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Sammanfattning 

Studiens syfte är att granska hur transbarn synliggörs i förskolans styrdokument. En kvalitativ 

textanalys har använts som metod för att undersöka hur kön och könsidentiteter behandlas i Läroplan 

för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen. Studien utgår från ett normmedvetet teoretiskt 

perspektiv med fokus på  kön, könsidentitet och könsuttryck. Detta perspektiv används genomgående 

i analysen, diskussionen, resultatet och slutsats. Studien visar att förskolans styrdokument ofta 

behandlar kön och könsidentitet utifrån könsnormativa perspektiv, vilket osynliggör och exkluderar 

transbarn. Styrdokumenten använder i huvudsak ett könsneutralt språk. För att transbarn ska 

synliggöras och inkluderas i förskolan krävs det att könsneutralitet kombineras med 

normmedvetenhet. Det är avgörande med relevant kompetensutveckling för att personalen ska bli 

medvetna om transfrågor och hur en kan arbeta mer transinkluderande med läroplanen i förskolan. 
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1. Inledning 

Jag har varit verksam inom förskolans värld i snart sju år. Något som alltid intresserat mig är 

rättvisefrågor och inkluderingsfrågor, särskilt med fokus på genus. Detta tog jag med mig när jag 

påbörjade min förskollärarutbildning för snart fyra år sen. Min förskollärarutbildning innefattade en 

mångfaldskurs som behandlar normarbete och mångfald i förskolan. Denna kurs var dock bara fem 

hp och det togs aldrig upp något om transpersoner eller transbarn. I övrigt har utbildningen inte 

behandlat områdena kön och könsidentiteter tillräckligt enligt min uppfattning. Jag upplever det som 

att jag fortfarande har mycket att lära för att veta hur jag ska arbeta med inkludering och normer när 

jag kommer ut som färdig förskollärare efter denna termin. Jag upplever att utbildningen tyvärr 

osynliggjort transbarn och ickebinära. Det har inte talats om transpersoner eller ickebinära alls under 

utbildningen. På sistone har det uppmärksammats mycket om hur marginaliserade transpersoner blir 

och är i samhället och detta påverkar transpersoners välbefinnande i hög utsträckning. I Sverige har 

var tredje transperson någon gång försökt ta sitt liv. Det har även skett en ökning på remisser för barn 

med könsdysfori till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Transbarn är något som börjar bli mer och mer 

uppmärksammat men det verkar inte uppmärksammas tillräckligt inom förskollärarutbildningen. 

Inom förskolan har jag uppfattat det som att det finns en rädsla om att tala om barns sexualitet och 

könsidentitet. Det är lätt att säga att barn inte behöver oroa sig för dessa saker förrän de är äldre. Men 

förskolan är det första steget på det livslånga lärandet för barnen. I förskolan är det viktigt att barn 

får utvecklas som de individer de är. Annars kan det få konsekvenser för deras hälsa och livsvillkor 

i framtiden. Som del av utbildningsinstitutionen i Sverige har förskolan en viktig roll i att utveckla 

framtidens medborgare. I förskolan ska varje barn få utvecklas efter egna erfarenheter och behov 

samt kunna utveckla verktyg för att kunna tackla dagens och framtidens samhälle. Dessa verktyg är 

inte bara kompetens inom naturvetenskap och matematik. Det är också verktyg som att utveckla en 

självkänsla inom sin egen identitet. Inom mitt framtida yrke som förskollärare är det förskolans 

styrdokument som styr vad mitt uppdrag är med barnen inom verksamheten. För att jag ska kunna 

utveckla en fördjupad kunskap om hur jag kan arbeta med kön och könsidentiteter har jag valt att 

undersöka hur styrdokumenten behandlar just dessa frågor. Studiens syfte är att granska hur transbarn 

synliggörs i Läroplan för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen för att få svar på hur kön och 

könsidentitet behandlas i förskolans styrdokument. 
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2. Bakgrund 

2.1 Transbarn 

Enligt läkarna Louise Frisén, Olle Söder och Per-Anders Rydelius har det skett en kraftig ökning av 

antalet unga med könsdysfori som söker sig till sjukvården under det senaste decenniet. Könsdysfori 

innebär att en persons tilldelade könstillhörighet inte stämmer överens med personens upplevda 

könstillhörighet. Därför finns en önskan om att leva som det kön personer upplever sig vara (2017). 

Astrid Lindgrens barnsjukhus inkomna remisser till Teamet för könsidentitetsutredning av unga har 

ökat de senaste åren från enstaka remisser årligen till 197 remisser år 2016 (Frisén, Söder & Rydelius, 

2017). 

2.2.Diskrimineringslagen och Skollagen 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och verka för lika möjligheter och 

rättigheter oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, kön, religion eller annan trosuppfattning, 

etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation (Diskrimineringslagen, 2008). Enligt Skollagen 

ska det inom verksamheten råda förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande 

behandling syftar till ett agerande som kränker ett barns värdighet oavsett om det omfattas av 

diskrimineringslagen eller ej. Enligt Skollagen ska kränkande behandlingar av barn motverkas 

genom ett målinriktat arbete. Årligen ska det upprättas en plan som tar upp vilka åtgärden som är 

nödvändiga för att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn (SFS 2010:800). 

2.3 Transpersoners hälsa 

Folkhälsomyndigheten släppte en rapport 2015 som beskriver transpersoners hälsa och vilka faktorer 

som påverkar transpersoners hälsa i Sverige. Rapportens visar att många transpersoner lever med 

psykisk ohälsa och många har tankar på självmord och/eller försökt ta sitt liv. Cirka en tredjedel av 

respondenterna har försökt ta sitt liv någon gång och 36 procent uppgav att de under det senaste året 

övervägt att ta sitt liv minst en gång. Det var bara 10 procent som uppgav att de helt kunde leva i 

enlighet med sin könsidentitet. Rapporten visar att de faktorer som påverkar transpersoners hälsa 

främst är deras livsvillkor, hur de bemöts och i vilken utsträckning de möter diskriminering, 

kränkande behandling, våld och vilken tillit de har till samhällsinstitutioner. 51 procent av 

respondenterna uppgav att de har lågt förtroende för skolan. Transpersoners livsvillkor påverkar 

personers hälsoutfall, deras livsutrymmen och deras möjlighet att leva utefter deras identitet. 

Rapporten lyfter upp att det är nödvändigt att aktörer inom olika samhällsnivåer samverkar med att 

arbeta normkritiskt för att bidra till att säkerhetsställa transpersoners livsutrymme 

(Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 12-13 & 34). 

2.4 Vad innebär trans? 

Transperson kan ses som ett paraplybegrepp för en mångfald av personer, identiteter och grupper 

som identifierar sig som trans på olika sätt. En transperson är en individ som bryter mot samhällets 

könsnormer och könsidentitetsnormer. Något som gäller alla transpersoner är att ens juridiska kön, 

dvs det kön en tilldelas vid födsel, inte stämmer överens med ens könsidentitet och/eller könsuttryck. 

Trans handlar om en persons könsidentitet och har inget samband med en persons sexuella läggning. 

En kan säga att en transperson inte är en cisperson (Transformering.se, 2017). 

Cisperson är en person som upplever att ens juridiska kön stämmer överens med ens könsidentitet 

och/eller könsuttryck. Personens juridiska kön, könsidentitet och kropp hänger samman enligt 



 

6 

 

samhällets normer, exempelvis en person som föds med snopp som fått det juridiska könet man och 

som upplever sig själv som man/pojke är en cisman/cispojke (Transformering.se, 2017). 

