldigt bra. Tage har aldrig blivit 

exkluderad eller utsatt för trakasserier i förskolan, hävdar föräldern. 

När Elsa är i förskolan leker hon med många olika barn och lika gärna med flickor som 

pojkar, hävdar föräldern. Det kan vara docklek, lego eller klossbygge. Allt könskodat material 

i förskolan uppges vara blandat i lärmiljöerna och pedagogerna sägs vara noga med att barnen 

inte delas upp efter kön. Att pedagogerna regelbundet rör om i gruppen så att nya barn-

konstellationer kan uppstå och flickor och pojkar helst blandas, är något föräldern uppskattar. 

För att uppmuntra barnen att göra självständiga val och skapa omväxling i aktivitetsval och 

kamratkonstellationer praktiseras något som kallas valstund på förskolan. När det är valstund 

får alla barn självständigt välja i vilket rum de vill vara och vad de vill göra, vilket föräldern 

menar är jättebra. Om Elsa berättar föräldern att hon brukar välja olika saker utan att bry sig 

om vad andra barn väljer eller vilka andra barn som väljer samma rum. 
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5:4 Pedagogerna 

Nils förälder tror att pedagogerna tyckt att Nils varit en härlig person som de uppskattat för 

den han varit. Att han klätt sig i klänning och dansat har aldrig varit något konstigt för dem, 

snarare uttryckte de att Nils var en inspiration för de andra barnen, berättar föräldern. På 

utvecklingssamtalen ska pedagogerna ibland ha nämnt att Nils inte betett sig riktigt som 

pojkar förväntas göra, men föräldern har alltid uppfattat att det varit något pedagogerna tyckt 

varit positivt:  

Men då kände jag bara att det verkligen var en positiv respons på att han 

är den han är och att han verkligen står för det. De pratade mycket mer 

om att han är en bra kompis och vilka kluriga frågor han kunde ställa… 

det var ju mycket viktigare att prata om det i utvecklingssamtalen än vad 

han hade för färg på byxorna. Jag tycker att de verkligen lyckades ta det 

som en naturlig del av hans personlighet och inte göra nån grej av det. 

(Nils förälder) 

 

Om pedagogernas främjande av inkludering och relationer berättar Nils förälder: 

 

De jobbade med ett sånt kompismaterial…med små djur i skogen. Det 

tog de fram ofta och använde som ett verktyg för att prata, för jag menar- 

det är klart att det uppstod konflikter på förskolan. Men de arbetade 

väldigt aktivt med hur man är en bra kompis, hur man delar med sig och 

hur man låter alla vara med och leka. (Nils förälder) 

 

Om att Nils fortsatt vara så trygg i vad han vill och tycker om och väljer rosa kläder trots alla 

kränkningar och det ifrågasättande han utsatts för av äldre barn, säger föräldern:  

 

Och det känner jag att han måste ha fått från förskolan eftersom han 

tillbringat så otroligt mycket tid där, det kan inte bara ha kommit från oss 

utan jag tror att det mycket är deras arbete med att verkligen stärka hans 

självkänsla och göra honom till en person som vet vad han gillar. (Nils 

förälder) 

    

När Tage felkönats eller fått sin pojkidentitet ifrågasatt har hans pedagoger alltid stöttat 

genom, exempelvis genom att korrigera felaktigheter eller diskutera frågan med berörda barn, 

berättar föräldern. Något annat Tages förälder menar att förskolan lyckats väldigt bra med är 
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att de alltid accepterat Tage som han är och exempelvis aldrig frågat Tage om han inte ska 

klippa sig. Föräldern berättar:  

 

…så har de inte gjort med Tage, att berömma honom bara för att han haft 

rosa grejer på sig. Det är ju ändå att stötta honom, att han är den han är, 

utan att någon behöver kommentera det. De var bra på det, att inte göra 

en stor grej av det. (Tages förälder) 

 

Att pedagoger som möter könsöverskridande barn inte gör en grej av det eller berömmer 

utseende i onödan är något Tages förälder tror är jätteviktigt för ett barns möjligheter att 

känna sig inkluderad och accepterad. Tage, som enligt föräldern varit den enda som brutit 

könsnormer och stuckit ut på förskolan, har genom att vara sig själv satt fingret på något 

menar föräldern och uppger sig misstänka att Tages normbrytande kan ha bidragit till 

förskolans temaarbete om att alla är olika och där könstillhörighetsperspektivet varit en del.  

Elsas förälder berättar att förskolans pedagoger uttryckt uppskattning över att ”Elsa är sig 

själv” som de säger och att hon gör självständiga val och inte bara följer efter andra. Föräldern 

tycker att de varit bra på att ta emot Elsa som hon är och säger:  

Jag vet inte ens om de (syftar på pedagogerna) har tänkt så mycket på det 

(att barnet bryter könsnormer), mer att hon är hon. Som det här med 

kläderna, det spelar ingen roll vad hon har på sig. Och det här med håret 

”Åh är det skönt nu att inte ha nåt hår?”. När det gäller valet av kläder 

säger föräldern: Det är bra att de inte berömmer kläder ”Åh vad fint” 

utan mer ”åh vilken härlig färg det här va”. (Elsas förälder) 

 

Elsas förälder upplever att pedagogerna på den nuvarande femårsavdelningen är medvetna om 

vad de säger och jämför med hur det var på Elsas förra avdelning där barnen ofta delades upp 

efter kön och lekte könssegregerat och där pedagogerna kunde säga ”Kom nu tjejer”. Det enda 

Elsas förälder önskar sig ytterligare av pedagogerna är en större transkompetens som skulle 

behöva vara bättre förberedda på hur de bör bemöta Elsa om hon en dag kommer fram till att 

hon är kille. Alla pedagoger behöver vara öppna för olikheter och veta att det finns de som 

inte identifierar sig med något kön alls eller med andra än sina juridiskt tilldelade, anser Elsas 

förälder. 
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6. ANALYS 
 

I följande avsnitt har jag valt ut några av ovan presenterade situationer för att visa hur de kan 

förstås med hjälp av teoretiska begrepp som presenterats i ett tidigare avsnitt. 

Samtliga informanter har själva definierat sina barn som könsöverskridande och uppgett att 

deras barn, om än i olika omfattning, blivit felkönade. Könsnormer föräldrarna beskriver att 

barnen överskridit gäller frisyrer, val av klädesplagg och favoritfärger, lekkamrater, lekar och 

aktiviteter. Ett barn, Elsa, uppges ha funderat över sin könsidentitet.  

