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”I’m not a boy – I am a girl!”  
– a study of how educators describe gender norms, gender 
norm critical work and children who oppose gender norms 
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Mentor: Linda Murstedt 
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Abstract: The subject of this study is gender norms in the preschool and children who oppose those 

norms. The aim is to investigate how the discourses are linked with the way in which preschool 

teachers and teaching assistants talk about children’s gender identity. This study is founded in 

feminist post-structuralist discourse analysis, which was a basis for the interpretation of the results.  

 

My research questions are: 

• How do educators express themselves concerning gender norms? 

• What do educators need to work with a gender critical agenda?  

• How do the educators describe their work concerning gender, gender norms and children who 

oppose those norms? 

• For educators who have experience with children who do not identify with the gender they was 

given at birth, how do educators describe their own treatment of said children, and how would they 

describe the treatment from the other members of the teaching team? 

 

The study consists of qualitative interviews with five educators who were asked questions relevant 

to: norms, gender, gender criticism and how they work with those topics.  

 

I found both positive and negative aspects of gender work in preschool. Generally norms are seen as 

something you have to adapt to. Sometimes there are collisions between the different approaches 

from younger and older educators gender work, and sometimes this collision takes place between 

educators and parents. I found that the educators I interviewed generally want to question the 

heteronorm, only they sometimes dont realise how affected they are by it themselves.  

 

Keywords: gender, norms, preschool, feminist post-structuralism, discourse analysis  

Nyckelord: kön, normer, förskola, feministisk poststrukturalism, diskursanalys
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1. Inledning och problemområde 
Jag har hoppat in som vikarie på en förskola under en period. Vi har åkt på utflykt och när vi gått av 

bussen verkar fyraåringarna ivriga att leka på den stora ängen som de tjoande springer ut på. En 

pedagog ropar: ”Hallå alla barn, ska vi leka en lek?” De flesta av barnen ropar ivrigt ja och samlas 

runt pedagogen. ”För att börja leken vill jag ha alla tjejer på ena sidan av gräsmattan och alla killar på 

den andra!” ropar hon entusiastiskt. Barnen delar snabbt upp sig. Ett barn ramlar och slår sig på benet 

och pedagogen som dragit igång leken får avlägsna sig en liten stund för att trösta och blåsa. Då hör 

jag missnöjda ljud och skrik från sidan där tjejerna samlats. ”Du ska inte stå här, du är kille! Du ska 

stå på andra sidan!” ropar en av tjejerna. Mitt bland dem står Benjamin 1 med rödblommiga kinder, 

och skriker tillbaka: ”Jag ska visst stå här, jag är inte alls kille!” Därefter springer Benjamin gråtande 

i väg, in bakom några buskar. Jag ställer mig framför gruppen av tjejer och säger ”Vet ni, om man 

vill vara tjej så är man tjej. Det är något man själv får bestämma.” Efter det springer jag efter 

Benjamin och säger att alla får stå där de själva vill, att man själv får bestämma om man vill vara 

kille eller tjej. Benjamin går tillbaka till gruppen av tjejer, torkar snabbt bort tårarna med baksidan av 

handen och är sedan en i gänget av tjejer under lekens gång. Barnen verkar acceptera det jag sagt om 

att man själv får bestämma vad man vill vara.  

 

När jag återigen fick hoppa in som vikarie på samma förskola ett och ett halvt år senare var Benjamin 

ett av de äldsta barnen och skulle snart börja i förskoleklass. En återkommande händelse under den 

tiden var att andra barn nu benämnde Benjamin som ”hon”. Varje gång det skedde svarade Benjamin 

nu: ”Han! Jag är en kille!” 

 

Den första händelsen är fortfarande väldigt starkt inpräntad i mitt huvud trots att det är många år 

sedan det hände. Jag tror att det delvis är tack vare att jag bevittnade detta som jag aldrig grupperar in 

barn efter kön, och heller inte ropar ”Kom nu tjejer/killar!” eller dylikt. Att Benjamin ville tillhöra ett 

annat kön än det hen tilldelats som nyfödd var något som gav mig ny kunskap om att en fyraåring 

kunde känna så. Jag visste egentligen inte hur jag skulle hantera det på ett bra sätt, och upplevde inte 

att det var något som någon pedagog uppmärksammade. Jag har till exempel för mig att alla använde 

”han” som pronomen för Benjamin, trots att hen under denna period uttryckligen inte ville vara 

någon ”han”. Min upplevelse efter att nu ha jobbat ett antal år inom förskolan är att det saknas 

kunskap och ett uttalat arbetssätt kring barn som inte vill tillhöra det kön de tilldelats vid födseln, och 

                                                
1 Fotnot: Benjamin är ett fingerat namn.  
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även till viss del kring barn som överhuvudtaget bryter mot normer. Jag har nu utbildat mig till 

förskollärare parallellt med mitt arbete och under denna utbildning har vi läst en halv delkurs om 

genus vilket jag tycker känns lite. Jag har inget minne av att ha läst om eller hört talats om fenomenet 

med barn som inte vill tillhöra det kön de tilldelats vid födseln under denna utbildning. Detta har fått 

mig att vilja undersöka hur pedagoger resonerar om normer i förskolan och barn som inte håller sig 

till dessa.  
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2. Bakgrund 
 

Här tar jag upp bakgrunden till de ämnen denna studie behandlar. Jag går igenom vad styrdokument 

och lagar säger om könsmönster och kränkning, vad förskolan bör eftersträva samt vad personal i 

förskolan har för skyldigheter. Jag går även in på vad ”trans” egentligen innebär och hur unga 

transpersoners hälsosituation ser ut. 

 

2.1 Läroplan för förskolan 
I förskolans läroplan står det att förskolan vilar på demokratins grund och att det ingår i dess uppdrag 

att ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 2011a, s. 4). Det fortsätter 

med följande:  
 

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 2011a, s. 5).  

I ovanstående citat utgår Skolverket från att alla barn antingen är flickor eller pojkar, och förbiser helt 

de transbarn som inte känner sig hemma varken som flicka eller pojke. Detta synsätt följer dock 

svensk lag och är därför inte förvånande. Jag kommer senare komma in på länder som har ett tredje 

kön lagstadgat men Sverige är inte ett av de länderna (Nordegren & Epsteins 2014). Det går även att 

ifrågasätta ifall Skolverket menar att alla könsmönster och roller är dåliga. Skulle det vara bättre att 

alla pojkar går in i mönster och roller som anses ”typiskt flickiga” och att alla flickor går in i mönster 

och roller som anses ”typiskt pojkiga”?  

 

2.2 Diskrimineringslagen och skollagen 
Diskrimineringslagen är en lag avsedd för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter. 

Varken kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska göra att du på något sätt 

diskrimineras. Denna lag innefattar bland annat att arbetsgivaren vart tredje år är skyldig att 

formulera ett dokument för sitt jämställdhetsarbete samt att en utbildningssamordnare varje år ska 

skapa en Likabehandlingsplan (Diskrimineringsombudsmannen 2015).  

 

Skollagen har också regler som innefattar likabehandling, jag kommer här att ta upp en del av det 
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som behandlar förskolan. Kapitlet Åtgärder mot kränkande behandling tar exempelvis upp att varje 

verksamhet ska ha en plan för att motverka kränkande behandling av barn samt att det ska 

genomföras åtgärder för att förebygga detta. Personal får inte utsätta barn för kränkande behandling. 

Om ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten måste personal som 

fått kännedom om detta anmäla det till förskolechef, som i sin tur är skyldig att anmäla till 

huvudman. Huvudmannen är även skyldig att i sådana fall utreda omständigheterna kring 

kränkningarna så snabbt som möjligt och vidta åtgärder för att förhindra att detta händer fler gånger 

(Skolverket 2011b).  

 

2.3 Vad innebär trans? 
Jag kommer främst att hänvisa till RFSL när det gäller benämningar och uttryck som rör begreppet 

”trans” eftersom jag uppfattar att det är organisationen som är ledande inom HBTQ-frågor 2 i Sverige 

och har stor kompetens när det gäller dessa frågor. På RFSL Ungdoms hemsida Transformering reds 

definitionen av ”trans” ut. Trans kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar människor som på 

olika sätt bryter mot samhällets normer när det gäller kön och könsidentitet. En transperson kan till 

exempel vara en person vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska 

kön som hen tilldelats vid födseln utifrån hur hens kropp då såg ut och tolkades. Att vara en 

transperson involverar flera olika sätt att identifiera sig på. Begreppet innefattar både personer som 

varken är tjejer eller killar, personer som vill ändra sin kropp och byta juridiskt kön, personer som 

klär sig i kläder och attribut som anses som typiska för ett annat kön än det de juridiskt tilldelats och 

personer som inte vill identifiera sig varken som kvinna eller man, tjej eller kille. Att födas som 

intersexuell, det vill säga att födas med ett oklart kön, likställs inte med att vara transperson utan är 

en medicinsk diagnos (RFSL Ungdom, 2015). 

 

Något jag lärt mig med studien är att man enligt RFSL bör säga att någon blir tilldelad ett juridiskt 

kön vid födseln istället för att en person föds med ett juridiskt kön. Det innebär att man inte bör säga 

att någon föds som flicka/pojke. I RFSL:s principprogram går det att läsa att heteronormativiteten 

påverkar oss på många sätt. Dessa starka normer vill förmedla att det endast finns två kön, man och 

kvinna, och att dessa står i motsats till varandra. En av de föreställningar som heteronormativiteten 

bär med sig är att mannen är aktiv medan kvinnan är passiv. Enligt RFSL är det också följande 

normer som gör att många ser det som att man direkt vet vilket kön ett spädbarn tillhör genom att titta 
                                                
2 HBTQ står för ”homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter” 

(RFSL). 
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på dess kropp och fysiska kön. Personer som inte är transpersoner kallas för cis-personer (RFSL 

2012). En cis-person är ”En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck 

är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. […] Ordet rör könsidentitet och 

könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra” (RFSL). Ett annat begrepp som blir 

relevant i diskussioner angående trans är ”binärt könssystem” eller ” tvådelat könssystem”. Det här 

synsättet passar även det in under det heteronormativa synsätt som präglar vårt samhälle, och innebär 

ett könssystem som bygger på synen på att det enbart är kategorierna kvinna och man som är 

biologiska och därmed juridiska kön. Det förutsätts därmed att alla människor passar in som antingen 

man eller kvinna (Sveriges förenade HBTQ-studenter 2015). 

 

Australien, Nepal, Pakistan, Sydafrika, Indien, Nya Zeeland och Tyskland har alla lagar som 

erkänner ett tredje kön, men i Sverige finns det inte någon liknande lag. Alla länders lagar om ett 

tredje kön ser dock inte riktigt likadana ut. I Tyskland till exempel berör denna lag inte transpersoner 

utan endast intersexuella som fötts med oklar könsidentitet utifrån hur deras kropp sett ut vid födseln. 

Enligt Ulrika Westerlund på RFSL är detta inte vad HBTQ-rörelsen efterfrågar utan man vill snarare 

att könsidentiteten juridiskt ska baseras på det kön man själv identifierar sig med, inte bestämmas 

efter hur man ser ut (Nordegren & Epsteins 2014). I RFSL:s principprogram framgår det att 

organisationen är positiva till att i framtiden helt upphäva registrering av juridiskt kön, men i väntan 

på att denna lagändring ska bli av vill RFSL införa fler kön än två för att det ska vara möjligt för alla 

att få sin identitet juridiskt accepterad (RFSL 2012). 