Ickebinär är en person som identifierar sig bortom den binära man-kvinna-uppdelningen av kön. 

Det kan användas som ett paraplybegrepp för könsidentiteter som inte stämmer överens med 

tvåkönsnormen. Ickebinär kan innebära att en identifierar sig som både kvinna och man eller att en 

inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Det är ett brett begrepp som betyder olika för olika 

individer (Transformeing.se, 2017). 

I denna studie kommer begreppet trans och transbarn att användas som begrepp som innefattar 

könsidentiteter för transpersoner och ickebinära. 

2.5 Läroplanen 

I förskolans uppdrag ingår det att barn inte ska utsättas för trakasserier eller diskriminering p.g.a. 

kön, detta innebär att verksamheten ska motverka att transbarn utsätts för diskriminering och/eller 

trakasserier p.g.a. deras könsidentitet. I Läroplan för förskolan Lpfö98 står det att: 

 
Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling (Lpfö98, 2016, s. 4). 

 

I förskolans uppdrag lyfts det även upp hur pedagoger ska motverka traditionella könsroller och 

könsmönster. Det nämns även att pedagogers bemötande har en inverkan på hur barns könsidentitet 

formas. I Läroplan för förskolan står det att: 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 

att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

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

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98, 

2016, s. 5). 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att granska hur transbarn synliggörs i förskolans styrdokument genom en textanalys 

som undersöker hur kön och könsidentiteter behandlas ur ett normmedvetet perspektiv i Läroplan 

för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen. 

3.2 Frågeställningar 

• Hur behandlas kön i förskolans styrdokument? 

• Hur behandlas könsidentitet i förskolans styrdokument? 
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4. Forskningsöversikt 

Detta avsnitt behandlar forskning från fem studier om transpersoner i undervisningsinstitutioner och 

hur förskolor arbetar med genus och kön. Michelle Dietert och Dianne Dentice studie undersöker 

könssocialiseringserfarenheter av kvinna-till-man (KtM) transindivider. De undersöker hur KtM 

transindivider som barn förhandlar om sin könssidentitet med familj, kamrater och 

utbildningsmiljöer (2012, s. 25). Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Ivegran och 

Christine Fawcetts studie undersöker hur sociala miljöer påverkar barns hänsyn till kön i 

könsneutrala och typiska förskolor i en svensk stad (2017, s. 1). Tabitha Bowskills studie undersöker 

hur pedagoger i Storbritannien kan förbättra unga transpersoners utfall i undervisningsinstitutioner 

(2017, s. 96). Anette Emilson, Anne-Mari Folkesson och Ingeborg Moqvist Lindberg studie 

undersöker vilka uppfattningar om kön och sammanhängande värden som kan identifieras i svenska 

förskolor (2016, s. 225). Frank Hernandez och Donald J. Fraynd studie belyser hur viktiga HBTQ-

frågor är i skolor, från förskola till gymnasiet samt diskuterar vilka strategier pedagoger kan använda 

sig av för att skapa trygga och inkluderande inlärningsmiljöer för HBTQ-barn (2014, s.116).  

4.1 Barn och kön  

Dietert och Dentice studie visar att inom processen att lära sig att identifiera sig själv och andra 

utifrån könskategorierna, lär sig barn också att tilldela andra könsstereotyper. Barn lär sig exempelvis 

att tjejer ska ha på sig klänningar och engagera sig i feminina aktiviteter som att leka med dockor. 

Pojkar tillåts vara aggressiva med sina kamrater och leka med könskodade leksaker som lastbilar och 

actionfigurer. Dietert och Dentice menar att barn förväntar sig att deras kamrater följer och uttrycker 

sig enligt könsstereotyper. Deras studie visar att när transbarn uttryckte ett intresse eller beteende 

som deras kamrater inte ansåg passa deras könskategori riskerade de att konfronteras och/eller 

trakasserades, vilket är förknippad med att bevara dem inom de könsbinära gränserna (2012, s. 37 

och 40). Enligt Dietert och Dentice  bevaras avgränsande könsbinära arrangemang genom 

socialiseringsprocessen. För att upprätthålla könens binära diskurs dominerar binära 

maktförhållanden den tidiga socialiseringsprocessen och upprätthålls av transbarns familjer, 

kamrater och skolmiljön. Dietert och Dentices studie visar att i de få fall där familjer och kamrater 

kunde acceptera och visa stöd för transbarnens könsvariation kunde könsdiskursen som binär 

rekonstrueras, kön kunde omdefinieras som en flytande och instabil kategori, vilket motsatte sig 

argumentet att könsidentitet skulle vara kongruent med biologiskt kön. Familjer och kamrater som 

accepterade transbarnens könsuttryck begränsade inte dem till binära och kvinnliga normer och roller 

utan de möjliggjorde att transbarnen kunde uttrycka sig i enlighet med deras könsidentitet (2012, s. 

40). 

Enligt Shutts m.fl. har könsneutral pedagogik måttliga effekter på hur barn tänker och känner för 

människor av olika kön men det påverkar inte barnens tendens att spontant könskoda människor. 

Barn i förskolor med könsneutral pedagogik visade ett större intresse av att leka med obekanta barn 

av ett annat kön och hade en minskad tendens att anta att okända pojkar och flickor skulle agera efter 

stereotypa könsroller. Dessa fynd stöder Shutts m.fl. tes att vuxnas beteenden påverkar i vilken grad 

barn använder kön för att styra deras uppfattning av andra barn. Barn i genusneutrala förskolor visade 

dock inte mindre tendenser att automatiskt könskoda andra. I motsats till Shutts m.fl. hypotes var 

könskodandet av barn på genusneutrala förskolor något högre än hos barn på typiska förskolor. Enligt 

Shutts m.fl. var barn lika benägna att välja samkönade lekkamrater oavsett typ av förskola (2017, s. 

1 och 12). 
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4.2 Pedagogers arbete med kön relaterat till läroplanen 

Enligt Bowskills studie framkom vilka hinder som finns inom utbildningsinstitutioner i 

Storbritannien för en god verksamhet för transbarn. Det största hindret ansågs vara att läroplanen 

privilegierar normativa könsroller. Läroplanen har en brist på mångfald. Personalen saknade ofta 

relevant utbildningskompetens, de förstärkte könsnormer och könsstereotyper oavsiktligt i 

verksamheten. Studien visade också att det tycks finnas en oro hos lärare för att tala om kön och 

sexualitet i verksamheten, särskilt med de yngsta barnen. Bristen på medvetenhet, förståelse och 

information om transpersoner och transfrågor ansågs vara ett allvarligt problem i 

utbildningsinstitutioner (2017, s. 101). Enligt Diertert och Dentice bidrar könsbinära verksamheter 

till social ojämlikhet för transbarn som ständigt måste förhandla om sin identitet samtidigt som de 

behöver hantera krav på att anpassa sig till könskategorin de tilldelats vid födsel från kamrater (2012, 

s. 25 och 33). 

Emilson, Folkesson och Lindbergs studie visar att en implikation i förskolans arbete handlar om 

att den svenska läroplanen innehåller olika värden som ibland beskrivs som konflikter eller 

dilemman. Värderingarna är normativa till karaktären eftersom de pekar på både vad barn ska tro 

och hur barn ska påverkas i sina attityder, åsikter och tankar i syfte att främja önskvärda medborgare. 