6:1 Kränkningar och ifrågasättande 

Av sammanställningen av det insamlade materialet framgår att samtliga informanter gett 

uttryck för att deras barn på olika sätt utsatts för ifrågasättande och/eller kränkningar av andra 

barn samt att ifrågasättandet och kränkningar samtliga varit könsattributsrelaterade och 

handlat om frisyrer, färg- och klädval. 

Nils förälder berättar att Nils som fyraåring bytt favoritfärger och slutat med klänning. 

Motiveringen var att han velat undvika bråk, diskussioner och ifrågasättande. Med Börjesson 

och Rehns (2009:27) förståelse kan Nils agerande vara uttryck för att känslor av maktlöshet 

lett till uppgivenhet. Med Foucaults förståelse (Dolk, 2013:26) kan Nils beslut tolkas som ett 

uttryck för normalisering och ett resultat av andra barns maktutövning. Enligt Börjesson och 

Rehn (2009:16-17) är möjligheten att definiera någon som avvikande och att därigenom 

positionera sig själv över en annan person en förutsättning för den här sortens maktutövande. 

Att Tage, som trots att han alltid läses som flicka och kontinuerligt könas fel av sin omgivning 

och vid återkommande tillfällen även utsätts för regelrätta kränkningar, enligt sin förälder 

fortsätter att lugnt och bestämt vidhålla att han är pojke, ska ha långt hår och föredrar rosa 

kläder, kan med Börjesson och Rehns (2009:16-17, 27) förståelse tolkas som att utsattheten 

hos Tage genererat en känsla av att motstånd är möjligt. Situationen kan också förstås som att 

det enskilda barn som fällt de mest påtagligt kränkande kommentarerna misslyckats med att 

positionera sig över Tage (ibid). Med Foucaults förståelse (Dolk, 2013:26) kan Tages 

vidhållande av sitt pojkskap, sitt långa hår och rosa kläder, tyda på att barnet ifråga 

misslyckats med att ta makten över Tage och därmed även med normaliseringen.  

Nils förälder berättar att kommentarer Nils ofta får höra är att han inte kan vara kille och gilla 

rosa, att han är flicka och att han ska gå på tjejtoan. Många barn är angelägna om att få Nils 

att förstå att han inte passar in i mallen menar föräldern. Med Thornes (Odenbring, 2010:19-

20) förståelse, och Odenbrings översättning av hennes begrepp, kan barnens stora 
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ansträngningar att få Nils att förstå att han inte passar in i mallen handla om försök till 

gränsupprätthållande och om en strävan efter att stärka eller återupprätta gränsen mellan 

flickor och pojkar. När den kortklippta Elsa, med sin blandning av tjej- och killkodade kläder, 

får höra att bara killar kan ha kort hår och att hon har konstiga kläder, vilket hennes förälder 

berättat att förskolekamraterna sagt, kan en tolkning enligt Thornes förståelse (Odenbring, 

2010:19-20), innebära att det även här, från kamraternas sida, handlar om försök att 

upprätthålla, eller kanske snarare återupprätta, gränserna mellan flickor och pojkar, göras. 

Föräldern berättar att Elsa blivit allt mer medveten om att det är när hon har typiska tjejgrejer 

på sig som hon får kamraternas uppskattning och att det därför börjat hända att Elsa, som 

tycker om att höra att hon är fin, ibland anpassat sig efter kamraternas smak och klätt sig i 

typiska tjejkläder med ett rosaglittrigt armband till. Anpassningen kan, med Foucaults 

förståelse (Dolk, 2013:26), ses som ett resultat av och uttryck för normalisering.  

6:2 Lek och kamratrelationer   

Samtliga informanter uttrycker att deras barn haft goda möjligheter att få tillgång till lek och 

kamratrelationer i förskolan. Nils och Tage leker båda mest med flickor medan Elsa lika gärna 

leker med flickor som med pojkar. Nils leker företrädesvis flickkodade lekar, medan Tage 

föredrar pojkkodade aktiviteter. Elsa leker lika gärna flick- som pojkkodade lekar.  

Att barnen enligt vad föräldrarna berättar kan anses ha god tillgång till lek och kamrater kan 

med Thornes förståelse (Odenbring, 2010:19-20) förstås som att barnens gränsöverskridanden 

när det gäller lekar och kamrater inte leder till gränsupprätthållande i samma utsträckning som 

överskridanden gällande attribut som frisyrer, färger och kläder genererar. Nils förälder, som 

menar att Nils trivts bra på förskolan och alltid haft kamrater att leka med, tror ändå att Nils 

trots allt kan ha begränsats av förutbestämda könsroller och det faktum att han är pojke när 

han som enda pojke i Mamma, pappa, barn-leken så gott som alltid fått axla rollen som 

pappa, trots att han kanske helst velat vara mamma. Med Foucaults förståelse kan situationen 

ha uppkommit till följd av sådana informella kontrollmekanismer som följer med 

sanningsdiskurser och dominerande normer (Øksnes, 2011:17-18; Dolk, 2013:26). 

Att Tage, som av föräldern uppges kunna leka både som flickor och pojkar gör och dessutom 

anpassar sitt sätt att leka beroende på om han leker med flickor eller pojkar, inkluderas när 

tjejgänget leker medan han har svårare att bli en i gänget när det varit killarna som lekt, kan 

med Börjesson och Rehns (2009:16-17) förståelse tyda på att pojkgruppen definierat Tage 

som avvikande och därför valt att exkludera honom. Att flickgruppen inte haft samma behov 

av att exkludera Tage kan bero på könsmakten och mannens överlägsna maktposition 



 

37 
 

(Börjesson & Rehns, 2009:16-17, 22). Kanske anser pojkarna att Tages normöverskridande 

diskvalificerar honom från gemenskapen med de ”normala” pojkarna och exkluderar honom 

som en gränsupprätthållande åtgärd (se Odenbring, 2010:19-20) för att skydda sin överlägsna 

position, medan flickorna, Tages överskridande till trots, förstår honom som pojke med en 

position som per automatik är högre än deras och medför att de aldrig får det maktövertag 

som krävs för att exkludera honom. 

6:3 Inkludering  

Nils förälder tror aldrig att Nils upplevt sig exkluderad eller utanför i förskolan. Samtidigt 

berättar föräldern att Nils ibland får höra av äldre barn att han ska gå på tjejtoan. Inte heller 

Tage ska enligt föräldern ha blivit exkluderad eller utsatt för trakasserier i förskolan. Vidare 

uppger föräldern att Tage alltid varit välkommen bland tjejerna men att han haft svårare att 

upptas som en i killgänget. Elsas förälder beskriver ingenting som tyder på att Elsa ska ha 

blivit exkluderad i sin nuvarande förskola. I Elsas förra förskola, där pedagogerna ofta könade 

barnen och delade in dem i tjej- och killgrupper, är det däremot möjligt att barn som Elsa, som 

varken är pojke eller flicka, eller kanske både och, kan uppleva sig exkluderade.  