 

2.4 Transpersoners hälsa 
Något jag stöter på i flera texter när jag läser om transpersoner är att många mår eller mått väldigt 

dåligt och därmed inte har eller haft en god hälsa. ”En god hälsa” är inte ett statiskt tillstånd utan 

snarare en resurs att använda sig av för att hantera livets utmaningar och nå dit man vill 

(Ungdomsstyrelsen 2010, s. 16). God hälsa räknas också som en mänsklig rättighet och är något som 

politiker är skyldiga att arbeta för (Regeringen 2015). Grunden för människors hälsa grundläggs 

under uppväxten (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 16). Detta står bland annat beskrivet i Hon hen han: en 

analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner 

som innehåller en fördjupad analys av hälsosituationen för homo- och bisexuella ungdomar och för 

unga transpersoner. Ungdomsstyrelsen har genom intervjuer dragit slutsatsen att transpersoner 

systematiskt upplever stigmatisering och osynliggörande, framför allt unga transpersoner då de kan 

ha svårt att bejaka sin könsidentitet på grund av sin ålder och ofta inte har några förebilder när det 
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gäller detta. En annan ofta omnämnd bidragande faktor till psykisk ohälsa bland transpersoner är 

upplevelsen av att man inte vet vem man själv är (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 12).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta kapitel handlar främst om teoretiska perspektiv och begrepp som används i denna studie. Jag 

diskuterar bland annat genusforskning och perspektiv på normer utifrån en feministisk 

poststrukturalistisk teori. Därefter förklarar jag vad diskursanalys är eftersom det är arbetets 

analysmetod.  

 

3.1 Feministisk poststrukturalism 
 
3.1.1 Perspektiv på makt och normer 
 

makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser. 
Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot 
B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg. Grunden för A:s förmåga att utöva makt 
utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B (Korpi 1985).  
 
norm (latin noʹrma ’rättesnöre’, ’regel’), det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; 
konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör 
överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i 
allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som 
värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets 
normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk (Bergström 1990).  

 

Ovanstående går att läsa när man slår upp orden ”makt” och ”norm” i Nationalencyklopedin. Hur ser 

man då på makt och normer genom ett feministiskt poststrukturalistiskt filter? En av de stora 

företrädarna av poststrukturalismen var Michel Foucault (1926–1984), en fransk filosof och 

idéhistoriker som formulerade en teori om makt (Foucault 2003, s. x-xvi). Han beskriver makt som 

något man snarare utövar än besitter (Foucault 2003, s. 32). Makt kan ses som flera 

styrkeförhållanden som verkar på olika sätt; omvandlar, förstärker och kastar om i det område de är 

aktiva i. De kan både samverka och motarbeta varandra. Makt kan komma från alla håll och finns 

därför överallt. Enligt Foucault är det inte någonting som kan fås, fråntas eller delas, utan snarare 

något man antingen bevarar eller låter gå förlorat. Man kan säga att det är ojämlika och rörliga 

relationer som verkar kontrasterande eller samverkande. Makt har alltid avsikter och mål med sin 

agenda (Foucault 2002, s. 103-105).  
 

En som inspirerats av Foucault är professorn Judith Butler. Då kön avser det naturgivna, biologiska 

och genus åsyftas att vara kulturellt, det vill säga språkligt och kulturellt konstruerat, så framhåller 
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Butler att genus inte kan ses som en entydig bild av ett kön (Butler 2007, s. 11). Detta visar sig i att 

det inte alltid finns ett sammanhang mellan könade kroppar och kulturellt konstruerade genus. Butler 

framhåller att det finns fler än två kön. Även om vi skulle se det som att det endast fanns två kön, så 

är det inte säkert att konstruktionen ”män” endast består av manliga kroppar och vice versa med 

konstruktionen ”kvinnor”. Butler framhåller vidare att även om könen skulle vara binära i sin 

morfologi och konstruktion (vilket även det kan ifrågasättas), så finns det egentligen inga skäl att 

endast dela in mänskligheten i två kön, och heller inte att sammankoppla genus med kön. Skulle vi 

komma ifrån detta skulle vi lika gärna kunna förknippa ord som ”man” och ”maskulin” med en 

snippa och ord som ”kvinna” och ”feminin” med en snopp. Även begreppet ”kön” kan 

problematiseras: vad definierar egentligen ett kön? Det naturliga, anatomiska, eller hur många 

kromosomer eller hormoner det finns? Har ”kön” i allmänhet en historia eller har varje individuell 

kropp istället en egen historia? Kanske har kön inte alltid varit indelat i två motpoler? Om det 

stämmer skulle kön kunna vara lika konstruerat som genus, och ”kön” och ”genus” skulle därmed 

kunna likställas. Dock kan vi inte se konstruktionen av dessa två begrepp som lika så länge det finns 

en syn på kön som genuskodat (Butler 2005, s. 45-46). I Simone de Beauvoirs bok Det andra könet 

från 1949 finns hennes klassiska utsaga: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir 1986). 

Frågan är om vi kan ses som aktörer fria att göra vilket val vi vill i detta ärende? Beauvoir betonar att 

man blir kvinna, men även att det ligger ett kulturellt tvång bakom blivandet. Detta borde innebära att 

om kroppen är styrd av kulturella inflytanden så kan inte könet ses endast som något kroppsligt, och 

därmed är kön och genus automatiskt sammankopplade (Butler 2005, s. 48).  

 

Butler har även undersökt hur språket samverkar med makt, och skriver om författaren Monique 

Wittigs teorier om detta ämne. Butler beskriver hur språkets makt enligt Wittig används för att 

underordna och utesluta kvinnor, samt att det är ett konkret verktyg som ”vidmakthålls av individers 

val.” Butler uttrycker också hur Wittig beskriver hur ordet ”kön” används som ett redskap för att 

förstärka heteronormen och begränsa identitetsskapandet hos de homosexuella (Wittig 1984, se 

Butler 2007, s. 78-79).  

 

Christian Eidevald är förskollärare och universitetslektor för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning på Stockholms universitet (Stockholms universitet 2015). Även Eidevald skriver 

om språkets betydelse, han berättar att det finns forskning som tyder på att i ett synsätt där kön ses 

som något kulturellt konstruerat blir språket viktigt eftersom ord som ”flicka” och ”pojke” fylls med 

värderingar och förväntningar, samt förstärker dominansförhållandena som finns mellan könen 
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(Eidevald 2009, s. 18-19).  

 
3.1.2 Genus- och värdegrundsarbete i förskolan 

Klara Dolk är filosofi doktor i pedagogik och har skrivit boken Bångstyriga barn som handlar om hur 

genus- och värdegrundsarbete fungerar i praktiken i förskolan. Hon går in på hur makt och normer 

påverkar oss (Dolk 2013, s. 12-29). Dolk skriver om att Butler betonar hur normer styr hur vi 

uppfattar handlingar. De handlingar som överensstämmer med våra normer uppfattas i allmänhet som 

begripliga, naturliga eller självklara medan de som går emot samhällets normer uppfattas som 

overkliga eller konstiga. Att leva upp till förväntningarna att vara ”kvinnlig” eller ”manlig” i vårt 

samhälle är egentligen inte något som kommer ”naturligt”, utan kräver en hel del arbete med att klä 

och bete sig på ett visst sätt. Samma sak gäller för att agera och passa in som ”vuxen” eller ”barn” 

(Butler 1991/2007, se Dolk 2013, s. 26-27). Ofta är dessa normer outtalade och osynliga, de är något 

de flesta av oss följer utan att tänka på det, och de blir därför synliga först när någon bryter mot dem 

(Butler 2006, se Dolk 2013, s. 27). Det som kritiker ofta anmärker på i förskolans värld är just de 

normativa och styrande sidorna i värdegrundsarbetet. Dolk frågar sig om det går att utforma en 

förskola helt utan normer, som istället utgår från ett kritiskt förhållningssätt (Dolk 2013, s. 27). Dolk 

återger hur Butler betonar att det inte är möjligt att motarbeta normer så länge vi inte har en tydlig 

bild av hur vi istället vill att det ska vara eller se ut, en slags skyddande normer (Butler 1991/2007 

och 2006, se Dolk 2013, s. 28-29). Allt löser sig inte genom att man endast försöker undvika 

normativa utgångslägen, istället bör vi ha mål, ambitioner och riktlinjer för vårt pedagogiska arbete 

med till exempel genuspedagogik eller normkritisk pedagogik. Dolk uttrycker att normer inom 

genuspedagogiskt arbete ibland blir mer föreskrivande och trånga än vad som kanske är menat att de 

ska bli, och att det kan skapas motsättningar mellan det normativa och det normkritiska. Detta kan i 

sin tur bidra till att det skapas spänningar mellan vuxna och barn (Dolk 2013, s. 28-29).  

 

Precis som Dolks studie kommer även denna studie att utgå från ett feministiskt poststrukturalistiskt 

synsätt. Denna diskurs vill luckra upp det som traditionellt ses som kvinnligt och manligt. Genom 

feministisk poststrukturalism undersöks innebörden och betydelsen i det som sägs, vad som ligger 

bakom uttryck och benämningar. Enligt detta synsätt finns det inget som är sammanhållet och 

enhetligt i sig självt (Lenz Taguchi 2004, s 15-16).  

 

Ett strukturalistiskt tänkande har en utgångspunkt i att det finns givna, oundvikliga och i vissa fall 

konstitutionella strukturer eller regelsystem, t.ex. att män och manliga värden och erfarenheter ses 

som mer värda (Lenz Taguchi 2004, s 48). Detta tar även Fanny Ambjörnsson upp i Rosa – Den 
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farliga färgen, där hon undersöker varför rosa är en färg med så stark laddning. Ambjörnsson har 

undersökt vad historieprofessorn Yvonne Hirdman sagt om detta och återger hur Hirdman framhåller 

att vi i dagens samhälle har ett väldigt tydligt sätt att dela upp kön på. Vi ser det manliga som norm 

medan det kvinnliga snarare ses som något avvikande och mindre värt. Särhållningen hålls vid liv 

bland annat genom att olika kön har dominans inom olika yrken, intressen och estetiska uttryckssätt 

(Hirdman 2001, se Ambjörnsson 2011, s. 32-33). Med hjälp av feministisk poststrukturalism kan man 

synliggöra hur motstridiga samhällets normer och kategoriseringar är gällande vad som är kvinnligt, 

manligt, vad som passar att göra för barn och vad som anses vara lycka och framgång (Lenz Taguchi 

2004, s 150). 

 

I en feministisk poststrukturalistisk analys ser man på en företeelse ur flera olika perspektiv och visar 

att det finns flera sätt att angripa detta på, vilket innebär att en analys kan leda till flera olika resultat. 

Detta innebär att läsaren får en större roll, hen måste själv avgöra vilket av forskarens resultat som är 

bäst för situationen det ska användas i (Lenz Taguchi 2004, s 169). 