För närvarande betonas de demokratiska värdena i läroplanen inom områdena jämställdhet mellan 

flickor och pojkar samt att barnets perspektiv ska betonas som viktiga. Enligt studien kämpar 

pedagoger med att antingen uppmuntra barnen att bryta mot könsstereotyper och sträva efter 

jämlikhet eller att sätta barnets egna perspektiv i förgrunden för att arbeta för demokratiska 

värderingar. Genom att synliggöra sådana dilemman blir det möjligt för pedagoger att diskutera, 

analysera och relatera till dessa (2016, s. 236). 

Ett dilemma som framkom i Emilson m.fl. studie handlade om teorin om att kön huvudsakligen 

är en social konstruktion kontra idén att kön är biologiskt. Synen på kön tycktes vara en värdeladdad 

fråga för pedagogerna. Även om det verkar både önskvärt och "politiskt korrekt" att se kön som en 

social konstruktion fanns det också uttalanden som indikerar att dualitetstanken av två kön fanns. 

Pedagogerna betonade värdet av individualitet, oavsett kön, men samtidigt sågs flickor och pojkar 

som biologiskt olika. Författarna menar att även om den dominerande diskursen verkar vara att se 

kön som en social konstruktion och att arbeta för att motverka könsstereotyper förefaller den 

biologiska grunden för beteende djupt rotad i pedagogernas uppfattningar om kön (2016, s. 236).  

Ett annat dilemma som framkom i Emilson m.fl. studie hänvisade till den svenska läroplanen och 

uppdraget att könsstereotypa beteenden borde brytas och förändras, samtidigt som barnens intressen 

bör respekteras och till och med uppmuntras. Om barns intressen faller inom könsstereotyper finns 

motsatta värden till hands mellan jämställdhet och barns egen påverkan. För att motverka stereotypa 

lekar verkade en strategi vara att skapa könsneutrala miljöer genom att avlägsna könskodade leksaker 

som bilar och dockor och ersätta dem med, till exempel, mjuka leksaker. Pedagogerna hänvisade 

också till utomhusmiljön som könsneutral men att barn ändå använde denna miljö på ett 

könsstereotypt sätt. Detta verkade frustrerande för de pedagoger som både ville följa barnens 

intressen och bryta mot könsstereotypa lekar. Att använda könsneutralt språk var en annan strategi 

som ibland gick emot barns intresse, t.ex. genom att pedagogerna inte värderade ett barns kläder som 

fina när en flicka visade upp sin klänning och förväntade sig beröm (2016, s. 237). 

Ett tredje dilemma som framkom i Emilson m.fl. studie var att pedagogerna såg femininitet som 

ett önskvärt värde för pojkar men inte för flickor. När pedagogerna i studien pratade om kön 

hänvisade de ofta till barnkläder, vilket ses som könmarkerande. Medan pojkarna verkar uppmuntras 

till kvinnlighet, verkar det som om tjejer paradoxalt avskräckes från samma beteende. Studien visar 

att det fanns en motvilja för flickor som hade finkläder, men när pojkar hade samma klädsel tolkades 

det på ett annat sätt. Kvinnlighet verkar vara ett prioriterat värde i förhållande till pojkar men avvisas 

i förhållande till flickor. Studien visar att en implikation för pedagogernas arbete är att vara medveten 

om hur den maskulina överlägsenheten fortfarande upprätthålls i förskolan, trots hårt arbete för 

könsneutralitet och uppbrott av könsroller. Detta indikerar hur svårt det är att gå utöver den djupt 

inrotade könsmaktsordningen. Även om könsneutralitet uppmuntras i verksamheten verkar den ha 

en maskulin bibetydelse (2016, s. 237-238). 
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4.3 Vägar till en mer transinkluderande skola 

Enligt Hernandez och Fraynds studie skapas stöttande miljöer för HBTQ-barn genom att motverka 

det heteronormativa perspektivet. Det innebär att pedagoger inte bör utgå ifrån att alla barn 

identifierar sig som heterosexuella och borde bekämpa skolkulturer där stöd för heterosexuella 

innebär en marginalisering av HBTQ-personer (2014, s. 118). Bowskill menar att pedagoger behöver 

ha en lämplig interaktion med barnen för att avstigmatisera och normalisera transbarnets erfarenhet. 

Det innebär att använda rätt pronomen och val av namn samt undvika förstärkningen av könsbinärhet 

i verksamheten genom att t.ex. ha tillgängliga toaletter för alla barn och vara tillåtande med olika 

klädalternativ (2017, s. 102). 

Enligt Bowskills studie har språket en avgörande roll för transbarn eftersom språk är ett kraftfullt 

verktyg som formar vår förståelse, påverkar vår verklighet och det positionerar oss till att agera. 

Bowskill menar att queerpedagogik kan användas för att ändra språket som används. Genom 

queerpedagogik ändras fokus från att ha en syn på transpersoner som "de andra" och språket blir mer 

inkluderande. Mekanismer som leder till diskriminering minskas genom att ta bort etiketter som sätts 

på transpersoner (2017, s. 102). Enligt Hernandez & Fraynd kan queerteorin fungera som stöd i 

lärares arbete genom att diskutera de normaliserande strukturer som gör att queerpersoner förväntas 

komma ut. Om personer inte kommer ut agerar skolverksamheten ofta utefter antagandet att alla barn 

huvudsakligen är heterosexuella. Inom dessa strukturer ses HBTQ-personer som de andra och 

resulterar ofta i isolationskänslor för de berörda (2014, s. 118). Enligt Bowskill bör pedagoger ha ett 

individuellt tillvägagångsätt till barn vilket innebär att om någon berättar att den ifrågasätter sin 

könsidentitet är det upp till barnet själv vilka som ska få vetskap om detta och hur den vill gå vidare. 

Det kan innebära att barnet inte vill att något ska göras eller att den vill ha stöd i sin övergång. Det 

kan innebära att ändra sitt pronomen och/eller namn och klä sig på ett annat sätt. Det är också viktigt 

att personalen är flexibel. Det ska vara okej för ett barn gör en social övergång och sedan ändra sig 

och/eller vill ändra sitt valda namn (2017, s. 103). 

En annan strategi Hernandez och Fraynd studie visat stödjer HBTQ-barn i skolor är att pedagoger 

inrättar ritualer, fester och aktiviteter utformade för att bekräfta HBTQ-barn. Detta genom att t.ex. 

delta i nationella program för att motverka diskriminering och kränkande behandling av HBTQ-barn 

och för att synliggöra HBTQ-relaterade problem inom skolorna (2014, s. 119).  

Hernandez och Fraynd studie visar att en implementering av en skolövergripande 

rättvisegranskning angående HBTQ-frågor också är en strategi för att stötta HBTQ-barn i skolan. En 

sådan granskning är fördelaktig för barn genom att det sätts igång diskussioner om HBTQ-frågor 

samt belyser vilka brister och problem som kan finnas i verksamheten relaterade till HBTQ-personer. 

Hernandez och Fraynd menar att genom att låta barnen själva undersöka rättvisefrågor kan de sedan 

arbeta vidare med de och göra egna analyser över vilka brister som finns inom skolan och hur de kan 

åtgärdas (2014, s. 120). Enligt Bowskills studie bör pedagoger utforska vad kön är tillsammans med 

barnen. Hen menar också att det är avgörande med kompetensutveckling för personalen för att bli 

mer medvetna om transfrågor och hur en kan arbeta mer transinkluderande med läroplanen för att 

säkerhetsställa ett lämpligt bemötande och därmed bättre utfall för transbarn (2017, s. 96 & 101). 