Börjesson och Rehn (2009:16-17, 22) uppger att möjligheten att definiera vad som är normalt 

respektive avvikande och därmed urskiljbart vem som är annorlunda är en kraftfull teknik för 

dominans och maktutövning där de normala inkluderas och de annorlunda exkluderas. Att 

Nils av de andra barnen definieras som avvikande försätter honom i en underordnad position. 

När Nils får höra att han ska gå på tjejtoan kan det med Börjesson och Rehns förståelse antas 

att degraderingen till flicka, det underordnade könet, syftar till att signalera att Nils 

normbrytande fått kamraterna att exkludera honom ur gruppen pojkar. Med Thornes förståelse 

(Odenbring, 2010:19-20) kan kommentarerna Nils fått om att gå på tjejtoan istället förstås 

som ett uttryck för att barnen bedriver ett gränsupprätthållande arbete.  

6:4 Läroplanen och pedagogerna- en jämförelse  

Avseende pedagogernas bemötande av de könsöverskridande barnen uppger samtliga 

informanter att pedagogernas relationer till deras barn präglats av självklarhet och respekt. 

Nils förälder nämner exempelvis att pedagogerna alltid pratat mycket mer om att Nils varit en 

bra kompis och att han ställt kluriga frågor än om vad han haft för färg på byxorna. Inte heller 

Tages pedagoger har gjort någon ”grej” av eller kommenterat könsöverskridandet berättar 

hans förälder och menar att det i sig varit att stötta Tage. Att slippa få sitt överskridande 

uttryck kommenterat i onödan tror föräldern är jätteviktigt för alla överskridande barns 

möjligheter att känna sig inkluderade och accepterade. Inte heller Elsas pedagoger ska ha 
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ägnat hennes normbrytande någon större uppmärksamhet. När hon rakat sitt huvud frågade de 

henne bara om det kändes skönt. I övrigt har pedagogerna, enligt föräldern, stöttat Elsa i att 

vara den hon är genom att uttrycka uppskattning över att ”Elsa är Elsa” och att Elsa gör 

självständiga val. Baserat på föräldrarnas berättelser kan antagandet göras att pedagogerna i 

de aktuella verksamheterna gett sina överskridande förskolebarn det stöd i att utveckla sina 

identiteter och känna trygghet i dem, som påbjuds (se Skolverket, 2016:9).  

Ingen av informanterna har nämnt att det skulle ha funnits könskodade rum, som exempelvis 

dockvrå eller bilrum, på barnens förskolor. Istället har de uppgett att allt könskodat 

lekmaterial presenterats blandat i de olika miljöerna. Tages förälder berättar att Tage och hans 

tjejkompisar ofta leker i ett rum där det finns pussel, byggmaterial och en affär. Föräldern tror 

att anledningen till att affärsleken fungerar så bra kan vara att flickorna kan driva butiken 

medan Tage bygger och producerar varor som kan säljas, barnen kan med andra ord delta i 

leken på olika sätt. Vidare berättar både Nils och Elsas föräldrar om pedagoger som varit noga 

med att inte dela upp barnen efter kön. Nils förälder uppger också att ingen av pedagogerna 

någonsin tyckt att det varit konstigt att Nils varit klädd i klänning och dansat. Elsas förälder 

berättar att pedagogerna på Elsas förskola, utöver att arbeta aktivt för att blanda flickor och 

pojkar och skapa omväxling i kamratkonstellationerna, också uppmuntrar barnen att göra 

självständiga och omväxlande aktivitetsval. Baserat på vad föräldrarna berättat förefaller 

pedagogerna i de aktuella verksamheterna bedriva ett medvetet arbete för att bryta 

traditionella könsmönster. Pedagogerna eftersträvar att alla barn ska ha samma möjligheter att 

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

(Skolverket, 2016:5). Dock kan vi i exemplet med Nils, som i Mamma, pappa, barn-leken 

oftast tagit rollen som pappa trots att det kanske inte varit vad han helst velat, se att 

förväntningar kopplade till kön ändå i vissa situationer verkar begränsande. 

De tre informanterna uppger alla att deras barn haft gott om kamratrelationer på sina 

respektive förskolor och att de alla upplevt att pedagogerna varit barnen till stöd när det gällt 

deras relationer med andra barn. Tages förälder uppger att hans pedagoger arbetat mycket för 

att få Tage accepterad som pojke och benämnd med rätt pronomen. De har dessutom initierat 

ett temaarbete om allas olikheter och där könsnormer och könstillhörighetsperspektivet ingått. 

Även Nils och Elsas föräldrar berättar om pedagoger som arbetat aktivt för att främja 

inkludering och goda kamratrelationer i barngruppen. Med grund i föräldrarnas berättelser är 

min tolkning att pedagogerna varit måna om att barnen ska känna trygghet i gruppen och ha 

goda förutsättningar för att etablera hållbara relationer (Skolverket, 2016:11). 
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   7.      DISKUSSION 

 

Syftet med studien är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om sina  

könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som studien önskar 

besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna beskriver att 

deras barn med könsöverskridande beteenden och uttryck har i förskolan samt hur 

föräldrarnas beskrivningar av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till 

direktiven i gällande styrdokument.       

Samtliga föräldrar berättar att deras barn utsatts för ifrågasättande av andra barn. Samtidigt 

beskriver de upplevelser av att barnen haft goda möjligheter till lek och kamratrelationer i 

förskolan. Vidare uppger föräldrarna att de upplevt sina barn vara inkluderade. Under 

analysprocessen framkommer dock att flera av de situationer föräldrarna beskrivit ändå kan 

förstås som exempel på exkludering. Samtliga föräldrar uppger sig vara nöjda med 

pedagogernas bemötande av deras barn.  

7:1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsintervjuns styrka är att den möjliggör ett privilegierat tillträde till 

några utvalda informanters perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009:39, 43, 45). De 

semistrukturerade intervjuernas preliminärt formulerade frågor har riktat fokus mot det valda 

undersökningsområdet och samtidigt erbjudit möjligheten att ställa fördjupande frågor och att 

vid behov även omformulera frågor under intervjuns gång (ibid). Att ljudupptagningar från 

intervjuerna möjliggjort för mig att i efterhand kunna återvända till informanternas berättelser 

flera gånger har minskat risken för att värdefull information ska ha missats (2009:194-195).  