3.2 Diskursanalys 
Som verktyg i min analys i denna studie kommer jag att använda mig av diskursanalys, en 

analysmetod som utarbetades av bland annat Foucault, som jag tidigare refererat till. Hans 

författarskap delas ofta in i två faser, den första ”arkeologiska” och den senare ”genealogiska”. 

Diskursteorin är en del av hans tidigare ”arkeologiska” fas. Foucault vill med den arkeologiska fasen 

undersöka bestämmelserna för vad som anses meningsfullt och sanningsenligt under en viss tidsålder.  

Han ser sanningen som en diskursiv konstruktion och menar att olika sorters kunskap påverkar vad 

som anses vara sant och falskt. I Foucaults senare genealogiska fas fokuserar han mer på makt och 

kunskap. Precis som när det gäller diskursen så ser Foucault det inte som att makten tillhör någon 

speciell utan istället är spridd och finns överallt, i alla sociala praktiker. Makt är inte i första hand 

något dåligt utan snarare något produktivt då den bildar diskurser, lärdom, kropp och subjektiviteter 

(Foucault 1972, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19-20).  

 

En diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 7). Ibland kan det vara svårt att veta vad som innefattas i en diskurs och var gränsen 

går till en annan, särskilt om samma sak kan tolkas in i flera olika diskurser. Detta kan vara tydligt 

för en läsare och otydligt för en annan, och det gäller därför att göra diskursen så distinkt som 

möjligt. En diskurs kan ses som ett analytiskt redskap som ramar in en undersökning, som ett nät att 

fånga in en studies innehåll i. I avgränsningen av en diskurs gäller det att utgå från syftet för 
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undersökningen, utifrån det kan man avgöra om det är lämpligt att ställa två diskurser mot varandra 

eller att ringa in dem båda under en större diskurs. En diskurs är något forskaren skapat, en tolkning 

av det verkliga livet. Det innebär att det kan finnas flera tolkningar av vilka diskurser som finns i ett 

visst sammanhang. Ibland behöver definitionen av en diskurs ändras när arbetet tar en annan riktning 

än vad man hade förutspått (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 136-137).  
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 Olika sorters genusarbete 
I Christian Eidevalds bok Anna bråkar tar han upp den kompensatoriska pedagogiken (Eidevald 

2011, s. 79). Jag kommer här att först redogöra för Eidevalds beskrivning av kompensatorisk 

pedagogik och sedan för ett genusarbete som enligt forskarna Johan Söderman och Camilla Löf kan 

kallas för ideologisk diskurs, eller strävan efter könsneutralitet.  

 
4.1.1 Kompensatorisk diskurs 

Den kompensatoriska pedagogiken går ut på att stärka flickor och pojkar i det som de enligt de 

traditionella könsrollerna saknar. Eidevald berättar att denna pedagogik främst utgår från Kajsa 

Wahlströms bok Flickor, pojkar och pedagoger från 2003 och Kajsa Svaleryds bok Genuspedagogik 

från 2002. Eidevald skriver att författarna till de här böckerna ofta beskriver flickor och pojkars 

egenskaper som kontrasterande utan att problematisera eller gå djupare in på det här. Han framhåller 

att även om tanken är god och menad att motarbeta dessa skillnader så finns det en risk att man 

istället förstärker dem genom att beskriva dem på detta schablonmässiga sätt (Eidevald 2011, s. 79-

80). 

 

Eidevald beskriver den kompensatoriska pedagogiken så här: 

 
Genom att utgå från barnens könstillhörighet, där flickor och pojkar beskrivs som varandras motsatser och 
där barnen först antas behöva vara trygga i sina könsroller för att sedan kunna utmana dem, har den 
kompensatoriska pedagogiken vissa gemensamma antaganden med utvecklingspsykologin. Flickor och 
pojkar beskrivs inte som individer som samtidigt kan innefatta både det som uppfattas som kvinnligt och 
manligt. Förskollärare som arbetar med jämställdhet i förskola arbetar därför ofta med att separera flickor 
och pojkar där flickor och pojkar förväntas träna på vad de är dåliga på (Eidevald 2011, s. 80). 

 

Eidevald menar dock att detta arbetssätt inte säkert gör att flickor och pojkar sedan känner sig fria att 

göra vilka val de vill oavsett vilket kön de har eftersom det finns en risk att fokus istället hamnar på 

deras skillnader. Om man ofta pratar om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat är det 

mycket möjligt att man börjar se detta som en sanning, istället för att förbättra jämställdheten 

(Eidevald 2011, s. 80). I rapporten Genusmedvetenhet som möjlighet eller begränsning – en 

utvärdering av Malmö stads satsning på jämställdhet i förskolor och skolor pekar forskarna Johan 

Söderman och Camilla Löf på liknande slutsatser. Deras intervjuer ledde bland annat till slutsatser 

om att pedagoger och lärare såg flickornas generella beteenden som något som bör bevaras medan 

pojkarnas generella beteenden bör tyglas och förändras (Söderman & Löf 2010, s. 27).  



 17 

 
4.1.2 Ideologisk diskurs/strävan efter könsneutralitet 

I Söderman & Löfs utvärdering tar de upp en ”ideologisk diskurs” som en annan variant av hur 

genusarbete kan praktiseras. Med detta menar Söderman & Löf ett arbetssätt som utgår från en 

genusmedvetenhet som tar sig uttryck både privat och professionellt hos pedagogerna. De som utövar 

denna diskurs har ofta en önskan att arbeta könsneutralt, det vill säga att inte behandla barn och 

elever olika utifrån vilket kön de tillhör (Söderman & Löf 2010, s. 15-16). En lärare som Söderman 

& Löf intervjuat uttrycker en uppfattning om att en genusmedveten lärare påverkar eleverna, kanske 

inte genom att göra dem mer genusmedvetna men ändå så att de blir mer jämställda. Hen tror även att 

det blir ett förhållningssätt att skapa medvetenhet hos skolbarnen. En nackdel med detta arbetssätt 

kan vara att många pedagoger är rädda att göra fel och därmed inte ses som genusmedvetna. Denna 

rädsla kan medföra att pedagogen hämmas istället för att arbeta mer aktivt. Detta i hög grad abstrakta 

synsätt på genusarbete kan också bli ett hinder i pedagogers genusarbete då de inte vet hur de ska 

omvandla det från ideologi till praktik. Söderman & Löf föreslår att pedagoger skulle kunna få mer 

praktiska exempel på hur de ska få igång diskussioner mellan elever där de får träna på att förhålla 

sig till samhällets motstridiga diskurser angående genus (Söderman & Löf 2010, s. 8-29).  

 
4.1.3 En nytolkning av genuspedagogik 

Eidevald har studerat både hur förskolepedagoger säger att de arbetar med genus och hur de gör i 

praktiken. Det han kommit fram till är att många förskolor har hamnat i något slags mellanläge 

mellan att sträva efter könsneutralitet och att låta flickor och pojkar träna och förstärkas inom olika 

områden. I många förskolors jämställdhetsplaner står det formulerat att de arbetar för att ”förändra 

synliga beteenden”, men för att göra detta menar Eidevald att det krävs väldigt mycket mer än 

välformulerade mål i en plan. Han menar också att många pedagoger säger att de gör på ett sätt, men 

sedan omedvetet gör på ett annat, och tror att många inte är medvetna om hur djupt deras kulturella 

arv sitter i deras handlingar. Eidevald menar också att man bör förstå hur komplexa och svåra dessa 

frågor är för att överhuvudtaget kunna göra något åt dem, det är först när man nått den insikten som 

det går att börja förändra sitt beteende och arbete. Han påpekar dock att jämställdhetsarbete 

fortfarande är väldigt svårt även om man har en hög medvetenhet om det (Eidevald 2011, s. 179-

180). 

 

Klara Dolk har studerat genuspedagogik i praktiken i sin avhandling Bångstyriga barn och gjorde då 

observationer på förskolan Bamse. Även hon mötte pedagoger som använde sig både av ett 

utgångssätt i det könsneutrala och i det kompensatoriska, även om det lutade mer åt det förstnämnda. 
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Detta tog sig bland annat uttryck i att de i vissa sånger bytte ut ”han” mot ”hon” för att det inte skulle 

bli för många med manligt perspektiv, samt att de ibland bytte tonlägen eller rörelser i sånger, till 

exempel att mammakaraktären fick vara den stora och pappakaraktären den lilla. Pedagogerna 

försökte föreslå aktiviteter, leksaker och dylikt som kanske traditionellt förknippas med ett annat kön 

än det barnet tillhör. De försökte även att inte ge komplimanger för kläder och utseende utan 

uppmärksammade istället barnen som individer (Dolk 2013, s. 46-47). För att inte dela in barnen 

efter kön försökte pedagogerna på Bamse att använda könsneutrala benämningsnamn, som ”barn” 

och ”föräldrar” istället för ”killar”, ”tjejer”, ”mamma” och ”pappa” (Dolk 2013, s. 136). 

 

4.2 Pedagogerna 
I Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek undersöker han vilka av flickor och pojkars positioner som godtas och vilka 

som motarbetas. Utifrån observationer han gjort för denna avhandling uppfattar han att det ofta är 

upp till personalen själva hur de vill jobba med att ge flickor och pojkar samma möjlighet att utifrån 

läroplanen ”pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller” (Eidevald 2009, s. 9). Eidevald betonar också att pedagogerna i undersökningen sällan 

tog upp sitt eget bemötande gentemot barnen i praktiken när de diskuterade hur verksamheten skulle 

bli mer jämställd (Eidevald 2009, s. 165-166).  

 

Efter att ha studerat hur pedagoger bemöter flickor och pojkar under fri lek, vid samling, påklädning 

och måltid så ifrågasätter Eidevald om det inte krävs mer än att skriva in ovan nämnda citat i 

läroplanen för att ett genuspedagogiskt arbetssätt ska få genomslagskraft. Eidevald ifrågasätter om 

inte läroplanen även borde förklara hur vi bör arbeta med dessa frågor. Han uttrycker att förskollärare 

ofta har lätt att generellt förklara hur det bör vara, att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter 

och att alla leksaker är för alla, men svårare att uttrycka hur de konkret kan arbeta för att nå dessa 

mål. Pedagogerna i Eidevalds studie berättar att vissa föräldrar uttryckt en oro över att 

jämställdhetsarbetet ska gå för långt, att deras pojkar ska bli för ”feminina”. Pedagogerna har aldrig 

hört någon förälder till en flicka uttrycka en oro över att deras flickor ska bli för ”maskulina”. 

Eidevald skriver att detta antagligen beror på att vårt samhälles normer överordnar det manliga över 

det kvinnliga (Eidevald 2009, s. 165-168). Som jag nämnde under teoretiska utgångspunkter tar 

Ambjörnsson upp hur Hirdman skriver om hur det manliga är norm och därför ses som mer värt och 

att detta tar sig uttryck på olika sätt (Hirdman 2001, se Ambjörnsson 2011, s. 32-33). Ambjörnsson 

betonar att hon i sina intervjuer med föräldrar ofta stöter på både föräldrar till flickor och pojkar som 
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drar sig för att klä sina barn i rosa. Föräldrarna till pojkar verkar ha denna åsikt eftersom de inte vill 

att deras söner ska ses som flickor och föräldrarna till flickor eftersom de ser färgen som ”fastlåsande 

och förtryckande”. Föräldrarna till flickor överlägger ideligen hur långt de kan gå för att det inte ska 

uppfattas som ”för flickigt” medan föräldrarna till pojkar oftast inte funderar så mycket över kläder. 