Hernandez och Fraynd menar att för att skapa en inkluderande verksamhet krävs det att pedagoger 

har kunskap om policyn som förespråkar HBTQ-individer. Policys bör säkerställa att skolor erbjuder 

alla barn ett sätt att snabbt och konfidentiellt kunna rapportera mobbning. Det kan skapas säkra zoner 

inom skolan där barn fritt kan uttrycka sig (Hernandez & Fraynd 2014, s. 121). Även Bowskill menar 

att det är viktigt att det finns policyn för hur verksamheten hanterar könsrelaterad mobbning och 

trakasserier (2017, s.96). 

4.4 Sammanfattning av forskningsöversikten  

Tidigare forskning har visat att transbarn korrigeras in i könnormativa roller av kamrater, familjen 

och av skolinstitutioner. Det har även visat att det könsneutrala arbetet i förskolan har en måttlig 

effekt på hur barn uppfattar kön och könsstereotyper. Enligt tidigare forskning anses läroplanen ha 

en brist på mångfald och privilegierar normativa könsroller. Det finns en stor brist på medvetenhet, 

förståelse och information om transpersoner i utbildningsinstitutioner. Det är avgörande med 
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kompetensutveckling för att personalen ska bli medvetna om transfrågor och hur en kan arbeta mer 

transinkluderande med läroplanen för att säkerhetsställa ett lämpligt bemötande och därmed bättre 

utfall för transbarn i förskolan. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Normmedvetenhet 

Den här studien utgår från ett normmedvetet perspektiv med fokus på normerna kön, könsidentitet 

och könsuttryck. Enligt författarna Edward Summanen och Tom Summanen är normmedvetenhet ett 

perspektiv som kan användas i skolans övergripande arbete som behandlar könsuttryck och 

könsidentitet. Normmedvetenhet fokuserar på medvetenhet om normer samt reflektion om dessa. 

Huvudfokus är att individer ska bli medvetna om hur normer präglar dem själva och deras omgivning 

och hur normer kan på inverka deras egna handlingar samt andra personers välmående och hälsa. 

Målet med normmedvetenhet är inte att avskaffa normer utan att synliggöra och ifrågasätta de normer 

som kan resultera i en sämre behandling av vissa individer samt att få alla barn att uppleva sig 

inkluderade. Enligt Summanen och Summanen är normmedvetenhet utvecklande och effektivt i 

arbetet mot diskriminering och för likabehandling. Normkritiskt förhållningssätt eller normkritisk 

pedagogik är andra namn för normmedvetenhet (2017, s. 61). 

5.2 Vad är en norm?  

Summanen och Summanen menar att normer är förväntningar eller outtalade regler. De är 

värderingar som implementeras i oss via uppfostran, mediala bilder och samhällsstrukturer. Normer 

kan sägas vara det som betraktas som normalt, önskvärt eller vanligt. Enligt författarna påverkar 

normer samhället och människor på olika plan. Normer påverkar våra beteenden när det kommer till 

bl.a. handlingar, livsval och vanor. Förutom vårt beteende påverkar normer andra aspekter av våra 

liv så som lagar, fysiska miljöer och rutiner. Normers kontext är föränderliga i relation till tid och 

plats och kan variera inom skilda grupper. Normer har betydelse för det sociala samspelet. 

Författarna påpekar att alla normer inte är begränsande och dåliga i sig utan att det finns normer som 

förenklar vår vardag och har en positiv effekt. Det kan handla om normer om att inte skada varandra. 

Dessa normer avspeglar sig även i lagen som betecknar våld mot andra som ett brott (2017, s. 63). 

Summanen och Summanen menar att det är viktigt att analysera strukturer och normer som kan 

kopplas till privilegium, makt och inflytande i det normkritiska arbetet, med fokus på 

diskrimineringsgrunderna: könsidentitet eller könsuttryck, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller annan trosuppfattning och etnicitet. Det centrala inom det normmedvetna 

arbetet är de samhälleliga normer eller en skolas normer som kan leda till att vissa individer inte 

bekräftas eller behandlas illa (2017, s. 64). Det normmedvetna arbetet utgår från ett intersektionellt 

förhållningssätt som menar att normer samverkar med varandra. Det innebär att individer påverkas 

av flera normer samtidigt (Summanen & Summanen , 2017, s. 64 & Salmson & Ivarsson, 2015, s. 

23). Enligt författarna Karin Salmson och Johanna Ivarsson bidrar arbete med normer till att barn får 

utvecklas inom sin unika identitet utan att begränsas av normativa föreställningar inom de kategorier 

de anses ingå i, som t.ex. kön. Det normkritiska arbetet leder till ett utvidgat handlingsutrymme för 

alla, barn och vuxna på förskolan. Författarna menar att det normkritiska arbetet synliggör osynliga 

förväntningar och regler som styr oss och det är dessa som utgör normerna. Normerna påverkar 

individers utveckling och val. Normer indikerar även vilka förväntningar vi bör ha på oss själva och 

andra samt vad som anses vara önskvärt. Enligt Salmson och Ivarsson är normers konsekvenser att 

vi sorterar in människor i olika kategorier som innebär att de antingen anses vara inom normen eller 

som avvikande från normen (2015, s. 22). 

5.3 Genusnormer, könsnormer och könsidentitet 

Genusnormerna är de olika förväntningar som finns på personer utifrån vilket kön de upplevs ha 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 194). Enligt Salmson och Ivarsson är genus en social konstruktion 
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som bygger på de förväntningar vi har på personer utifrån biologiskt kön. Salmson och Ivarsson 

menar att det är en av de mest grundläggande normerna. Genusnormer anger att personer är och hur 

personer är flickor/kvinnor och pojkar/män. Genusnormerna grundar sig i bl.a. könsnormerna som 

innebär tanken om att det finns två separata biologiska kön, det manliga och det kvinnliga. 

Könsnormerna innehar en maktskillnad mellan de binära könen när det kommer till resurser och 

inflytande, där det manliga könet har en hierarkiskt högre position än det kvinnliga könet (2015, s. 

194). Salmson och Ivarsson menar att könsidentitet innebär hur en individ vill identifiera sig i relation 

till kön, om den upplever sig som en hen, hon, han eller något annat. Könsidentiteter förutsätts ofta 

utifrån vilket biologiskt kön en person verkar ha. I förskolans arbete kan en undvika att kränka, 

diskriminera eller osynliggöra någon genom att inte begränsa barn till genusföreställningar eller 

könsnormer relaterat till barns kön eller det kön vi tror barn har. Detta möjliggör att barn själva kan 

bygga sin verkliga identitet. Författarna menar att det inte handlar om att ta bort barns 

könstillhörighet. Det handlar om att utöka barns möjlighet att utveckla sin egen könsidentitet utan att 

begränsas och styras av könsnormer (2015, s. 222). 

Enligt Salmson och Ivarsson utgår könsidentitet från fyra kategoriseringar av kön: biologiskt, 

socialt, juridiskt och själsligt. Det biologiska könet utgår från personers könsorgan. Om en person 

har snopp är den en pojke/man och om en person har snippa är den en flicka/kvinna. En person med 

könsorgan som är otydliga i uppdelningen snopp eller snippa, eller som har båda är intersexuella. 

Det sociala könet utgår från hur personer uttrycker sig själva och hur andra könsbestämmer dem 

utifrån det, t.ex. genom klädsel, kroppsspråk, beteende m.m. Det juridiska könet utgår från det kön 

som fastställs vid en persons födsel, som fastställs efter biologiskt kön. Detta kön registreras hos 

Socialstyrelsen och kan utläsas i våra personnummer. I Sverige finns två juridiska kön, flicka/kvinna 

och pojke/man. Det själsliga könet utgår från hur en person själv identifierar sig och hur personer 

upplever sig själv vara (2017, s. 225). 