Resultatet i en kvalitativ studie där antalet informanter är litet är känsligt för små 

förändringar. Resultatet av denna studie gäller just dessa föräldrar och vad de lyckades 

kommunicera till mig vid tillfället för intervjuerna. Ett upprepande av studien med andra 

föräldrar till könsöverskridande förskolebarn hade högst sannolikt gett andra resultat och lett 

till andra slutsatser. Att det är den unika relation som uppstår mellan intervjuaren och 

informanten i intervjusituationen som avgör vilket resultat som kommer att erhållas bekräftas 

av Kvale och Brinkmann (2009:322-323). Att metoden inte genererar någon generellt 

applicerbar kunskap utan endast gäller de utvalda informanterna kan ses som en svaghet.     

För att kunna dra mer generella slutsatser av en intervjustudie är kvantifiering ett krav 

(Thurén, 2007:22-23). Om resultatet inte ska bli missvisande krävs en mycket stor och 

variationsrikt sammansatt grupp informanter (ibid). Det skulle bli omöjligt att uppnå eftersom 
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det skulle kräva deltagande också av föräldrar som är helt omedvetna om, förnekar och/eller 

skäms över sina barns könsöverskridande, liksom deltagande av föräldrar som saknar tid 

och/eller intresse för att delta i studien. Skulle en sådan studie ändå kunna genomföras skulle 

de resultat den genererar ändå inte vara definitivt säkra eftersom materialet de bygger på är 

empiriskt (2007:24). Valet att göra en kvalitativ studie var därför lätt. Dock finns andra 

metoder än den jag valde. Jag hade exempelvis kunnat välja att göra en etnografisk studie. En 

sådan hade dock tagit mer tid i anspråk än jag förfogar över. Etnografin som metod bygger 

nämligen på att forskaren under en längre tids fältarbete delar vardagen med de människor 

hen önskar förstå i sin strävan efter att kunna inta ett inifrånperspektiv (Roos, 2014:47-48).  

Att jag kom i kontakt med mina informanter genom att göra förfrågningar på internetbaserade 

föräldraforum skulle kunna ifrågasättas. Ett alternativ hade varit att etablera kontakt med en 

eller flera förskolor för att söka informanter där. Kanske hade jag då kommit i kontakt med 

barn jag kunnat definiera som könsöverskridande och därefter kunnat fråga deras föräldrar om 

de var villiga att medverka i studien. Sannolikheten att nå framgång i sökandet efter villiga 

informanter med denna metod bedömer jag dock som liten. Förfaringssättet hade dessutom 

varit tveksamt ur ett etiskt perspektiv. 

Genom att beskriva min studie och precisera kriterierna för de informanter jag sökte fick jag 

kontakt med personer som känt igen sig och sina barn i mina beskrivningar och som tog 

kontakt med mig för att någonting fick dem att själva vilja medverka i studien. På detta sätt 

gjorde jag det möjligt att erbjuda närmast full anonymitet för de personer som tog kontakt 

med mig. Möjligheten att genomföra intervjuerna över videolänk med avstängd kamera 

gjorde det möjligt för dem som så önskade att förbli anonyma, något jag tror kan ha betydelse 

när det gäller att få informanter att öppna sig och dela med sig av erfarenheter av mer känslig 

karaktär. Betydelsen av att få informanten att känna sig fri och trygg i intervjusituationen 

bekräftas av Kvale och Brinkmann (2009) som även betonar att den kunskap som produceras i 

en intervju uppstår i det mellanmänskliga samspel som uppstår i intervjusituationen (2009:32, 

44). 

 
7:2 Resultatdiskussion 

Vid analysen av det insamlade materialet framträder gemensamma drag i informanternas 

berättelser. Alla tre uttrycker att de upplevt att deras barn haft goda möjligheter till lek och 

kamratrelationer i förskolan. Att barnen gjort normbrytande val när det gäller lekar och 

lekkamrater uppges inte ha mött några hinder. Barnens normbrytande könsattribut har 
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däremot åtföljts av upprepat ifrågasättande och/eller kränkningar av andra barn. Att barns 

gränsöverskridanden när det gäller lekar och kamrater inte möter samma motstånd som 

överskridanden i form av könsmarkörer som frisyrer, färger och kläder gör, är ett resultat som 

stöds av tidigare forskning (se Odenbring, 2010:19-20; Hellman, 2010:231).  

7:2:1 Normbrytande och kränkningar 

Samtliga informanter uppger att deras barn blir ifrågasatta av andra barn för 

könsöverskridandets skull. Att det innebär avsevärda risker att inta andra positioner än de som 

erhålls genom att agera i enighet med det som anses vara mest typiskt för respektive kön och 

som är det som också värderas högst, stämmer väl överens med vad Hellman (2010:216-217) 

såg i sin studie. Att det krävs både mod och inre styrka att stå emot kraven på anpassning och 

normalisering, och hålla fast vid det som en upplever som sig själv när kränkningar och 

ifrågasättande avlöser varandra, är ett rimligt antagande. Foucault menar jag att 

normaliseringsförsök är makthandlingar (Dolk, 2013:26) och att utsättas för andras 

makthandlingar är svårt- också när motstånd upplevs som möjligt (Börjesson & Rehn, 

2009:27).  

Informanternas barn uppges trots allt, i varierande stor utsträckning, förmå hålla fast vid det 

som de känner som sig själva, om än inte alltid. För dem blir förskolan inte enbart en arena 

för lärande och omsorg utan också en plats där de måste vara starka och uthålliga om de ska 

förmå hålla fast vid de identiteter och uttryck de upplever som sina och som innebär ett 

kontinuerligt glidande över de könsgränser som några av deras kamrater försöker upprätthålla 

(se Odenbring, 2010:19-20). Att tycka, tänka eller yttra sådant som går emot normer är svårt 

(Øksnes, 2011:17-18) eftersom den som gör det ofta ses som ett problem som måste 

kontrolleras (Dolk, 2013:26-27).  