Att klä en pojke i kjol, rosa, rosetter och volanger skulle av många ses som något komiskt 

(Ambjörnsson 2011, s. 32).  

 

Eidevald framhåller att utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv finns det starka 

diskurser som påverkar hur barn i förskolan positionerar sig och hur de blir mötta av andra barn och 

vuxna. Makt opererar genom diskurser och kommer till uttryck genom språk och handlingar. Om 

pojkar uppfattas som att de ofta tar aktiva positioner så blir detta en stark diskurs om hur pojkar 

förstås, och det blir lätt ett sätt som alla pojkar förstås på. Plötsligt har detta blivit en naturlig och 

sann kunskap, trots att det t.ex. finns både pojkar och flickor som är lugna (Eidevald 2009, s. 166-

167).  

 

När Dolk gjorde observationer på förskolan Bamse tittade hon efter vilka reaktioner barn som bröt 

mot rådande könsnormer fick. En pojke hon observerade lekte brandman iförd brandmanshjälm och 

”en röd spansk klänning med svarta prickar och stora volanger” (Dolk 2013, s. 44). En annan pojke 

ville ha samma klänning men den första pojken stod på sig och vann kampen. Den första pojken 

berättade då att brandmän kan dansa men fick inga reaktioner från de andra barnen i rummet när han 

dansade runt i brandmanshjälm och klänning (Dolk 2013, s. 44). Dolk betonar att hon inte ser mycket 

av vad professorn Barrie Thorne benämner som gränsarbete, det vill säga att barn i en grupp bevarar 

gränser mellan flickor och pojkar genom att till exempel retas. Tvärtom verkade barnen umgås på ett 

neutraliserande sätt istället för att sätta upp gränser mellan könen (Thorne 1993, se Dolk 2013, s. 

45). På förskolan Bamse arbetade både pedagoger och föräldrar aktivt med genusarbete och Dolk 

tolkar det som att barnens acceptans berodde på detta arbete (Dolk 2013, s. 45).  
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5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka diskurser kopplade till hur pedagoger uttrycker sig om barns 

könsidentitet samt om genusarbete, och hur detta enligt pedagogerna konkret tar sig uttryck i deras 

dagliga arbete. Jag kommer att undersöka detta genom följande frågeställningar:  

 

• Hur uttrycker sig pedagoger om normer angående kön? 

• Vad uttrycker pedagoger att de saknar för att jobba mer normkritiskt och genusmedvetet?  

• Hur beskriver pedagoger sitt och sina kollegors arbete när det gäller genusarbete, könsnormer 

och barn som bryter mot dessa normer?  

• Om pedagogerna någon gång haft ett barn i sin barngrupp som inte velat tillhöra det kön det 

tilldelats, hur uttrycker de i så fall att dessa barn blivit bemötta, både av dem själva och av 

andra?  
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6. Metod och genomförande 
 
6.1 Urval och intervjupersoner 
Jag har till denna studie gjort ett subjektivt urval av fem pedagoger som arbetar på förskola. Jag har i 

första hand försökt hitta pedagoger som har erfarenhet av att ha eller ha haft transbarn i sin 

barngrupp, och i andra hand har jag försökt få en mångfald bland intervjupersonerna. Jag hittade tre 

pedagoger som hade haft transbarn i sin barngrupp bland kollegor och klasskamrater, samtliga tre 

svarade ja när jag frågade om de ville bli intervjuade. Alla dessa tre personer jobbar i eller i närheten 

av en större stad. Då jag ville ha mångfald bland intervjupersonerna valde jag även att intervjua en 

person som bor i en mellanstor stad och en som arbetar på en förskola där man inte lägger så stor vikt 

på ett genusarbete. Inga av förskolorna som intervjupersonerna arbetar på har någon uttalad 

genusprofilering men de har olika grader genusmedvetet arbetssätt.  

 

Något som kan problematiseras är att jag känner/är bekant med alla personer som intervjuats, vilket 

kan ha inneburit både för- och nackdelar. En känsla jag haft genom hela arbetet är att det kan vara 

känsligt att prata om begreppet transbarn då ”trans” kan låta laddat, kanske främst för den som inte 

är insatt i begreppet. Det kändes lättare att prata med personer jag känner eller är bekant med, dels 

eftersom vissa själv föreslog att jag kunde intervjua dem när jag pratade om mitt uppsatsämne och 

dels för att jag upplevde det lättare att beskriva vad det egentligen handlade om på ett grundligt sätt 

för någon jag kände. Att jag hade berättat att samtalen delvis skulle handla om transbarn flera veckor 

innan jag höll intervjuerna gjorde det också lättare att sedan ta upp frågor om det i intervjun. Jag har 

valt att använda begreppet ”transbarn” i brist på bättre beskrivningar. Jag har undersökt om begreppet 

används och då jag bland annat fann en grupp på Facebook med namnet Stolta föräldrar till homo- 

bisexuella och transbarn så kändes det som ett allmänt godtaget begrepp. Tänkbara nackdelar med att 

jag känner eller är bekant med alla intervjupersoner kan vara att de ibland förutsatte att jag redan 

visste hur de arbetat runt genus eller hur det resoneras kring detta på intervjupersonens förskola. Att 

jag oftare fick höra hur man bör arbeta med dessa frågor än hur pedagogerna faktiskt gör kan också 

vara en följd som påverkades av att de tänkte att jag redan visste hur de gjorde och resonerade kring 

frågor rörande genusarbete och normer. Detta kan dock även bero på vad Eidevald kom fram till när 

han intervjuade förskollärare om genusarbete, att det är lättare att säga hur man bör göra än vad man 

egentligen gör (Eidevald 2009, s. 165-168). En annan möjlig nackdel kan vara att trots att jag strävat 

efter mångfald bland intervjupersonerna så kan urvalet ha blivit mer homogent än om jag slumpvis 

hade mailat ut förfrågningar till förskolor där jag inte kände någon. Jag bedömde dock att fördelarna 
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uppvägde nackdelarna.  

 

Jag kommer att kalla alla deltagare i denna studie för pedagoger och anonymisera dem genom att ge 

dem namn efter olika grundämnen. Tenn och Järn arbetar på samma förskola men på olika 

avdelningar medan Kol, Natrium och Fosfor arbetar på olika förskolor.  

 

6.2 Datainsamlingsmetod 
Jag har valt att fokusera på hur pedagoger själva uttrycker sig gällande könsnormer och genusarbete, 

samt hur de säger att de bemöter och har bemött transbarn och även hur de tycker att kollegor har 

bemött dem. Jag har därför valt att göra intervjuer. Jag har försökt att få så uttömmande svar som 

möjligt med hjälp av frågor med låg grad av strukturering där personerna som intervjuas är fria att 

formulera svaret så långt eller kort de vill. Jag har även försökt att vara öppen för att ställa följdfrågor 

om intervjupersonerna tagit upp något jag tyckt låtit intressant och som jag velat att de skulle 

utveckla. Frågorna i intervjun är kvalitativa. Patel & Davidson skriver i sin bok 

Forskningsmetodikens grunder att kvalitativa intervjuer innebär att frågorna nästan alltid har låg grad 

av strukturering och att intervjupersonen får svara med sina egna ord. Syftet med detta är att få fram 

hur personen som intervjuas upplever sin omvärld eller uppfattar något (Patel & Davidson 2011, s. 

81-83).  

 

6.3 Genomförande 
Under utbildningen har jag fått möjlighet att pröva att intervjua mina kurskamrater om rollen som 

förskollärare. Jag upptäckte då att det var svårt att vara närvarande i samtalet om jag samtidigt 

antecknade. På grund av detta valde jag att spela in mina intervjuer för denna studie med Röstmemon 

på en mobiltelefon, för att sedan transkribera dem.  

 

Inledningsvis i examensarbetet började jag med att göra en pilotintervju på en vän och förskollärare 

för att undersöka hur frågorna uppfattades och om de gav ungefär den sortens svar jag hade tänkt 

mig. Jag gick sedan vidare till att göra intervjuerna som jag använt i denna studie. Tre av intervjuerna 

gjordes på pedagogernas fritid i hemmiljö. En av dessa fick tyvärr förhinder till vårt möte och då hen 

snart skulle få barn blev vi tvungna att ta intervjun per telefon. Jag hade då intervjupersonen på 

högtalartelefon och spelade in samtalet på GarageBand på min dator. Jag märkte tyvärr stor skillnad 

på ljudkvaliteten under transkriberingsprocessen i jämförelse med de andra intervjuerna som jag 

spelat in på min telefon när vi befunnit oss i samma rum. Denna intervju tog mer än dubbelt så långt 
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tid att transkribera och på vissa ställen fick intervjupersonen komplettera vad som sagts i efterhand. 

Två av intervjuerna gjordes på pedagogernas arbetstid. Jag märkte att dessa intervjuer blev kortare än 

de tre andra, vilket skulle kunna bero på att de eventuellt kände sig mer stressade på jobbet än på sin 

fritid. Särskilt en av personerna var märkbart stressad då hen åt lunch samtidigt och det denna dag 

saknades personal i arbetslaget. Alla intervjuer utom telefonintervjun genomfördes i rum där vi inte 

blev störda. Under telefonintervjun satt vi i varsitt rum där ingen av oss blev störda.  

 

Jag inledde med mer generella frågor och gick sedan över till de mer komplicerade när 

intervjupersonerna ”kommit igång” med pratandet. Under alla intervjuer märkte jag att de svarade 

relativt enstavigt med hög och tydlig röst på de första frågorna, men att de sedan gick över till att 

prata mer avslappnat efter en stund. Detta kan bero på att jag spelade in samtalen.  

 

6.4 Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats läste jag igenom alla svar på jakt efter 

gemensamma kategorier och diskurser. Jag fann då att materialet kunde delas in under rubrikerna 

normer, förutsättningar och tillvägagångssätt, och färgkodade då texten utifrån dessa kategorier. 

Vissa uttalanden passade under två kategorier och markerades då halva i en färg och halva i en 

annan. För att förstå materialet har jag tolkat intervjuerna genom en diskursanalys, och för att göra 

studiens material så gripbart som möjligt har jag valt att göra en tydlig avgränsning i 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 135-137). Begreppet diskursordning kan 

förklaras som ”ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 34). Ordningen för diskurserna är stabil eftersom ämnena håller sig innanför samma 

område inom en given diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 135-137). 

Diskursområdet för denna studie har jag valt att kalla för Normer om barns könsidentitet i förskolan, 

vilket bildar en ram för hur jag har analyserat mitt material. Jag tolkade pedagogernas uttalanden 

utifrån denna infattning och de diskurser jag fann mest frekventa har gett upphov till rubriker under 

analys och resultat. Jag kom underfund med att intervjupersonerna ibland framställde diskurser 

likartat men emellanåt oförenligt och motstridigt. Utifrån diskurserna jag funnit har jag tolkat vilka 

diskurser om normer som finns i pedagogernas tal och hur detta tar sig uttryck i deras arbetssätt.  