5.4 Normer i språk 

Normer påverkar våra språkbruk och om ord har positiv, negativ eller neutral laddning. Likt normer 

beror ords laddning på vem som brukar dem och i vilken kontext orden brukas. Summanen och 

Summanen menar att normer ofta osynliggörs i språket genom att det är de normavvikande som 

pekas ut, t.ex. orden fotboll – damfotboll. Begreppet cisperson lyfts även upp. Det är ett begrepp som 

inte används eftersom det anses vara så pass självklart att inte vara en transperson. Olika begrepp 

kan få barn att antingen känna sig exkluderade eller inkluderade. Det är därför viktigt att när en talar 

om transpersoner ska en tala i termer som ”om en är transperson” istället för ”de som är trans”. Detta 

sätt att tala utesluter inte att det kan finnas transpersoner inom gruppen (2017, s. 64-65). Summanen 

och Summanen menar att ett av pedagogens bästa verktyg i det normmedvetna arbetet är det egna 

språket. Pedagogen har ett stort inflytande på barn genom det språk hen använder i verksamheten. 

Hur pedagogen pratar om olika personer, hur barn tilltalas och vilka ordval den har uttrycker olika 

signaler till alla i verksamheten. Språket är en distinkt markör för vad som är godtagbart och vad som 

inte är det. Ett sätt att arbeta inkluderande och bekräftande är enligt författarna att i högre grad 

använda sig av könsneutrala uttryck, särskilt vid osäkerhet om hur en person identifierar sig. Att ta 

bort rutinmässiga könsbestämmanden av barn skapar en mer bekräftande verksamhet för barn som 

reflekterar över sin könsidentitet. Användandet av hen som pronomen kan vidga barns bild av 

könsidentitet. Samtidigt menar Summanen och Summanen att det är viktigt att respektera om vissa 

barn föredrar ett visst pronomen eftersom det bekräftar enskilda barns könsidentitet (2017, s. 79).  

Summanen och Summanen menar att det språkliga arbetet också inkluderar att se över material i 

verksamheten och att se över representationer av pronomen, könsidentiteter, namn och kön som 

finns. Genom att pedagogen reflekterar över sin egen position i verksamheten och påbörjar ett 

förändringsarbete inom sig själv kan hen bidra till att fler barn upplever inkludering och trygghet. 

Skolan har ett ansvar i att lära barn hur en bör eller inte bör uttrycka sig för att inte kränka individer 

som bryter mot normer kring kön. Personer och transbarn som bryter mot könsrelaterade normer är 

minoritetsgrupper som frekvent möts av trakasserier. Pedagoger som genom gränsdragningar och sin 

undervisning främjar uppfattningen om allas lika värde har en viktig roll. De formar tryggare barn 
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som mår bra och barn som utvecklar ett respektfullt bemötande till sina medmänniskor (2017, s. 80-

81). 

 

5.5 Normmedvetenhet i praktiken 

Enligt Summanen och Summanen går det normmedvetna perspektivet att applicera på det mesta, allt 

från språkbruk till lokalers och läromedels utformning. I det normmedvetna arbetet ska normbrytande 

aktivt synliggöras genom att inkluderas och integreras istället för att utpekas som konstiga. 

Författarna påpekar att det normmedvetna arbetet inte går att reducera till endast barnen. Reflektioner 

över normer bör även ske inom personalgruppen och leda till reflektioner över samhällets normer i 

stort (2017, s. 65-66). Summanen och Summanen menar att ett normmedvetet arbete ofta inkluderar 

dessa delar:  

 
• Att granska och ifrågasätta normer. 

• Att synliggöra privilegier och andra effekter av normer. 

• Att reflektera kring den egna positionen. 

• Att hitta strategier för förändring. 

• Att aktivt synliggöra normbrytande (2017, s. 66). 

 

Pedagogen ska få barn att förstå andras livssituation samt att utveckla ett solidariskt bemötande till 

sina medmänniskor. Summanen och Summanen menar att det är skolans uppgift att låta varje barn 

finna sin unika identitet och karaktär samt erbjuda barn verktyg för att kunna delta i samhällslivet. 

Pedagoger ses som kunskapsförmedlare och den som skapar ett tryggt och tillåtande 

verksamhetsklimat. Författarna menar att pedagogens förhållningssätt gentemot synliggörandet av 

och att tala om könsidentitet, normer kring kön och transfrågor samt vilket  utrymme som barn ges 

för att utmana och bryta mot könsnormativa förväntningar har betydelse för hela barngruppen. 

Pedagogers ställningstagande och reflektioner har en direkt påverkan på barnen. Genom ett öppet 

förhållningssätt vågar fler barn vara sig själva och kan känna sig trygga i att bryta mot könsnormer 

om de vill (2017, s. 77). 

Summanen och Summanen menar att arbetet med frågor kring kön och trans och skapandet av en 

tryggare verksamhet för alla barn inte kan avgränsas till ett arbete som görs under en tidsavgränsad 

period som ett temaarbete, utan det är ett förhållningssätt som måste genomsyra hela verksamheten. 

Varje pedagog har en central roll för hur arbetet sker med att aktivt motverka kränkande behandlingar 

och diskriminering och för att skapa en inkluderande verksamhet där alla barn ges utrymme till att 

utvecklas som individer. Pedagogens arbete kan vara direkt avgörande för om barn känner sig 

lyssnade till och sedda. Pedagogens språk och attityd har stor betydelse för att barn ska känna 

trygghet och uppfatta att det finns möjlighet att visa olika typer av könsidentitet och könsuttryck. 

Pedagoger har en stor inverkan på hur barnen behandlar sina kamrater och medmänniskor. 

Författarna menar att arbetet med att synliggöra könsidentiteter och kön underlättas av stöttning från 

ledningen och samsyn i arbetslaget. För att det normmedvetna arbetet ska kunna utvecklas inom en 

verksamhet är det avgörande att ledningen stöttar arbetslagets arbete och beslut samt avsätter medel 

för fortbildning och tid för diskussioner (2017, s. 77 & 82). 

Summanen och Summanen menar att det är viktigt att möta barn som funderar kring sin 

könsidentitet med allvar och respekt. Det är inte pedagogen som ska besluta om ett barn är trans eller 

inte. Det är däremot viktigt att lyssna till barnet och ha kunskap om trans för att kunna hänvisa barnet 

och barnets vårdnadshavare vidare. Summanen och Summanen menar att många barn funderar över 

hur de bryter mot könsnormer utan att vara transpersoner. Men det finns en stor skillnad i att vara 

normbrytande när det kommer till personlighet, kläder och intressen och att inte identifiera sig med 

ens tilldelade kön (2017, s. 87-88). 