Trots att pedagogerna i de aktuella verksamheterna enligt föräldrarna bedriver ett aktivt och 

medvetet arbete för att främja upplösningen av traditionella könsmönster förefaller det vara en 

utmaning för dem att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan 

med normer som inte överensstämmer med dem som förskolan uppdragits att realisera (se 

Skolverket, 98/16:4-5). Konsekvensen är att de kränkningar som sker av informanternas barn 

till följd av traditionella uppfattningar om kön, blir svåra för pedagogerna att förhindra. Jag är 

därför beredd att hålla med Gruber (2008:164-165), som anser att det är olyckligt att 

styrdokumenten saknar konkreta anvisningar för hur arbetet mot utanförskap och 

maktobalanser kan konkretiseras. 
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Att det är svårt för pedagogerna att förankra förskolans värden och normer, hos de barn som 

inte delar dem, kan bero på att dessa barn inte vill riskera att själva utsättas för kränkningar, 

något de tidigt lärt sig att brytandet mot traditionella könsmönster kan medföra (Dolk, 

2013:26-27; Øksnes, 2011:17-18) 

 

7:2:2 Pedagogernas insatser  

Utifrån föräldrarnas berättelser gör jag tolkningen att pedagogerna i de aktuella 

verksamheterna bedriver ett medvetet och aktivt arbete för att bryta traditionella könsmönster. 

Alla föräldrarna berättar att deras barn tagits emot med självklarhet som de överskridande 

individer de är och att förskolorna alla presenterar sitt könade lekmaterial blandat på 

avdelningarna. Både Nils och Elsas föräldrar uppger att pedagogerna arbetat medvetet för att 

barnen inte skulle delas upp efter kön, och Tages förälder berättar att hans förskola arbetar 

med ett tema arbete om allas olikheter där könstillhörighetsperspektivet uppmärksammats. 

Nils förälder uppger att pedagogerna uttryckt uppskattning när Nils genom att dansa i sin rosa 

klänning inspirerat de andra barnen och Elsas förälder berättar att på Elsas pedagoger arbetar 

medvetet för att barnen ska lära sig att göra självständiga och aktiva aktivitetsval. Resultatet 

utgör stor kontrast mot det Odenbring (2010:174) erhöll i sin studie där förskollärarna visade 

sig könskategorisera barnen i hög grad och bidrog till att upprätthålla könsgränser och 

begränsa flickors handlingsutrymme. 

Föräldrarna i studien uppger att de aktuella pedagogerna arbetar regelbundet för att främja 

inkludering och goda kamratrelationer i barngrupperna. Vidare uppger de att pedagogerna ger 

sina könsöverskridande förskolebarn stöd i att utveckla sina identiteter och känna trygghet i 

dem och utifrån föräldrarnas berättelser förefaller pedagogerna vara måna om att barnen ska 

känna trygghet i gruppen och ha goda förutsättningar för att etablera hållbara relationer.  

Ändå tar såväl kränkningar som exkluderingssituationer plats i de verksamheter som 

föräldrarna beskriver. Ett par exempel på kränkningar är att Nils fått höra att han som kille 

inte kan ha rosa som favoritfärg och att Elsa upplysts om att bara killar kan ha kort hår. Att 

Tage haft svårt att bli riktigt accepterad i killgänget på förskolan kan vara ett tecken på att han 

exkluderas av de andra pojkarna. Trots att alla tre föräldrarna förnekat att deras barn någonsin 

ska ha exkluderats i förskolan, beskrivs situationer som kan tyda på att exkludering ändå 

förekommit. I Elsas förra förskola vill jag hävda att pedagogernas könande tilltal och 

uppdelning av barnen i flick- och pojkgrupper definitiv innebär en avsevärd risk för att barn 

utan självklar tillhörighet i någon av grupperna, som Elsa, ska uppleva exkludering. 
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Läroplanen (Skolverket, 98/16) innehåller direktiv som enligt min förståelse innebär att 

förskollärare ska kunna garantera att alla barn kan känna sig trygga i förskolan (jmf. 

Skolverket, 98/16:5,11). Baserat på föräldrarnas berättelser anser jag att ingen av de tre 

aktuella förskolorna verkar kunna garantera barnen känslan av trygghet, eftersom de alla vet 

att de när som helst kan bli ifrågasatta, kränkta eller exkluderade. 

Att utifrån föräldrarnas berättelser skapa sig en helhetsbild av vad pedagogerna faktiskt gjort 

för att förhindra de kränknings- och exkluderingssituationer föräldrarna beskrivit är svårt. 

Dock förefaller det, utifrån vad föräldrarna berättat, vara svårt för pedagogerna att erbjuda de 

barn som rör sig över könsgränserna helt kränkningsfria, inkluderande och trygga förskolor.  

Sammanfattningsvis är uppfattningen jag fått av det föräldrarna berättat, att barnens 

pedagoger i flera avseenden utför sina uppdrag enligt gällande direktiv (jmf. Skolverket, 

2016:5, 9, 11). När det gäller att kunna garantera barnen en trygg, fullt inkluderande och 

kränkningsfri förskola (jmf. Skolverket, 98/16:4-5, 11) återstår mycket arbete. 

7:2:3 En exkluderande läroplan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 98/16) präglas av tvåkönsmodellen med dikotoma 

formuleringar som kvinnligt och manligt, flickor och pojkar. När en av studiens informanter 

berättar om sitt barn Elsa, och uppger att Elsa har en könsidentitet som inte ryms i 

tvåkönsmodellen, blir det relevant att belysa hur några av formuleringarna i läroplanen bidrar 

till exkluderingen av barn med överskridande könsidentiteter. Det står: 

 

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, 2016:5). 

 

Att läroplanen påtagligt präglas av tvåkönsmodellen samtidigt som den påbjuder att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster samt uppger att barn i förskolan inte får diskrimineras 

(se Skolverket, 2016:4-5) blir motstridigt när själva användandet av de kategoriserande 

formuleringarna ”kvinnligt och manligt” respektive ”flickor och pojkar” är exkluderande för 

dem som inte känner sig hemma i någon av dessa kategorier. Att formuleringarna är 

exkluderande ställer läroplanen i konflikt med Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som 
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skyddar rättigheterna för dem vars könsidentiteter eller könsuttryck inte överensstämmer med 

samhällets dominerande normer. Vidare bidrar läroplanens dikotoma formuleringar även till 

att konservera den tvåkönsmodell som ligger till grund för de traditionella könsmönster och 

den diskriminering som samma läroplan utger sig ha för avsikt att motverka. Med grund i 

uppfattningen att det först är när något konfirmeras som normalt som något annat kan bli 

onormalt eller överskridande anser jag att läroplanens dikotoma könsformuleringar bidrar till 

att osynliggöra och exkludera barn med överskridande könsidentiteter, eftersom det är genom 

att fastställa identiteter som endera flicka, pojke, kvinna eller man, som barn som Elsa 

konstrueras som avvikande, när de inte ryms i tvåkönssystemet.  