 

6.5 Etiska överväganden 
Även om ett examensarbete inte benämns som forskning och därmed inte står under samma lag för 

god forskningssed som lärare och professorer gör så måste ändå samma principer och regelverk följas 
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då detta är inskrivet i högskolelagen. Det är därför viktigt att tänka på att ändra personnamn, namn på 

förskolor och på orter och städer, och detta har jag därför lagt stor vikt vid. Även speciella 

inriktningar på pedagogik och andra kännetecken som kan få läsaren att identifiera något i studien 

måste ändras. Lagen säger även att man aldrig får ställa någon fråga till en intervjuperson om politisk 

åsikt, religiös tillhörighet, sexualliv eller sexuell läggning (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014, 

s. 32- 35).  

 

Ett viktig forskningsetiskt ställningstagande att ta hänsyn till inom forskningsetik är att 

intervjupersoner och andra som deltar görs medvetna om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Pedagoger som intervjuas måste ge sitt informerade samtycke (Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén 2014, s. 36- 37). Detta innebär att intervjupersonerna både fått information och gett sitt 

samtycke till att delta i undersökningen. Informationen för denna studie gavs både skriftligt och 

muntligt till intervjupersonerna. Jag gav upplysningar om hur resultatet kommer bearbetas och att 

personernas identitet kommer att skyddas och anonymiseras. Informationen avslutades med ett 

förtydligande om att personerna när som helst fick dra sig ur. 

 

Innan jag började med detta examensarbete hade jag relativt lite kunskap om ämnet. För att inte 

använda ord som kan anses kränkande har jag slagit upp alla ord och benämningar jag kände att jag 

inte hade full kännedom om. Jag valde att använda RFSL för att hitta denna information på grund av 

anledningar som jag tidigare nämnt under rubriken Vad innebär trans? Jag har även mailat frågor och 

formuleringar jag känt mig osäker till en bekant som är transperson och arbetar inom RFSL. Jag 

hoppas att jag på detta sätt undviker att kränka någon på grund av låg kännedom. Jag har valt att 

använda ordet ”man” i meningar som till exempel ”något man måste rätta sig efter” istället för det 

mer könsneutrala ”en”. Detta eftersom jag är van vid att använda ”man” och jag bedömde det som för 

stor omställning att byta precis inför ett examensarbete. Jag hoppas att inte heller detta kränker 

någon.  
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7. Resultat och analys 
 

Nedan kommer jag att presentera resultat och analys, vilka jag valt att integrera med varandra 

eftersom de ur ett poststrukturellt och diskursanalytiskt perspektiv bildar en enhet. Jag kommer att 

analysera materialet utifrån de diskurser jag tycker mig se i pedagogernas uttalanden. Materialet 

kommer att ordnas under fyra huvudrubriker som handlar om normer, förutsättningar, 

tillvägagångssätt och transbarn.  

 

7.1 Yttranden om normer 
 
7.1.1 Normer 

När pedagogerna talar om normer generellt tolkar jag det som att det finns en diskurs om att normer 

är något tvingande och normaliserande. Natrium beskriver normer som ”regler, det förutsagt 

normala” och Järn ser det som ”en slags regel, något man måste rätta sig efter.” Detta är förenligt 

med definitionen av normer enligt Nationalencyklopedin som uttrycker att individers handlingar bör 

överensstämma med det normsystem som finns (Bergström 1990). 

 

Det finns dock även en diskurs som visar att normer är något vi inte behöver följa, Natrium uttrycker 

även att det är ”viktigast att påvisa att normen inte är en regel det vill säga att allt är okej och normalt 

och vanligt och fungerar”.  
 
Hur man ska vara, bete sig och agera. Förväntningar på det normala? Också tänker jag mest på det som 
avviker från normen, att det är det som blir det synliga, det förväntade bara går oss förbi… Det förväntas ju 
ändå vilket gör att vi inte uppmärksammar det. (Fosfor) 

 

Här ges det återigen uttryck för en diskurs om att normer är det normala, och även att de är svåra att 

se. Detta överensstämmer med Butlers teori om att normer ofta är outtalade och osynliga samt att 

man ofta följer dem utan att tänka på det och därmed blir synliga först när någon bryter mot dem 

(Butler 2006; Dolk 2013). Det finns en stark diskurs om att se både för- och nackdelar med normer. 

Intervjupersonerna uttrycker väldigt liknande tankar, Tenn säger ”normer kan vara på gott och ont”, 

Natrium uttrycker ”normer är både bra och dåligt” och Fosfor säger ”jag skulle säga att normer 

varken är bra eller dåligt”. Kol säger ”normer är nog mest något dåligt” och jag tolkar det då som att 

hen menar att det finns både bra och dåliga aspekter med normer, men att de dåliga överväger. Järn 

säger att ”ibland behövs det normer men om jag ska vara ärlig så känns det tråkigt och inte så bra 

med normer” och lägger till att det är ”synd att det behövs”. Här ser jag det som att det finns en 
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diskurs som stämmer överens med Butlers (1991/2007; Dolk 2013) uttalande om att de som går emot 

samhällets normer uppfattas som overkliga eller konstiga, och att det kanske därför inte ses som att 

man har ett val.  

 

Pedagoger beskriver även sin syn på heteronormen: 

 
Jag skulle säga att vi har en väldigt öppen dialog med barnen, och lyssnar på dem. Vi pratar väldigt mycket 
om familjekonstellationer med barnen, och vem man, ja men när man sitter vid maten till exempel så pratar 
vi väldigt mycket om att ”Ja men du har ju en mamma och pappa, men din storebror har ju en annan pappa 
eller att man kan ha två mammor eller att man kanske bara bor med sin pappa eller att man bor med båda 
sina föräldrar och har ett syskon eller att man är adopterad. (Natrium)  
 
Jag tror att hade det inte funnits normer så hade vi inte dömt människor utifrån etnicitet, kön, sexuell 
läggning. […] Det är ok med normer så länge man accepterar olikheter. (Tenn) 

 

Här uppfattar jag det som att det finns en stark diskurs mot heteronormen bland pedagogerna, vilket 

visar att det finns en diskurs som överensstämmer med det feministiska poststrukturalistiska 

synsättet. Natrium berättar att hen indirekt pratar med barnen om att man kan vara både hetero- eller 

homosexuell, eller inte leva i någon kärleksrelation alls. Lenz Taguchi (2004) beskriver den 

feministiska poststrukturalismen som att man med den kan synliggöra samhällets normer och 

kategoriseringar, just så som jag uppfattar att Natrium försöker göra för barnen på hens förskola.  

 

Jag uppfattar det som att det finns en diskurs hos intervjupersonerna som överensstämmer med 

läroplanens mål om att ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket 

2011a). Tenn uttrycker:  
 

Det var kanske på genusförskolan [Tenns tidigare arbetsplats, min kommentar] det var någon [förälder] 
som sa ”Jaha men vadå ska ni göra om pojkar till flickor eller?” och jag bara ”Nej det handlar inte om det”. 
Eftersom det har stått i media ganska mycket att man skulle ja… det handlar inte om det. Det handlar om 
att erbjuda, och sen får barnen själva välja. 
 

Detta uttalande skulle kunna tolkas som att det finns en diskurs om en binär uppdelning av könen, 

eller en rädsla för att föräldrar ska tro att förskolan jobbar mot den binära könsuppdelningen. Å andra 

sidan visar pedagogens uttalande att det finns en diskurs om att barn inte ska begränsas av vilket kön 

de har, i enlighet med Skolverkets riktlinjer som tidigare nämnts.  
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7.1.2 Kollegor 
 
Det kanske inte har blivit en konflikt men det har blivit en diskussion, och det finns olika, en situation till 
exempel… Jag jobbade en gång med en kollega som, jag tyckte att hen tillät ett barn, nu råkar det barnet 
vara en kille, att ta plats och uppmuntrade till ett grabbigt sätt, för att hen ansåg att han behövde det, eller 
det var liksom det smidigaste sättet att hantera honom på, och det kan jag tycka att, det blir liksom så här 
som att ”Ja men du får bullra och låta och brandmanskläderna de är bara dina, ta dem, ta dem!” (Fosfor) 
 
Det var en utklädningslek och då var det några flickor som ville ha några riddarkläder, och sedan ville 
några pojkar också ha de här riddarkläderna och då sa jag att ni kan börja ha riddarkläderna och sen så byter 
vi när jag säger till så kan ni ha dem sen. Också sen så skulle alla få klä ut sig till riddare. Och hon tyckte 
att pojkarna kunde ha riddarkläderna och flickorna kunde ta… ”vi har ju andra klänningar också”, och de 
tyckte hon att de skulle ha. (Kol) 

 

Här uttrycker både Fosfor och Kol något som uttalats av alla mina intervjupersoner, att de har en eller 

flera kollegor som inte har samma normkritiska syn på genusarbete som de själva. Fosfor uttrycker 

här att en kollega tillåtit ett traditionellt manligt beteende hos en pojke, att ta plats och låta mycket, 

för att det var ”det smidigaste sättet att hantera honom på”. Kol berättar om en liknande händelse och 

fortsätter: ”Ja, hon tyckte att flickorna kunde ju lika gärna ta några klänningar så fick pojkarna ha 

riddarkläderna så slapp man bråk […] Det var väl lite merjobb säkert [att låta flickorna få 

riddarkläderna, min kommentar]”. Fosfor beskriver sin kollega som ”en generation äldre” och det 

skulle kunna tolkas som, så som både Fosfor och Kol uttrycker det, att det handlar om en lathet. De 

båda använder förklaringar som att de äldre pedagogerna kanske vill ”ta den lättaste vägen” och 

”slippa bråk”.  Det går också att tolka som att det finns två kolliderande diskurser, en diskurs bland 

de äldre pedagogerna om att ”flickor är flickor och pojkar är pojkar” och en diskurs bland de yngre 

om att alla barn ska få identifiera sig med vem de vill och inte ska behöva bete sig efter en könsroll.  

 

Detta överensstämmer med Foucault som betonar att olika åsikter kan ses som en sanning för en viss 

tidsålder men sedan inte gör sig gällande i en annan. Vidare framhåller han att olika sorters kunskap 

påverkar vad som ses som sant och falskt (Foucault 1972; Winther Jørgensen & Phillips 2000). De 

här kollisionerna skulle även kunna förstås utifrån Butlers teori om att handlingar som 

överensstämmer med normer ofta uppfattas som begripliga, naturliga eller självklara medan de som 

går emot samhällets normer uppfattas som overkliga eller konstiga (Butler 2006; Dolk 2013). Genom 

detta kan man se det ur den äldre generationens perspektiv, och förstå att det krävs mycket arbete för 

att ändra ett synsätt som tidigare sågs som självklart. I båda exemplen propagerar de äldre 

pedagogerna för att pojkar ska få ha något som ses som ”typiskt pojkigt”, brandmanskläder i Fosfors 

exempel och riddarkläder i Kols. Detta stämmer överens med Hirdmans tankar att det finns en 

diskurs om att särhållningen hålls vid liv bland annat genom att olika kön har majoritet inom olika 
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yrken och intressen (Hirdman 2001; Ambjörnsson 2011). Med andra ord skulle det kunna tolkas som 

att dessa äldre pedagoger är skeptiska till att luckra upp den särhållning som finns mellan män och 

kvinnor när det gäller yrken som t.ex. brandman.  