 

15 

 

5.6 Vinsterna med normmedvetenhet 

Summanen och Summanen menar att fokus för normmedvetenhet är på normer och hur de påverkar 

alla individer och inte bara normbrytandes tillvaro. Normmedvetenhet är angeläget för alla i 

barngruppen, oavsett om barnen bryter mot normer eller ej. Summanen och Summanen menar att 

barn får en strukturell förståelse för anledningarna till att vissa människor utsätts för trakasserier eller 

orsaker till att vissa har svårt att acceptera barn som bryter mot könsnormer genom att normers 

påverkan på oss synliggörs för dem. Att få en strukturell förståelse för normers påverkan på oss ger 

barnen verktyg för att förstå att problem med trakasserier inte ligger i normbrytande personer utan i 

de normer som präglar omgivningen. Summanen och Summanen lyfter upp att två huvudanledningar 

till transpersoners ohälsa är diskriminering och osynliggörande. Normmedvetenhet i skolan är viktigt 

för barns identitetsskapande. Genom normmedvetenhet skapas en tryggare verksamhet och fler barn 

bekräftas. Det resulterar i att normbrytande barn mår bättre. Det skapas ett vänligare samtalsklimat 

när pedagoger inleder ett ifrågasättande förhållningssätt mot begränsande normer och barn kan känna 

sig tryggare i att testa att gå utanför de förväntningar som finns inom könsnormer (2017, s. 70-71). 
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6. Metod 

6.1 Urval och genomförande 

Metoden för denna studie är en kvalitativ textanalys. Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner 

innebär en textanalys att en söker efter vad texten verkligen betyder. Dvs söka efter vad texten 

försöker förmedla genom att kartlägga de attityder som textens ordval uttrycker (2001, s. 35). Enligt 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns och Lena Wängnerud innebär en 

kvalitativ textanalys att en tar fram det väsentliga innehållet av en text genom att noggrant läsa och 

granska textens helhet, delar och vilken kontext den ingår i (2017, s. 211). Syftet med denna 

textanalys är att finna hur kön och könsidentitet behandlas i texterna och därför anses den kvalitativa 

metoden lämplig. Denna studie kan även sägas vara komparativ eftersom den undersöker tre olika 

texter. Enligt Johansson och Svedner innebär en komperativ undersökning att flera texter undersöks 

för att få fram texternas innehåll och förklara likheter och skillnader mellan texterna (2001, s. 35). 

Enligt Esaiasson m.fl. finns det två övergripande typer av frågeställningar inom den kvalitativa 

textanalysmetoden: de som syftar till att systematisera textens innehåll och de som syftar till att 

granska textens innehåll kritiskt (2017, s. 213). Denna studie utgår från en kritiskt granskande 

undersökning eftersom syftet med analysen är att granska hur texterna behandlar kön och 

könsidentitet även när dessa inte explicit skrivs ut i texterna , inte att systematisera textens innehåll 

efter dessa begrepp.  Den kritiska textanalysen anses även lämplig eftersom granskningen görs 

utifrån ett normmedvetet perspektiv. Esaiasson m.fl. menar att den kritiskt granskande 

undersökningen klargör idéer i texten och gör en kritisk granskning av dessa idéer. Forskare som 

använder en kritisk textanalys vill ofta visa att en mening eller idé som verkar given egentligen är en 

produkt av mänsklig tolkning och specifik inom en samhällelig och historisk kontext. Denna typ av 

forskning möjliggör andra sätt att agera, tänka och vara genom att lyfta fram fler sätt att kategorisera 

och förstå exempelvis kön (2017, s. 214-215). 

6.2 Material och kontexter 

Materialet som valts till analysen är Läroplan för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen. Denna 

studie har valt att göra en snäv avgränsning av texter inom en kontext som innefattar barn och 

yrkesverksamma inom förskolan.  

6.3 Databearbetning och analysmetod  

Databearbetning och analys har gjorts efter Esaiassons m.fl. (2017) modell för textanalys som består 

av: 

1. Precisering av analytiska redskap  

2. Mer om analysredskapen: öppna eller bestämda svarskategorier? 

3. Precisering av textproducenter 

4. Val av material 

5. Tolkning 

6. Det konkreta tolkningsarbetet 

7. Slutsatsdragning – att belägga tolkningen 

6.3.1 Precisering av analytiska redskap 

Enligt Esaiasson m.fl. är första steget i en textanalys att formulera en övergripande problemställning 

som ska lösas med hjälp av textanalysen. Det är nödvändigt att konkretisera problemställningen 

genom att precisera frågor som sedan ska ställas till texterna. Svaret på frågeställningarna utgör 
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lösningen på forskningens övergripande problemställning (2017, s. 216). Denna studie kan sägas 

utgöra en normstudie eftersom kön och könsidentitet undersöks ur ett normmedvetet perspektiv.  

Enligt Esaiasson m.fl. kan normstudier göras med textanalys genom att undersöka normer som finns 

i läromedel. Forskarens frågeställning ska ställas systematiskt till de texter som analyseras. Enligt 

Esaiasson m.fl. är forskningens preciserade frågor analysredskapen i textanalysen. Frågorna ska 

indikera vilka övergripande fenomen som är intressanta att undersöka för forskaren (2017, s. 220 & 

222). De preciserade forskningsfrågorna för denna studie är: 

• Hur behandlas kön i förskolans styrdokument? 

• Hur behandlas könsidentitet i förskolans styrdokument? 

6.3.2 Mer om analysredskapen: öppna eller bestämda svarskategorier? 

Enligt Esaiasson m.fl. är nästa steg att besluta om ens textanalys är en idealtypisk eller klassindelad 

analys samt hur en ska förhålla sig till de svar som forskningsfrågorna genererat. Forskaren måste 

välja om den ska ha ett öppet förhållningssätt där frågeställningarnas svar styrs av det en finner i 

forskningen eller om en ska använda sig av förhandsdefinierade idealtyper och kategorier, dvs 

fastställda svar på de frågor som ställs. Det går även att kombinera bestämda och öppna svar (2017, 

s. 222-223). Denna analys kan sägas vara en kombination av idealtypisk och klassindelad analys 

eftersom den söker efter innehåll inom de två kategorierna kön och könsidentitet. Detta görs dock 

med ett öppet förhållningssätt där resultaten styrs av det som hittas i texterna. 

6.3.3 Precisering av textproducenter 

Enligt Esaiasson m.fl. är nästa steg att välja hur en ska avgränsa de texter som ska analyseras (2017, 

s. 224). Som tidigare nämns under rubriken Material och kontexter har denna studie ett snävt urval 

av texter och kontext.  

6.3.4 Val av material 

Enligt Esaiasson m.fl. är nästa steg att välja och avgränsa vilket material en ska använda sig av i 

analysen, material kan väljas snävt eller brett (2017, s. 225). Texterna som valts ut för denna 

undersökning är Läroplan för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen, texterna kan sägas utgöra 

ett typiskt material eftersom de är representativa för undervisning för barn i dagens svenska förskola. 

Enligt Esaiasson m.fl. är ett typiskt material ett material som är snävt och representativt för sitt 

sakområde (2017, s. 226). 

6.3.5 Tolkning 

Enligt Esaiasson m.fl. är nästa steg tolkning. Det innebär att förstå och begripa vad texten responderar 

de frågor som ställs till den. Esaiasson m.fl. menar att en god kvalitativ textanalys genomförs med 

hjälp av några allmänna riktlinjer som handlar om: valet av tolkningsperspektiv, avståndet mellan 

texten och forskaren samt frågans karaktär (2017, s. 226-227). I tolkningsfasen måste forskaren se 

över valet av tolkningsperspektiv. Forskarens eget tolkningsperspektiv innebär att forskaren läser 

texterna från ett specifikt perspektiv via analysverktygen (2017, s. 227). Texterna i denna studie 

tolkas utifrån ett normmedvetet perspektiv. Esaiasson m.fl. menar att det är viktigt att se över frågans 

karaktär, om intresset är fokuserat på textens latenta eller manifesta budskap (2017, s. 227). 