För en förskola som vill inkludera också barn med överskridande könsidentiteter medför 

tvåkönsmodellen och dess prägel på läroplanen bekymmer. Genom att öppna upp för fler 

alternativ än två skulle alla barn kunna synliggöras, bekräftas och erkännas som fullvärdiga 

förskolebarn och medlemmar i mänskligheten. Ett sådant uppöppnande skulle påtagligt 

förbättra de möjlighetsvillkor förskolan erbjuder barn med könsöverskridande identiteter. 

Ingen människa, och i synnerhet inget förpubertalt barn, ska behöva få sin könstillhörighet 

definierad av någon annan, inte heller ska någon tvingas att välja könstillhörighet bland 

alternativ de inte är tillfreds med. När Elsas förälder beskriver att pedagogerna på Elsas förra 

förskola ofta använde ett könande språkbruk och gärna delade upp barnen efter kön, visar det 

tydligt hur könsdikotomin kan leda till osynliggörande och exkludering i förskolan då en 

konsekvens av pedagogernas tvåkönstänkande blev att alla barn, även de med överskridande 

könsidentiteter, tvingades infoga sig i tvåkönsmodellens system som flicka eller pojke. Att 

tvåkönsmodellen leder till exkludering och osynliggörande vittnar många personer med 

könsöverskridande identiteter om (SOU 2017, 92:22).  

En forskare som formulerat många tankar kring den dikotomiska könsmodellen i relation till 

förskolans verksamhet är Eidevald (2009). Eidevald hävdar bland annat att förskolan aldrig 

kommer att lyckas med uppdraget att ge alla barn samma möjligheter så länge den bemöter 

barnen utifrån antaganden om att de som pojkar och flickor är olika (2009:182-183). 

Lösningen på problemet är enligt Eidevald att tillåta multipla maskuliniteter och femininiteter 

att komma till uttryck men också att acceptera att dessa multipla maskuliniteter och 

femininiteter överlappar varandra. På så vis kan alla få tillgång till fler positioner menar 

Eidevald (ibid). Svaleryd (2002:46-50) går inte riktigt lika långt men delar uppfattningen att 

små barn inte ska behöva begränsas av förväntningar knutna till kön. Svaleryds förslag är att 

barn ska få möjlighet att utvecklas fria från könsbundna förväntningar för att först senare 
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behöva förhålla sig till sådana (ibid). Själv sympatiserar jag med Eidevalds (2009:182-183) 

uttalande eftersom det innebär att ingen behöver vingklippas för att få plats i gemenskapen. 

Genom att tillåta uttrycken från multipla maskuliniteter och femininiteter och acceptera att de 

också måste få överlappa varandra, vilket Eidevald (2009:182-183) föreskriver, skulle 

möjlighetsvillkoren för förskolans könsöverskridande barn påtagligt förbättrade.  

7:2:4 Se de osedda 

Att osynliggörandet av transpersoner drabbar även förskolebarn verkar ha gått många förbi. 

Inte heller SOU (2017:92) visar någon medvetenhet om att det finns förskolebarn med 

överskridande könsidentiteter. När utredningen ger Skolinspektionen i uppdrag att utreda 

villkoren för transpersoner i grundskola och gymnasium (2017:92:506), men inte i förskola, 

blir det uppenbart att dessa barn helt förbigåtts. Av detta kan utläsas att gruppen barn med 

könsöverskridande identiteter i förskolan, på en övergripande och strukturell nivå, hittills helt 

glömts bort. Ska förskolans pedagoger nå målet att alla förskolebarn ”finner sin personliga 

väg, urskiljer sig från mängden utan att avskilja sig från andra...” vilket Aspelin (2010:12) 

anser är utbildningens främsta mål, räcker det inte att nöja sig med en toleransdiskurs där 

avvikare accepteras. En sådan kan möjligen skapa förståelse och empati för dem som 

diskrimineras men inte utan att samtidigt befästa rådande normer och den maktordning där 

några tar sig rätten att definiera och dominera andra. Förskolans pedagoger måste synliggöra 

och utmana de normer och maktstrukturer som skiljer oss från varandra.  

7:3 Slutsatser 

Syftet med min studie var att uppmärksamma några föräldrars berättelser om de 

möjlighetsvillkor deras könsöverskridande barn möter i förskolan. Enligt min uppfattning är 

barns möjligheter till könsöverskridande i förskolan intimt förknippat med den inverkan 

överskridandet har på deras möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering.  

Sammantaget uppfattar jag att föräldrarna beskriver att barnens möjligheter till lek, 

kamratrelationer och inkludering i många avseenden är goda men att villkoren för barnens 

könsöverskridande medför återkommande ifrågasättande och risk för könsattributsrelaterade 

kränkningar från andra barn. Vad gäller föräldrarnas berättelser om barnens pedagoger 

beskrivs dessa leva upp till alla de läroplansdirektiv som fokuserats i studien.  

En utmaning som identifierats i studien är de svårigheter pedagogerna verkar ha när det gäller 

att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan med normer som 

inte överensstämmer med denna. Ett bekymmer svårigheterna leder till är de kränkningar som 

sker till följd av barns försök att upprätthålla de normer de håller för sanningar. 



 

46 
 

I studien konstaterar jag att tvåkönsmodellen och dess prägling på läroplanen (se Skolverket 

2016:4-5) bidrar till att osynliggöra och exkludera barn med överskridande könsidentiteter 

vilket i sin tur innebär att läroplanen kommer i konflikt med gällande lagstiftning i form av 

det skydd som Diskrimineringslagen (se SFS 2008:567) ska garantera bland andra de 

individer vars könsidentitet eller könsuttryck inte överensstämmer med samhällets 

dominerande normer. I studien slår jag också fast att gruppen barn med könsöverskridande 

identiteter exkluderas och osynliggörs i den regeringstillsatta utredningen av transpersoners 

livsvillkor (SOU, 2017:92) och i de åtgärder denna utredning utmynnat i. 

 

7:4 Förslag till fortsatt forskning 

Min studie har belyst hur några föräldrar beskrivit sina upplevelser av de egna 

könsöverskridande barnens möjlighetsvillkor i förskolan. En fortsättning på min studie skulle 

kunna vara att belysa vilka könsrelaterade uppfattningar och erfarenheter som förskolebarn 

själva beskriver. Har barnen uppfattat några könsnormer och i så fall vilka? Vilka 

könsrelaterade möjligheter och begränsningar beskriver barnen och hur ser de på 

överskridande av normer för kön? Frågorna är viktiga att få svar på för att öka kunskapen om 

och förståelsen för de könsnormsrelaterade utmaningar förskolan står inför. Vidare har det i 

studien framkommit att det kan vara svårt för förskolans pedagoger att förankra läroplanens 

värdegrund hos barn med oppositionella normer och värderingar. En fortsättning på denna 

studie skulle kunna vara att belysa hur pedagoger beskriver sina erfarenheter av uppdraget 

med att förankra förskolans värdegrund i barngruppen. Upplever pedagogerna utmaningar och 

i så fall vilka? Hur beskriver de att de hanterar dem? Vad menar pedagogerna behöver hända 

för att utmaningarna ska kunna hanteras mer framgångsrikt? Ämnet är angeläget eftersom en 

framgångsrik förankring av värdegrunden bör minska risken för kränkningar i barngruppen 

och därmed öka tryggheten. 