 

Flera av pedagogerna beskriver denna sortens krasch med kollegor, här beskriver två pedagoger 

meningsskiljaktigheter med arbetskamrater:  
 
Jag har jobbat på en annan förskola tidigare, och där har vi pratat om sånger, för vi valde väldigt många 
sånger som handlar om han, ja om män helt enkelt. Då sa jag att vi istället kan ändra, och då var den 
pedagogen väldigt emot, och jag tyckte att det var konstigt att den pedagogen inte hade mer öppet sinne. 
Istället blev hon lite så här, hon tyckte att det var fjantigt. (Tenn) 
 
Min tredje kollega i arbetslaget, hon är inte alls lika mycket engagerad i det här normkritiska utan hon är 
barnskötare och har med sig sitt bagage, och har sina fördomar och försöker väl men tycker ändå att det är, 
nej men att pojkar är pojkar och flickor är flickor. Men hon är ändå så här, vi har en pojke som nästan 
enbart leker med flickor och tycker väldigt mycket om att gå in i feminina roller, och hon tycker ju att det 
är ok, hon skulle aldrig klanka ner på honom eller göra narr eller uppmärksamma det på något konstigt sätt 
för vi, vi lyfter ju inte att han klär ut sig i flickkläder, så hon är ju med på det spåret. Men jag tror att det 
skulle nog behövas mer tror jag, av det normkritiska. (Natrium) 

 

Jag tolkar det som att det finns en frustration över kollegor som i viss grad motarbetar det 

genusmedvetna arbete intervjupersonerna själva eftersträvar. Natriums uttalande pekar dock ändå på 

att det finns en diskurs hos alla pedagoger på hens arbetsplats om att alla barn får vara som de vill 

och att ingen ska kommentera om någon bryter mot de normer som gäller för barnens kläder.  

 

7.1.3 Barn 

Det finns en övergripande diskurs hos pedagogerna om att barn vågar bryta mot normer på ett annat 

sätt än vuxna. Vissa är lite tveksamma och tror att det både finns barn som vågar och de som inte 

vågar, men alla tror att barnen antingen vågar fullt ut eller till viss del. Järn svarar direkt ”det tror 

jag!” på frågan om barn vågar bryta mot normer i förskolan, men fortsätter på följande fråga: 

 
Tror du att det är så lika mycket bland de yngre barnen som bland de äldre barnen? 
Jag tror nog faktiskt, det är nog lättare att vara på en småbarnsavdelning. Att det är lättare att få vara 
annorlunda… eller annorlunda, men att få vara det man vill vara liksom. Sen tror jag att ju äldre man blir, 
desto mer man inte… ja, att man rättar sig i ledet på något sätt. 
Ja… Lär sig normerna? 
Ja, precis. 
 

Det här visar på en diskurs om att könsroller och normer är något vi lär oss. Synsättet kan jämföras 

med Simone de Beauvoirs (1986) uttalande ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Denna diskurs 

visar sig också när Kol uttrycker ”Att arbeta aktivt för att motverka traditionella könsroller så att man 
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inte bara… inte befästa dem. För då gör man det i alla fall, tror jag.” Kol uttrycker att vi befäster 

könsroller om vi inte arbetar aktivt med att motarbeta dem, vilket jag tolkar som att det finns en 

diskurs om att samhällets normativa krafter är så starka att det krävs mycket arbete för att motarbeta 

dem. Denna tolkning förstärks av följande uttalande: 

 
Och de får nog väldigt lätt känslan av att de inte… är som alla andra, om de vill bryta. Jag tror att de lär sig 
väldigt lätt av oss vuxna och av medier, hur de bör vara, för att vara ok. (Kol) 

  

De övergripande diskurserna när det gäller pedagogernas uttalanden om barn är med andra ord dels 

att barn inte är lika påverkade av normer som av vuxna, och dels att barn inte blir lika mottagliga för 

normer om vi arbetar medvetet och aktivt med att motverka detta.  

 
7.1.4 Föräldrar 

 
Ja det har varit många föräldrar haft åsikter… De flesta tyckte att det var jättebra, det var många som sökte 
sig till vår förskola för att vi var en av dem som… ja men hade en speciell inriktning då. Men sen har vi 
också fått ganska… eller inte, ja… men en del föräldrar som varit väldigt kritiska och sagt att då ska mitt 
barn inte komma den dagen och… ville inte att de skulle vara med och så. (Järn) 

 

Detta tyder på att pedagoger både måste förhålla sig till föräldrar som tycker att det är bra att 

förskolan arbetar aktivt med genus och föräldrar som är mot det. Det visar även att det inte finns 

någon övergripande diskurs om synen på genus hos föräldrar, utan skiljer sig mycket från person till 

person. Natrium beskriver här hur det uppstått en krock mellan genusmedvetna pedagoger som 

arbetar utifrån läroplanens riktlinjer och en förälder med en konservativ syn på genus och könsroller: 

 
(Skrattar) Ja vi har en, ett barn som är väldigt mjukt, som är väldigt… Han tyr sig väldigt mycket till vuxna, 
han är en liten sladdis och han är väldigt mjuk […] och tycker inte att det är så roligt att leka så hårda lekar 
så… pappan kan väldigt ofta säga såna väldigt typiskt att ”Pojkar gör så!”, ”Ja men pojkar tycker om 
hockey!”, och den här pojken tycker väl egentligen inte om hockey… Men han gör det för att pappan vill 
det. 
Har ni sagt något till den föräldern som sa så? 
Jo då säger vi att det kan alla göra, och det säger vi framför barnen. 

 

Den diskurs om ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt som jag uppfattar finns hos många 

pedagoger är inte förenligt med förälderns traditionella syn på könsroller, då det feministiskt 

poststrukturalistiska synsättet ser kvinnligt och manligt som något som bör upplösas och suddas ut 

(Lenz Taguchi 2004). Jag tolkar det som att det finns en diskurs hos vissa föräldrar om att hylla 

”manliga värden” då dessa står högre i kurs i samhället (Hirdman 2001; Ambjörnsson 2011). Detta 
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kan vara en anledning till att pappan vill att hans son ska tycka om hockey fast Natrium uttrycker att 

sonen egentligen inte verkar tycka att det är intressant.  

 

7.2 Yttranden om förutsättningar 
Intervjupersonerna uttrycker att de ges olika grad av förutsättningar för att arbeta normkritiskt och 

genusmedvetet. Järn berättar följande om sin chefs syn på genusarbete: ”jag tror aldrig jag hört henne 

säga något om det, överhuvudtaget” och Tenn uttrycker sig på liknande sätt om sin chefs inställning 

till genusarbete: ”de la det på is och prioriterar andra områden som miljö material och så”. Kol säger 

”de har inte gett uttryck för att det ska utgöra en del av arbetet” och Natrium uttrycker att 

”förskolechefen […] hon har aldrig tagit upp det. På ett sätt är väl det en broms. Hon är i alla fall 

ingen pushare.” Den enda av intervjupersonerna som upplever stöd från sin chef är Natrium som 

uttrycker att chefen ”skickar i väg på utbildningar och… ja, hon är väldigt bra.”. Natrium berättar att 

hens chef förhåller sig ”positivt” till att arbeta genusmedvetet och fortsätter: 

 
Vi jobbar väldigt mycket med det [genusarbete, min kommentar] på min avdelning för min kollega som är i 
mitt arbetslag, hon är med i ett genus, eller ett jämställdhetsnätverk som träffas en gång i månaden ungefär. 

 

Natrium är den enda av intervjupersonerna som inte bor och jobbar i eller i närheten av en storstad. 

Jag tolkar det som att det finns en diskurs om att man vill ha en chef som uppmuntrar till genusarbete 

och sporrar personalen att arbeta genusmedvetet. Jag får känslan av ett det finns en frustration hos de 

intervjupersoner som inte upplever det som att de får något stöd att arbeta genusmedvetet och 

normkritiskt av sina chefer, och att det är något majoriteten av intervjupersonerna saknar.  

 

7.3 Yttranden om tillvägagångssätt 
När pedagogerna uttrycker hur de generellt arbetar genusmedvetet och normkritiskt så tar många av 

dem upp språket, hur de talar till och med barnen och hur de benämner olika saker. Tenn berättar ”att 

man inte nämner könet utan att man säger namnet [på barnet, min kommentar] istället.” Fosfor 

uttrycker att det ”inte finns en medvetenhet i talet” på hens arbetsplats och att ”man fortfarande säger 

’Vad fin du är’ eller ’Åh vilken cool tröja, har du Batman på den?’, och det är nog helt klassiskt.” 

Fosfor fortsätter: 

 
Jag tror att även de som är sjukt duktiga på att jobba normkritiskt, måste levandehålla sitt tal, därför att det 
är jättelätt att råka säga så. Men om man hela tiden får prata om det och blir påmind så minskar det nog. 
Men främst genom talet så tror jag att det upprätthålls. 
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Natrium berättar ”för mig, rent konkret så handlar det om att jag inte benämner barnens utseende, 

t.ex. vad de har på sig.” Alla dessa uttalanden tyder på att det finns en övergripande diskurs om att 

inte bemöta barn utifrån hur de ser ut eller köna barnen i sitt tilltal till dem, som att ropa ”Kom nu 

tjejer/killar!” Tenn föreslår ”kanske att man säger att ’nu sa du det här’, ’ah just det’. Det är lite 

omedvetet kan man säga, de menar inte att man ska säga det medvetet.” Att ord som ”flicka”, 

”pojke”, ”tjej” och ”kille” är bra att undvika är i linje med Eidevalds (2009) forskning, där han 

skriver om hur de här orden är fyllda av värderingar och förväntningar, vilket då skulle kunna läggas 

över på barnen vid sådana benämningar av dem. Enligt Eidevald kan det även spä på 

dominansförhållandena mellan könen.  

 

Pedagogerna talar även om språket kopplat till miljön. Fosfor berättar till exempel: 

 
Men det är också så här lite roligt, för jag tänker på den här ”hemvrån”, eller dockvrån som det också har 
hetat, som finns på de flesta, flesta förskolor, som är ett väldigt vanligt inslag i miljön… Då tänker jag att 
där finns det ju också pedagoger, som kanske också är lite äldre, som tror att de är duktiga för att de har 
döpt om den, och det säger ingenting om vem som har tillgång till den egentligen, och jag tror lite att jobba 
så här genusmedvetet och normkritiskt i miljön är också att uppmärksamma vilka barn som faktiskt är där 
inne. Och när man har uppmärksammat det, då kan man ju också göra en förändring, om det behövs. Inte 
bara så här: ”Woho vi är så duktiga, det heter inte dockvrån längre! Det heter lägenheten!”. Men det 
namnbytet betyder inte att andra barn tar del av den, och om det nu är så att alla ska få möjlighet till allt, 
och inte känna begränsningar, då räcker det inte bara att byta namn, då är det fortfarande inte, det är inte det 
som hjälper, då är det fortfarande ett förhållningssätt från oss.  

 

Här tolkar jag det som att Fosfor menar att språket inte är allt, att genusarbete även handlar mycket 

om handlingar. Även här återkommer synen på äldre pedagoger som de som inte har samma 

förståelse för vad genusarbete egentligen handlar om.  