Forskningsfrågorna i denna studie har ett latent budskap. Enligt Esaiasson m.fl. är det latenta 

budskapet inriktat på det som kan utläsas mellan raderna i en text. I tolkningsfasen behöver en även 

se över avståndet mellan uttolkaren och texten i tolkningsfasen, dvs i vilken grad forskaren är bekant 

med den kontext som texterna producerats inom. Forskaren har lättast att förstå en texts innebörd om 

det kulturella, sociala och tidsmässiga avståndet är litet (2017, s. 227). Avståndet mellan forskaren 

och texten i denna studie är liten eftersom forskaren är förskollärarstudent och är bekant med texter 

som berör förskole- och barnkontexter. 
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6.3.6 Det konkreta tolkningsarbetet 

Det krävs en noggrann och eftertänksam läsning av de valda texterna inom den textanalytiska 

metoden. Esaiasson m.fl. menar att grundprinciperna för en god forskning är att tolkningen i största 

möjliga mån måste göras på ett hederligt och transparant sätt samt att forskaren presenterar empiriska 

exempel från texterna i form av citat och referat för att stödja sina tolkningar. I det konkreta 

tolkningsarbetet bör forskaren börja med att bekanta sig med materialet genom att läsa igenom 

texterna utan att tillföra anteckningar. Därefter börjar sökandet av latenta meningar i specifika 

textstycken. I detta moment använder forskaren sig av sina specificerade frågeställningar för att 

systematiskt ställa dessa till alla texter som analyseras (2017, s. 228-229). Tolkningsarbetet i denna 

textanalys började med att texterna lästes igenom separat och sedan ställdes de specificerade 

frågeställningarna till en text i taget, textstycke för textstycke.  

Enligt Esaiasson m.fl. är ett sätt att systematisera sin analys att använda sig av sina specificerade 

frågor för att koda textstycken. Om en tänkt arbeta utifrån en kombination av öppna och stängda 

svarsalternativ så ska en leta efter meningsramar/kategorier i texterna. Textanalysens syfte är att 

ordna upp och tematisera texters innehåll för att kunna systematisera innehållet som annars kan 

uppfattas som rörig och komplex (2017, s. 229-230). 

6.3.7 Slutsatsdragning – att belägga tolkningen 

Redovisningen av analysen har gjorts genom att citera de stycken som analyserats för att i största 

möjliga mån göra undersökningen transparant samt för att få förståelse för den kontext som specifika 

stycken ingår i. Enligt Esaiasson m.fl. avslutas textanalysen med en redovisning av ens tolkningar. I 

redovisningen ska det förekomma referat, citat av nyckeldelar och argumenterande slutsatser. 

Referatet innefattar forskarens sammanfattning av de texter som analyserats.  Citaten ska klargöra 

att forskaren inte placerat sina förutfattade uppfattningar på textmaterialet. Den argumenterande 

slutsatsen redovisar vilka överväganden som gjorts under analysens tolkningsarbete (2017, s. 232). 

Esaiasson m.fl. menar att presentationen av citat från texterna som analyserats ger läsare möjlighet 

att själva läsa de delar som lett fram till analysens slutsats. Enligt Esaiasson m.fl. måste varje citat 

diskuteras i slutsatsen och forskarens tolkning av citaten bör diskuteras i förhållande till texternas 

helhet och ev. i förhållande till den kontext texten befinner sig inom. Slutligen menar Esaiasson m.fl. 

att det är viktigt att forskaren redogör öppet för vilka kriterier som använts för tolkningen i analysen 

(2017, s. 233). 

6.4 Reflektion över metoden 

Den textanalytiska metoden har varit lämplig för just denna studie eftersom syftet är att granska hur 

transbarn synliggörs i förskolans styrdokument genom att undersöka hur kön och könsidentiteter 

behandlas ur ett normmedvetet perspektiv. Författaren av denna studien har ett stort intresse för det 

normmedvetna arbetet och därför finns det risk för att det blir en viss skevhet i metoden. Enligt Judith 

Bell och Stephen Waters finns det en risk för skevhet när det genomförs en undersökning där 

forskaren har ett starkt engagemang i frågeställningen som studeras. Forskaren kan medvetet som 

omedvetet riskera skevhet i undersökningen genom att välja ut aspekter i texterna som stämmer 

överens med forskarens egna uppfattningar och användandet av ett språk som är ledande för läsarens 

tolkningar samt tillåta vissa värderingar påverka resultatets tolkning (2016, s. 200). Läsningen av 

texternas helhet och urvalet av stycken att analysera gjordes med så stor objektivitet som möjligt. 

Det relevanta i urvalen var att texterna skulle behandla kön eller könsidentitet på något vis. Den 

mänskliga faktorn går dock aldrig att bortse ifrån. Det finns risk för skevhet i urvalen eftersom den 

som utför studien har en stark åsikt för hur kön och könsidentitet borde  behandlas inom förskolans 

styrdokument. I analysen av texterna har det redan poängterats att den görs ur ett normmedvetet 

perspektiv. Därför är det språkbruk som används i analysen normmedveten och leder läsaren inom 

detta perspektiv. Tolkningen av resultatet blir därför också värderande. Dock är denna studies syfte 

just att analysera texterna utifrån ett normmedvetet perspektiv vilket gör att texterna och resultaten 

ska värderas utefter den teorin. 
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Enligt Bell och Waters måste en alltid kritiskt granska sin metod för att avgöra hur giltig och 

tillförlitlig ens resultat är. Detta kan göras genom att granska studiens reliabilitet och validitet. En 

studies reliabilitet, dvs dess tillförlitlighet, är ett mått för i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

vid liknande omständigheter men vid olika tillfällen får fram samma resultat. Om en konkret fråga 

får fram olika svar vid olika situationer är den inte reliabel, dvs inte tillförlitlig (2016, s. 133). Det 

tillvägagångssätt som använts i denna studie är som tidigare nämnt textanalys ur ett normmedvetet 

perspektiv. Studien kan sägas ha en hög grad av reliabilitet eftersom resultaten skulle vara samma 

oavsett vid vilka tillfällen analysen hade gjorts. Det normmedvetna perspektivet som valts och de 

texter som valts förblir desamma och därav blir resultatet oförändrat även om analysen görs vid olika 

tillfällen. Enligt Bell och Waters innebär validitet giltighet. Validiteten mäter om specifika frågor får 

fram det den är avsedd att få fram. Ett sätt att få fram en studies validitet är att se om en annan 

forskare skulle få fram samma resultat och svar genom att använda sig av de instrument ens studie 

använt sig av (2016, s. 134). Den metod som använts i denna studie har förklarats ingående, steg för 

steg för att andra ska kunna använda sig av samma metod. Om en annan forskare skulle använda sig 

av samma textanalysmetod som denna studie använts sig av skulle de antagligen få fram samma 

resultat. Därför kan en påstå att denna studie har en hög grad validitet. Forskningsfrågorna har 

specificerats för att kunna ställas direkt till texterna. Detta för att kunna få fram hur kön och 

könsidentitet behandlas i styrdokumenten. Textanalysens resultat visar att frågorna får fram det 

frågorna är avsedda att få fram. 
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7. Textanalys och resultat 

7.1 Textanalysen 

Som tidigare nämnts började analysen med att texterna lästes igenom separat och sedan ställdes de 

specificerade frågeställningarna till en text i taget, textstycke för textstycke. Det gjordes ett urval av 

textstycken att analysera. Alla textstycken som berörde förskolan och som var relevant för 

frågeställningarna togs med i analysen. Varje textstycke har analyserats separat utifrån 

frågeställningarna samt utifrån ett normmedvetet perspektiv. För att kunna redovisa en transparant 

undersökning har varje textstycke som analyserats citerats. På så vis ges läsaren möjlighet att uppfatta 

ur vilken kontext olika textdelar kommer ifrån. I nästa del redovisas analysen av de valda 

textstyckena ur Läroplan för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen och sedan redovisas 

resultaten av analysen. 

7.1.1 Läroplan för förskolan 

 
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar 

till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Lpfö98, 2016, s. 4). 