  



 

47 
 

8. REFERENSER 
 

Alvesson, M., Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur 
 

Aspelin, J. (2010).  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Lund: Författaren och 

Gleerups utbildning AB  

Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Börjesson, M., Rehn, A. (2009). Makt. Stockholm: Liber  

Connell, R., Pearse, R. (2015). Om Genus. Göteborg: Daidalos 

Davies, B. (1989). Frogs and Snails and Feminist Tales: Preschool Children and Gender. 

Sydney: Allen and Unwin. 

Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan. Stockholm: 

Ordfronts förlag.  

 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. Hämtad 2017-

05-15 från: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:158528/FULLTEXT01.pdf 

 

Förenta Nationerna (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad 2017-12-18 från 
www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten 

 

Frisén, L., Söder, O. Rydelius, P.A. (2017). Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och 

unga: Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos. Läkartidningen 2017, volym 114, 

s 1-6. Hämtad 2017-05-26 från: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-
oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/ 

 

Gruber, S. (2008). När skolan gör skillnad – skola, etnicitet och institutionell praktik. 

Stockholm: Författaren och Liber AB  

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på 

en förskola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Hämtad 20170515 från: 
http://hdl.handle.net/2077/22776 

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning. 

 

Kvale, S. (1995). The social construction of validity. Qualitative Inquiry. Volume 1, no. 1 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Lenz Taguchi, H. (2004). In på bara benet - En introduktion till feministisk poststrukturalism.  

Stockholm: HLS Förlag 
 

Löfdahl, A (2014). God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. Löfdahl, A., 

Hjalmarsson, M., Franzén, K. (Red). Förskollärarens Metod och Vetenskapsteori. Stockholm: 

Liber 

 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:158528/FULLTEXT01.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/
http://hdl.handle.net/2077/22776


 

48 
 

Molina, I. (2016). Intersektionalitet. Lundberg, A., och Werne, A. (red.) (2016). En 

introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Göteborg: Nationella sekretariatet för 

genusforskning. Hämtad 2017-11-28 från https://www.genus.se/media/en-introduktion-till-
genusvetenskapliga-begrepp-2016/ 

 

Myrdal, A. (1936). Riktiga leksaker. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag. 

 

Myrdal, A. (1935). Stadsbarn: En bok om deras fostran i storbarnkammare. Stockholm: 

Kooperativa förbundets bokförlag. 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2016). Om kön och genus. Hämtad 2017-11-28 

från https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus 

 

Odenbring, Y. (2010). Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i 

interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. Hämtad 2017-05-15 från:  http://hdl.handle.net/2077/22144 

Regeringskansliet (2017). Lagrådsremiss. Inkorporering av FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtat 2017-12-05 från 
http://www.regeringen.se/49f639/contentassets/1ae1837801a040689acf3c6190d7533e/lrr-inkorporering-av-fns-
konvention.pdf 

 

RFSL (2015). HBTQ-fakta och tips: Begreppsordlista. Hämtad 2017-12-18 från RFSL: 
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/   

RFSL (2016). Transformering: Ordlista. Hämtad 2017-12-18 från RFSL Ungdoms sida 

Transformering:  http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista 

 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk studie. Löfdahl, A., 

Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (Red.). Förskollärarens Metod och Vetenskapsteori. 

Stockholm:  Författarna och Liber AB  

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Hämtad 2017-11-18 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-
2008567_sfs-2008-567  
 

SFS 2016:828. Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).  

Hämtad 2017-11-18 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567  

 

Skolverket (2013). Redovisning av uppdrag om s.k. maktlekar. Hämtad 2017-05-24 från:  
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2978 

 

Skolverket (2014). Sex Education. Gender equality, sexuality and human relationships in the 

Swedish Curricula. Hämtad 2017-05-24 från:  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/vardegrund 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket 

SOU 2004:115. Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete. Hämtad 2017-12-04 från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-
offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/ 

 

https://www.genus.se/media/en-introduktion-till-genusvetenskapliga-begrepp-2016/
https://www.genus.se/media/en-introduktion-till-genusvetenskapliga-begrepp-2016/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus
http://hdl.handle.net/2077/22144
http://www.regeringen.se/49f639/contentassets/1ae1837801a040689acf3c6190d7533e/lrr-inkorporering-av-fns-konvention.pdf
http://www.regeringen.se/49f639/contentassets/1ae1837801a040689acf3c6190d7533e/lrr-inkorporering-av-fns-konvention.pdf
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2978
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/vardegrund
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/vardegrund
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/


 

49 
 

SOU 2006:75. Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete – slutbetänkande. Hämtad 2017-12-04 från 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/ 

 

SOU 2016:19. Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av Barnrättighetsutredningen. 

Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad 2017-12-05 från 
http://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-
svensk-lag-sou-2016_19.pdf 

 

SOU, 2017:92. Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre 

levnadsvillkor. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad 2017-12-01 från 
http://www.regeringen.se/4adda9/contentassets/3e2e892900fc4034a9d822413fdaefe7/transpersoner-i-sverige---
forslag-for-starkt-stallning-och-battre-levnadsvillkor 

 

Svaleryd, K. (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber AB. 

Thuren (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB  

Unicef (u.å.a). Hur många länder har skrivit under barnkonventionen? Hämtad 2017-11-28 

från https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen 

 

Unicef (u.å.b). Vad innebar det att ratificera barnkonventionen? Hämtad 2017-11-28 från 
https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen 

 

Vallberg Roth, A-C (2011). De Yngre Barnens Läroplanshistoria – Didaktik, Dokumentation 

Och Bedömning I Förskola. Lund: Studentlitteratur  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm : Vetenskapsrådet 

 

Wernersson, I. (2006). Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm: Högskoleverket 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2008). Skogen som pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv.  

Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet– om barns lek i en institutionaliserad barndom. 