 

7.4 Yttranden om transbarn 
Enligt RFSL:s definition av ”trans” har tre av fem av mina intervjupersoner haft erfarenhet av barn 

som skulle kunna benämnas som transbarn. Jag kommer inleda denna del med en kort beskrivning av 

hur varje pedagog beskriver det eller de barn hen har haft i sin barngrupp.  

 

Tenn berättar att hen både har jobbat på ”en genusförskola” där det var ”naturligt för oss att bemöta 

det”. Tenn har även jobbat på en förskola i en stadsdel där medelinkomsten var väldigt hög, och där 

”var det någonting konstigt [med transbarn, min kommentar], då var det föräldrar som trodde att det 

var en flicka, men det var en pojke.” Tenn berättar även att ”den här pojken hade ett väldigt unikt 

namn, och då trodde de [föräldrarna till andra barn, min kommentar] att det var ett flicknamn.”  
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Det var någon som var tilldelad pojke vid födseln? Som ville vara flicka? 
Ja exakt, såg ut som en flicka också. Och även föräldrar och personal tyckte att det var lite konstigt.  
Mm… Vad sa de då? 
Nej men de sa mer ”Nämen hur kan man klä sitt [pojk-, min kommentar]barn i flickkläder?”. Jag tyckte att 
det var konstigt att en förskola [ett årtal på 2010-talet, min censurering] var på det viset. Men hon sa att hon 
var väldigt traditionell och hade hon poängterat för mig väldigt tydligt. 
Vem sa det? 
Den läraren som jag jobbade med. Hon var väldigt traditionell. Jag tyckte att det var jättetråkigt och de 
hade inte fick det bästa bemötandet heller. (Tenn) 

 

Tenn berättar vidare att ”de slutade faktiskt där för de kände sig inte välkomna” och att barnets 

förälder ”ville att hen skulle få bestämma själv.” Jag tolkar det som att Tenn och läraren hen jobbat 

med står långt ifrån varande i åsikter om genusarbete och att Tenn inte ser det som något positivt att 

vara ”traditionell” på det sättet som lärarkollegan var.  

 

Kol berättar om sin erfarenhet vad det gäller transbarn: 

 
Har du någon gång stött på ett barn som skulle kunna kallas för transbarn i förskolan? 
Jag har en pojke, som inte vill vara pojke på arbetsplatsen i dag. Han är, han går sitt sista år hos oss nu.  
Mm. Hur bemöts han av pedagogerna? 
Han… 
Eller ja, hen? 
Jaa, ja hen. Man faller ju dit. Men han… alla bemöter honom, nu säger jag honom om han utifrån hans 
biologiska kön, sen så… för enkelhetens skull. Men han bemöts bra, alla respekterar honom utifrån hur han 
är.  

 

Här uppstår det en förvirring om vi i intervjun ska benämna detta barn som ”han” eller ”hon”, men 

Kol bestämmer sig för att benämna barnet med det pronomen som överensstämmer med könet som 

barnet tilldelats vid födseln. Kol fortsätter:  

 
Den här kollegan som jag berättade om med riddarkläderna och så, hon kan försöka korrigera honom. Han 

ger ju uttryck för att han inte är en pojke och blir väldigt förnärmad om någon säger att han är en pojke. Då 

blir han arg på den personen och skriker ”jag är ingen pojke, jag är en flicka!”. Och han kallar sig själv för 

Ronja, han heter Ronja. Om någon kallar honom för hans tilltalsnamn, hans riktiga namn, så kan han också 

bli arg. Där har jag lite svårt att förhålla mig ibland, vad jag ska säga till honom. Men det kan jag ha med 

någon som vill bli kallad för Gummi-Tarzan eller någon som vill bli kallad för Lotta hela dagen, så har jag 

svårt för att inte säga barnets riktiga namn. […] Han är döpt till Dan3, och han vill inte heta Dan, han vill 

heta Ronja och han blir jätteledsen om någon säger Dan. 
 

                                                
3 Både Ronja och Dan är fingerade namn.  
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Kol uttrycker att det känns svårt att förhålla sig till barn som inte vill heta det namn de blivit döpta 

till och när jag frågar om pedagoger kallar barnet för Ronja berättar Kol: ”Vi har haft diskussioner i 

arbetslaget, vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss. […] Det finns några som säger Ronja och det 

finns några som säger Dan.” Kol berättar hur hen själv hanterar svårigheten: 

 
Ibland är det nästan som att man vill undvika att säga namnet till honom, kanske mer att man säger 

”Hörudu, kom nu, det är din tur”, eller att jag kanske lägger handen på axeln på honom eller klappar på 

honom och säger ”Kom så går vi!”, och går fram till honom istället för att ropa eller få hans 

uppmärksamhet med att säga hans namn. 
 

Järn berättar om sina upplevelser av barn som brutit mot samhällets könsnormer: 

 
Det var en flicka som jag jobbade med på en förskola för ganska många år sen nu, som… hon var väldigt 
bestämd att hon var inte en flicka, hon var en pojke. Och… ja hon fick sin mamma att klippa hennes hår, så 
hon skulle ha kort hår och hon skulle bara, hon skulle ha kalsonger, hon skulle ha, om man säger då 
”killkläder”. Fast hon behöll sitt namn, så hon kallades inte för någonting annat. Men hon var också väldigt 
bestämd med, och det sa hon under en lång period, att när hon börjar skolan, då ska hon bli en flicka igen. 
Det var hon väldigt bestämd med.  

 
Här uppstod inte samma svårigheter som Kol hade med barnets namn då detta barn ville behålla sitt 

namn. Järn berättar vidare om hur detta barn ville benämnas: 

 
Men hon ville bli kallad ”hon”? Och ha sitt vanliga namn? 
Mm. Och då fanns ju inte det här med ”hen”, på det sättet, det var ju så längesen.  
Nej… Men hon sa inte att ni skulle kalla henne för ”han”?  
Nej, det sa hon inte. Så det var intressant, att följa henne. 

 

När jag frågade Fosfor om hen har erfarenhet av något barn som inte velat tillhöra det kön det blivit 

tilldelat vid födseln så svarar hen nej, men beskriver ett annat problem när det gäller barn och deras 

könstillhörighet: 
 
Nej. Men däremot har jag stött på att andra definierar ett barn som ett annat kön, konsekvent. Så här liksom 
att… ”Du är en han!” ”Nej jag är en hon!” ”Nej du är en han!” 
Jaha, att barn gör det? 
Ja. Då tänker man att de bildar en uppfattning av yttre faktorer eller kanske av egenskaper som kanske 
avviker sig från normen.  
Är det barn som varit ganska så här… inte följt normerna? 
Ja men precis, det kan ju både vara utseendemässigt som att en flicka i fyraårsåldern klippt sig kort, det är 
ju som att gå emot normen med att tjejer har långt hår. Också liksom… är det någon annan som konsekvent 
säger ”Men det är en kille!”, ”Neej…”. Men det kan också vara någon som du vet, uppför sig så som barn 
uppfattar typiskt. 
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Fosfor beskriver här att det istället för pedagoger är barn som har svårigheter med ett annat barns 

könstillhörighet. Här ser jag två kolliderande diskurser då de andra pedagogerna beskrivit hur barnen 

på deras förskolor varit väldigt accepterande av att ett barn velat tillhöra ett annat kön än det de 

tilldelats vid födseln. På Fosfors förskola verkar barnen istället markera att ett barn inte lever upp till 

de föreställningar som är kopplade med det kön hen vill tillhöra.  

 

När jag sammanställer alla mina intervjupersoners erfarenheter av transbarn så ser jag att det finns en 

diskurs hos dem om att de accepterar och respekterar de här barnens val av kön, eller i alla fall 

försöker att göra det. Tenn beskriver sig själv som ”ganska open minded” och ”tycker personligen 

inte att det är svårt [med bemötandet till transbarn, min kommentar].” När jag frågar Järn om hen 

tyckte att något med bemötandet var svårt svarar hen ”nej det tyckte jag inte, det var bara att ta henne 

som… där hon var liksom. Så det var det inte.” Kol såg däremot vissa svårigheter:  

 
Jag tyckte det var lite komplicerat från början, när han började hos oss. […] Så det är främst namnet, också 
är det ju då konflikter med den här andra kollegan som försöker, som med flit kan säga Dan till honom för 
att liksom förlika honom med att han ska banne mig i alla fall veta om han är en pojke eller en flicka, och 
kan säga så här dumma saker så det är väl främst en konflikt med henne då.  

 

Jag tolkar det som att pedagogerna har en väldigt stor makt över barnen som bryter mot samhällets 

könsnormer och vill tillhöra ett annat kön än det de blivit tilldelade. Barnen verkar reagera väldigt 

starkt när deras önskan om att få tillhöra det kön de identifierar sig med ignoreras, med att t.ex. skrika 

det namn de vill ha eller det pronomen de vill kallas för. Dock benämner alla pedagoger transbarnen 

som det pronomen de tilldelats vid födseln istället för det de själva vill kallas för. Utifrån detta tolkar 

jag det som att det finns en diskurs om att man ändå egentligen tillhör det kön som överensstämmer 

med ens könsorgan, men att man kan få kallas något annat om man vill det. Foucaults (2002) syn på 

makt skulle kunna förklara varför barnen reagerar så starkt, enligt honom handlar makt om olika 

styrkeförhållanden som omvandlar, förstärker och kastar om där de används. Enligt Foucault kan 

man inte ta makt, det är något man har eller inte har.  



 35 

8. Diskussion och slutsatser 
 

8.1 Slutdiskussion 
Jag har i detta arbete velat undersöka hur diskurser är kopplade till hur pedagoger uttrycker sig om 

barns könsidentitet samt om genusarbete, och hur detta enligt pedagogerna konkret tar sig uttryck i 

deras dagliga arbete. Jag ville speciellt undersöka hur pedagoger uttrycker sig om transbarn då jag 

upplevt att det finns för lite kunskap om hur vi ska bemöta dessa barn i förskolan. Jag kommer nu att 

diskutera vilka diskurser som framkommit i studien för att därefter sammanfatta mina slutsatser.  

 
8.1.1 Diskurser om normer 

Det jag fann när jag analyserade intervjupersonernas svar var bland annat att det både fanns diskurser 

om normer som något tvångsmässigt och normaliserande vilket stöds av Beauvoirs (1986) teori om 

att det ligger ett kulturellt tvång bakom våra könsnormer. Även Butler (2007) diskuterar att genus, 

och därmed våra normer om det, är kulturellt konstruerat. Diskursen att normer är svåra att se 

stämmer överens med Butlers teori om att normer ofta är outtalade och osynliga samt att man ofta 

inte ens ser eller tänker på dem, inte förrän någon bryter mot dem. Då jag även fann en diskurs om att 

vi egentligen inte behöver följa normer blev motstridigheterna bland diskurserna tydliga. Det fanns 

både pedagoger som ansåg att normer var något som vi tyvärr är tvungna att följa, samt pedagoger 

som ansåg att det var viktigt att vara medveten om att normer inte är regler.  