Stockholm: Maria Øksnes och Liber AB 

  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/
http://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf
http://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf
http://www.regeringen.se/4adda9/contentassets/3e2e892900fc4034a9d822413fdaefe7/transpersoner-i-sverige---forslag-for-starkt-stallning-och-battre-levnadsvillkor
http://www.regeringen.se/4adda9/contentassets/3e2e892900fc4034a9d822413fdaefe7/transpersoner-i-sverige---forslag-for-starkt-stallning-och-battre-levnadsvillkor
https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen
https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen


 

50 
 

Bilaga 1: Information och samtyckesförfrågan 
2017-11-30 

  
Information och samtyckesförfrågan om deltagande i intervjustudie  

om barns möjligheter till könsöverskridande i förskolan 

 

Under december 2017 kommer jag, Kristina Thalberg, att göra mitt examensarbete på 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Genom en intervjustudie kommer jag att 

undersöka hur några föräldrar till barn med könsnormsöverskridande beteenden och uttryck 

beskriver sina upplevelser av hur barnen blir bemötta i förskolan och hur barnets möjligheter 

till inkludering, lek och kamratrelationer i förskolan ser ut. Erbjuder förskolan alla barn 

samma villkor och möjligheter? Det är som förälder till ett barn med könsnormsöverskridande 

beteenden och/eller uttryck du tillfrågas om deltagande i studien. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur några föräldrar till barn med 

könsöverskridande beteenden och uttryck beskriver sina upplevelser av hur barnen blir 

bemötta i förskolan och hur deras möjligheter till inkludering, lek och kamratrelationer i 

förskolan ser ut. Erbjuder förskolan alla barn samma villkor och möjligheter?  

 

Området är viktigt att undersöka eftersom tidigare forskning visat att förskolor och skolor ofta 

misslyckas med att erbjuda alla barn samma villkor och möjligheter utan istället begränsar 

barnen utifrån stereotypa könsroller. Befintlig forskning bygger huvudsakligen på 

observationsstudier och på intervjuer med pedagoger. Föräldrar har sällan inbjudits till att dela 

med sig av sina erfarenheter. Det är av denna anledning du tillfrågas om att delta i studien. 
 

Genomförande 
Tre till fem föräldrar kommer att delta i intervjustudien. Föräldrar som väljs ut för studien har 

barn som de definierar som könsnormsbrytande. Varje förälder intervjuas vid ett tillfälle och 

tidsåtgången uppskattas till omkring en timme. Intervjun bygger på ett antal öppna frågor där 

föräldern har stor frihet i utformningen av sina svar. Deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt och en deltagare kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering.    

 

Insamlad rådata kommer att förvaras, hanteras och bearbetas strikt konfidentiellt och endast 

av undertecknad. Ingen deltagares identitet kommer att röjas, ej heller namnet på någon 

förskola/skola, ort eller kommun där studien genomförts. Alla personer eller platser som på 

något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Först sedan materialet avidentifierats 

kommer det att bearbetas med stöd av min handledare. Senast när examensarbetet är godkänt 

kommer all insamlad rådata att förstöras. Undersökningen kommer att examineras i form av 

en skriftlig rapport som presenteras och ventileras på Högskolan Dalarna. Resultatet av 

examensarbetet är en offentlig handling som du får ta del av.  

 

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i studien. Deltagande är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan närmare motivering. Om du avböjer att delta i studien eller väljer att 

avbryta deltagandet vid ett senare tillfälle kommer det inte att påverka den fortsatta studien.  

 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga: 

Student: Kristina Thalberg, e-post: kristina.thalberg@live.com 

Handledare: Sanna Bäcke, e-post: sba@du.se                      

mailto:sba@du.se
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Informerat samtycke 

 

Med detta formulär vill jag försäkra mig om att du tagit del av informationen om 

intervjustudien som kommer att göras inom ramen för ett examensarbete på Förskollärar-

programmet, Högskolan Dalarna, samt att du samtycker till att delta i denna studie.  

 

Fyll i ditt namn och skriv sedan under med dagens datum och din underskrift. Markera även 

med ett kryss i en av de två rutorna för att visa om du vill att den färdiga rapporten skickas till 

dig per e-mejl. Lämna i så fall också din e-mejladress.  

 

 

 

 

Jag 

 

_____________________________________ 

(ditt namn) 

 

 

har tagit del av informationen om studien och 

samtycker till att delta i densamma 

 

 

 

 

 

 

Datum & namnteckning 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

               Jag vill att den skriftliga rapporten skickas till min e-postadress enligt nedan: 

 

 

 

               Jag är inte intresserad av den skriftliga rapporten. 

 

 

 
 
 
 



 

52 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Vad kan du berätta om ditt barns förskola? (huvudman, profil, barngrupp, personal). 

 

Hur gammalt är ditt barn?  

 

Hur skulle du beskriva ditt barn? (t.ex. personlighet, intressen) 

 

Vad i ditt barns könsuttryck och/eller beteende är normbrytande? (Enligt föräldern och andra) 

 

Vilket är barnets juridiska kön? (det som står i folkbokföringen)  

 

Vilket kön tror du att barnet läses som av omgivningen? 

 

Vilket eller vilka kön tror du att barnet identifierar sig med? (kan vara inget kön alls) 

 

Vilket pronomen har du uppfattat att barnet föredrar? 

 

Hur skulle du beskriva förskolans bemötande att ditt barn?  

 

Tror du att ditt barn upplever sig vara en tillgång i gruppen? Bidrar pedagogerna till det? Hur? 

 

Upplever du att barnet känner sig inkluderat i förskolan?  

 

Hur tror du att ditt barn i övrigt upplevt sin förskoletid? 

 

Hur har du uppfattat att ditt barn tagits emot av andra barn på förskolan?  

 

Tror du att barnet känner sig välkommet på förskolan? 

 

Tror du att barnet känner sig tryggt på förskolan? 

 

Hur har du tolkat barnets möjligheter att få tillgång till lek och kamratrelationer i förskolan? 

 

Tror du att barnet någonsin upplevt sig exkluderad i förskolan p.g.a. att hen bryter normen? 

 

Upplever du att pedagogerna stöttar och bekräftar barnet i relation till andra barn? Hur? 

 

Vad tror du att förskolan gjort för att stärka och stötta ditt barn i sin identitetsutveckling?  

 

Vilket pronomen tror du används för barnet i förskolan? 

 

Finns det något, i relation till barnets normbrytande, du anser att pedagogerna lyckats särskilt 

bra med?  

 

Finns det något du anser att pedagogerna misslyckats med?  

 

Finns det något mer du vill tillägga om din upplevelse av barnets tid i förskolan? 

 

Vad vill du berätta för de pedagoger som möter könsöverskridande barn?  