 
8.1.2 Feministisk poststrukturalism 

Det dök då och då upp diskurser som tydde på att pedagogerna har ett synsätt som stämmer överens 

med feministisk poststrukturalism, t.ex. när det beskrevs hur man pratade om olika 

familjekonstellationer, att man både kunde ha bara en pappa eller två mammor. Det beskrevs även 

vid flera tillfällen om att det blev en krock mellan äldre pedagoger och de yngre som hade ett mer 

feministisk poststrukturalistiskt synsätt, och likaledes mellan dessa pedagoger och vissa föräldrar. De 

genusmedvetna pedagogerna upplevde nästan de här föräldrarna som att de tvingade på könsroller på 

sina barn. Jag upplever att pedagogerna som stod bakom dessa tankar har liknande synsätt som Lenz 

Taguchi (2004) när hon förordar att det kvinnliga och det manliga bör luckras upp eller helt upphöra 

att existera.  
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8.1.3 Genus 

När det gäller genus fann jag att det utifrån vad mina intervjupersoner berättade verkade finnas två 

kolliderande diskurser mellan äldre och yngre pedagoger. Enligt pedagogerna jag intervjuade hade 

äldre kollegor en diskurs om att ”flickor är flickor och pojkar är pojkar”, medan intervjupersonerna 

själva uttryckte en diskurs om att alla barn ska få identifiera sig med vem de vill och inte ska behöva 

bete sig efter en könsroll. Detta kan förstås genom Foucaults tankar om att en åsikt kan vara sann 

under en period men sedan inte längre vara gällande i en annan. Jag tror att detta kan stämma om 

man ser generellt på situationen inom svenska förskolor, men också att äldre pedagoger kan vara 

minst lika engagerade i genusarbete i förskolan som en yngre pedagog.  

 

Sättet pedagogerna beskriver sitt arbetssätt visar på att det snarare är ideologiskt än kompensatoriskt 

(Söderman & Löf 2010). Jag tolkar det som att det finns en förvirring kring vad man konkret ska göra 

för att uppfylla läroplanens mål när det gäller att ”motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.” Majoriteten av intervjupersonerna känner inte att de får något stöd från ledningen när det 

gäller att jobba genusmedvetet och normkritiskt och jag upplever att det finns en diskurs om att vilja 

ha en chef som uppmuntrar till genusarbete, samt en längtan efter detta. Detta är förenligt med vad 

Eidevald (2011) uttryckt om att man som pedagog behöver förstå hur djupt ens kulturella arv sitter i 

ens handlingar för att överhuvudtaget kunna börja arbeta med ett jämställdhetsarbete. Han påpekar 

även att det handlar om ett väldigt svårt och komplext arbete.  

 

När pedagogerna konkret skulle uttrycka hur de arbetade med genus handlade beskrivningarna 

mycket om språk och tilltal, jag fann till exempel en övergripande diskurs om att inte bemöta barn 

utifrån hur de ser ut eller köna barnen i sitt tilltal till dem, som att ropa ”Kom nu tjejer/killar!”. Detta 

stämmer överens med Eidevalds (2009) forskning där han menar att ord är fyllda av värderingar och 

förväntningar.  Detta överensstämmer även med vad pedagogerna på förskolan Bamse som Klara 

Dolk (2013) gjort observationer på poängterar, att försöka använda könsneutrala benämningsnamn 

för att inte köna barnen.  

 

8.1.4 Heteronorm och transbarn 

Jag fann att det fanns en stark diskurs om att vara eller vilja vara mot heteronormen bland 

intervjupersonerna. Det uttrycktes att det arbetades för att alla barn skulle få välja, men samtidigt att 

det inte alls handlade om att göra om pojkar till flickor när föräldrar undrade över det. Jag har full 

förståelse för att man protesterar mot att föräldrar tror att man skulle jobba så, men det kan ändå 
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tolkas som att pojkar inte ska bli flickor och flickor inte ska bli pojkar, det vill säga en binär 

uppdelning av könen.  

 

Något jag reagerar på i alla intervjuer med pedagoger är att de använder det  

pronomen för barnen för det kön de tilldelats vid födseln, som de uttryckligen inte vill tillhöra. Detta 

skulle kunna bero på att de inte fullt ut accepterar dem som det kön de vill tillhöra, utan ser barnen 

som att de vill tillhöra ett kön men egentligen tillhör ett annat. Kanske är steget från att säga ett annat 

namn till att byta pronomen för barnet mycket större? I övrigt ser jag det som att intervjupersonerna 

uttalar sig om barn som inte vill tillhöra det kön de blivit tilldelade vid födseln på ett respektfullt sätt 

och att de verkar vilja barnens bästa.  

 

8.2 Sammanfattning 
Denna studie undersöker diskurser om könsnormer, könsnormkritiskt arbete samt om barn som bryter 

mot könsnormer utifrån hur pedagoger som arbetar på förskola uttrycker sig om de här ämnena. Jag 

har använt ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt för att undersöka detta. Jag har funnit att det 

finns blandade diskurser om normer bland förskolepedagoger. Det finns såväl diskurser om att 

normer är något som vi tyvärr är tvungna att följa som diskurser om att normer inte är regler. Det 

framkom att flera av pedagogerna hade ett synsätt som jag upplevde influerat av feministisk 

poststrukturalism. Jag fann en diskurs om att äldre kollegor inte har samma genusmedvetenhet vilket 

jag tror kan stämma i vissa fall då kan vara påverkade av synen på kön från när de växte upp. Det 

framkom diskurser om att språket är viktigt när det gäller genusarbete, framförallt att inte köna barn 

med att ropa ”flickor/pojkar” åt dem samt att inte uppmärksamma deras utseende eller kläder. Jag såg 

dock även diskurser om att det absolut inte bara är språket som påverkar när vi arbetar med genus. 

Jag fann att det fanns en stark diskurs om att vara eller vilja vara mot heteronormen bland 

intervjupersonerna, dock sken påverkan av heteronormen ibland igenom i intervjupersonernas svar. 

Ett exempel på detta är att alla pedagoger benämnde barn med det pronomen för det kön de tilldelats 

vid födseln, trots att vissa av dem uttryckligen inte ville tillhöra detta kön. Sammanfattningsvis 

uppfattar jag det som att många av pedagogerna saknar vägledning i genusarbete och önskar att deras 

förskola skulle arbeta mer med det. Jag tolkar det också som att de försöker respektera och 

tillmötesgå barnens önskningar så gott de kan men att det är ett svårt arbete där många av 

pedagogernas handlingar sitter djupt i deras kulturella arv och kräver hårt arbete för att förändras.  
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8.3 Vidare forskning 
Skulle jag få möjlighet att undersöka ämnen jag granskat i denna studie så skulle jag tycka att det 

vore intressant att undersöka hur barn som inte vill tillhöra det kön de tilldelats vid födseln själv 

upplever förskolan. Jag upplevde det svårt att hitta forskning som behandlade transbarn i samband 

med förskolan och det skulle därför vara intressant att se vilka diskurser transbarn själva uttrycker.  
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Bilagor 

Brev 

Hej! 

Jag heter Chatrin Jönsson och läser just nu sista terminen på förskollärarprogrammet på Södertörns 
högskola. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om hur pedagoger i förskolan 
tänker runt barn som går emot samhällets normer för det kön de tilldelats vid födseln. Det kan båda 
handla om att de inte alls vill tillhöra detta kön, att de inte känner sig hemma som varken flicka eller 
pojke eller att de bara är nyfikna på attribut eller dylikt som brukar förknippas med ett annat kön än 
det de själv ser sig som. Jag är nyfiken på om pedagoger känner att de får handledning och 
information om hur det på bästa sätt arbetas med normkritik och genus, och hur ni själva tänker runt 
detta.  
 
För att få in information om detta skulle jag bli väldigt glad om du ville ställa upp på en intervju. Den 
kommer att ta cirka 30 minuter. Du kommer att vara helt anonym i studien, jag kommer inte använda 
någons riktiga namn, arbetsplats eller något som kan knytas till er som intervjuas. Att delta är helt 
frivilligt och om du inte skulle känna sig bekväm har du rätt att avbryta intervjun när du vill. Det 
finns inga rätt eller fel svar, det jag vill är att få fram hur pedagoger som du uppfattar och tänker 
kring detta.  
 
För att kunna koncentrera mig på vårt samtal och få med allt du säger kommer jag att spela in vårt 
samtal. Det är endast jag som kommer att lyssna på detta och allt inspelat material kommer att 
raderas när mitt examensarbete är färdigt.  
 
 Jag har härmed tagit del av ovanstående information och godkänner detta: 
 
 
……………………………………………………… 
Underskrift 
 
……………………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
……………………………………………………… 
Ort och datum 
 
Tack på förhand och tveka inte att kontakta mig om det är något du undrar över! 
Med vänlig hälsning, Chatrin Jönsson  
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Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad jobbar du på för slags förskola (inriktning/pedagogik)? 

 

3. Hur länge har du jobbat inom förskolan?       

 

4. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

5. Är det något speciellt som du tycker är extra viktigt att jobba med i förskolan? Vad och 

varför? 

 

6. Vad betyder normer för dig? Är det bra eller dåligt? 

 

7. Tycker du att det är intressant att arbeta normkritiskt och genusmedvetet? Vad betyder det för 

dig? 

 

8. Tycker du att det finns ett normkritiskt tänk på din förskola? På vilket sätt?  

 

9. Skulle du säga att det arbetas med både läroplan och Likabehandlingsplan på din arbetsplats? 

Hålls de levande? Är det någon av dem som får mer plats?  

 

10. I förskolans läroplan står det: ”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.” Vad betyder det 

för dig? 

 

11. Tycker du att personalen på din arbetsplats ges förutsättningar för att arbeta genusmedvetet 

och normkritiskt? (Reflektion, möten, utbildad genusmedveten personal, fortbildning, 

planeringstid, utvärdering med mera) 
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12. Har du någon gång hamnat i en diskussion eller konflikt med en kollega om hur ni ska jobba 

genusmedvetet och normkritiskt? 

 

13. Hur tycker du att er chef förhåller sig till att arbeta genusmedvetet och normkritisk? Är hen en 

skjuts/broms/inget av det? På vilket sätt? 

 

14. Har ni tänkt på genus och normer när det gäller miljön? På vilket sätt?  

 

15. Har du någon gång stött på ett eller flera barn som inte velat tillhöra det kön de tilldelats i 

förskolan? 

 

16. Om ja: hur bemötte/bemöter ni det?  

 

17. Var det något som du tyckte var svårt när det gällde detta/dessa barn? 

 

18. Tror du att barn känner att de vågar bryta mot normer i förskolan du jobbar på? 

 

19. Tycker du att könsmönster upprätthålls på något sätt hos er? I så fall hur?  

 

20. Har något barn/någon barngrupp reagerat eller kommenterat ert arbetssätt runt genusarbete? 

Om ja; Hur bemötte du/ni det? 

 

21. Har någon förälder reagerat eller kommenterat ert arbetssätt runt genusarbete? Om ja; Hur 

bemötte du/ni det? 

 

22. Hur skulle du vilja beskriva synen på genusarbete och normkritiskt arbetssätt överlag på din 

arbetsplats? 

 

 

Det var alla frågor!  

Hur tyckte du att det kändes?  

Har du något du vill lägga till/utveckla?  

Är det ok om jag återkommer om jag undrar något längre fram? 

Då tackar jag så mycket för att du ställt upp! 