 

Förskolans läroplan framhäver att alla barns utveckling ska främjas och att alla som arbetar inom 

förskolan ska främja respekt för varje persons egenvärde. Begreppet barn kan tolkas som en kategori 

som inkluderar alla oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionalitet, sexualitet osv. Kategorin barn 

inbegriper alla under 18 år (Barnkonventionen, del 1, artikel 1). Därför kan det tolkas som att det i 

läroplanens uppdrag ingår att utveckla alla barn och respektera deras egenvärde oavsett kön eller 

könsidentitet. 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen (Lpfö98, 2016, s. 4). 

 

I Läroplan för förskola står det att värden som individers okränkbarhet, integritet och allas lika värde 

ska vara ett levande arbete med barnen. Detta kan tolkas som att förskolan ska vara en plats där olika 

könsidentiteter ges en lika självklar plats som normativa könsidentiteter. Förskolan ska aktivt arbeta 

med barnen för att främja värden som leder till att individer ses som lika värda och inte kränks p.g.a. 

könsidentitet. I Läroplan för förskolan står det även att värdet jämställdhet mellan könen ska hållas 

levande. Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter inom alla grundläggande områden i livet (Nationalencyklopedin, jämställdhet, 2017). 

Begreppet jämställdhet kan tolkas som att det utgår från könsnormerna, dvs idén om att det finns två 

separata biologiska kön, det manliga och det kvinnliga. I detta sammanhang ges begreppet kön ett 

könsbinärt innehåll med fokus på att de två könen ska ses som lika värda och därmed exkluderas 

könsidentiteter som inte överensstämmer med könsnormerna.  

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 

fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 

konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder 

(Lpfö98, 2016, s. 4). 
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Jämställdhet som begrepp förekommer även när det kommer till den värdegrund som ska gälla i 

förskolan, kön får även här en könsbinär betydelse som utgår från tanken om kön som två kategorier. 

Inom jämställdhetsarbetet i förskolan kan personer som identifierar sig inom könskategorierna flicka 

eller pojke inkluderas, dock exkluderas könsidentiteter som går bortom de binära uppdelningen eller 

som identifierar sig som både och. Läroplan för förskolan tar upp att barn tar till sig normer och 

etiska värden genom konkreta upplevelser och att vuxnas förhållningssätt därför har en stor påverkan 

på hur barn tar till sig dessa. Läroplanen menar att vuxna är viktiga som förebilder men det anger 

inte mer specifikt hur de ska agera som förebilder. Om en tolkar detta utifrån ett normmedvetet 

perspektiv kan detta tolkas som att det är viktigt att vuxna inom förskolan aktivt ska arbeta med 

normer och värden med barnen inom förskolan.   

 
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 

andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. 

Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska 

stödjas (Lpfö98, 2016, s. 4). 

 

”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling”. Läroplan för 

förskolan lyfter upp att verksamheten ska ha omsorg för alla individers utveckling och välbefinnande 

inom förskolan, detta inkluderar alla barn oavsett könsidentitet. En huvudanledning till 

transpersoners ohälsa är osynliggörandet av olika könsidentiteter. För ett omsorgsarbete som 

inkluderar alla barns välbefinnande innebär detta ur ett normmedvetet perspektiv att förskolan måste 

synliggöra de normer som finns kring kön och könsidentiteter. Detta för att synliggöra kön som ett 

brett begrepp som inte endast utgår från biologiskt och juridiskt kön. Normmedvetenhetens 

huvudfokus är att individer ska bli medvetna om hur normer präglar dem själva och deras omgivning 

och hur normer kan inverka på deras egna handlingar samt andra personers välmående och hälsa. 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön /…/ eller för annan 

kränkande behandling”. I förskolan ska inget barn utsättas för kränkande behandling eller 

diskriminering p.g.a. kön. Kön kan tolkas som att det inkluderar alla könsidentiteter eftersom det inte 

finns något i textstycket som syftar till att kön är biologiskt eller binärt. Stycket lyfter upp att 

förskolan ska arbeta för att ingen ska kränkas eller diskrimineras p.g.a. kön och därför inte heller 

p.g.a. sin könsidentitet.  

”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov 

av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas”. Ur 

ett normmedvetet perspektiv kan det tolkas som att verksamheten i förskolan ska utveckla barns 

respekt och öppenhet för olika sätt att se på kön och olika levnadssätt som inkluderar olika sätt att 

leva ut sin könsidentitet. Stycket lyfter upp barns behov av att reflektera över livsfrågor och kunna 

få stöd i deras tankar om livsfrågor. Detta kan tolkas som att barn behöver få möjlighet att diskutera 

befintliga normer om kön och könsidentitet eftersom normer påverkar våra beteenden när det 

kommer till bl.a. handlingar, livsval och vanor samt andra aspekter av våra liv så som lagar, och 

fysiska miljöer. 

 
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges 

möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet 

och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar ska med samma 

förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade 

till förmån för den ena eller andra åskådningen (Lpfö98, 2016, s. 5). 

 

”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna”. Förskolan ska möjliggöra att alla barn ska få bilda egna uppfattningar och utifrån 

sina egna förutsättningar göra egna val. Ur ett normmedvetet perspektiv kan detta innebära att varje 

barns uppfattning om dess kön och/eller könsidentitet ska få möjlighet att utvecklas och barnen ska 
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tillåtas att själva uttrycka vilket kön och/eller könsidentitet de identifierar sig med. Ett sätt att 

möjliggöra detta är genom att arbeta med normer i förskolans verksamhet. Det bidrar till att barn får 

utvecklas inom sin unika identitet utan att begränsas av normativa föreställningar inom de kategorier 

de anses ingå i, som t.ex. kön. Att implementera ett normkritiskt arbete i verksamheten leder till ett 

utvidgat handlingsutrymme för alla, barn som vuxna.  
 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 (Lpfö98, 2016, s. 5). 

 

”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”. I hela textstycket används binära begreppen för kön, flicka/pojke och kvinnligt/manligt. 

Detta kan tolkas som att kön här ges en biologisk mening. Samtidigt menar detta textstycke att 

förskolan aktivt ska motverka de begränsningar som stereotypa könsmönster och könsroller sätter. 

Den mening som kön ges ur ett biologiskt perspektiv innebär att det finns två kategorier av kön och 

därmed ges kön en avgränsande betydelse utifrån dessa kategorier. För att barn i förskolan inte ska 

begränsas utifrån stereotypa könsroller behöver kön ges en bred mening som inte innehar 

begränsningar. För att förskolan ska lyckas med detta uppdrag bör kön ges en själslig mening. Det 

själsliga könet utgår från hur en person själv identifierar sig, hur personer upplever sig själv vara. 

Stycket lyfter även upp den innebörd vuxna har för formandet av barns könsidentitet. Det 

normmedvetna perspektivet lyfter upp att pedagogens förhållningssätt i synliggörandet av och 

samtalandet om könsidentitet, normer kring kön och transfrågor har betydelse för hela barngruppen. 

Pedagogers ställningstagande och reflektioner har en direkt påverkan på barnen. Genom ett öppet 

förhållningssätt vågar fler barn vara sig själva och kan känna sig trygga i att bryta mot könsnormer 

om de vill.  
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö98, 

2016, s. 6). 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö /…/ I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen”. Förskolan ska erbjuda en trygg miljö för barnen. Kategorin barn kan tolkas inkludera 

alla barn oavsett kön eller könsidentitet. Därför bör förskolans verksamhet erbjuda en trygg miljö för 

barn med varierande kön och könsidentiteter. ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen”. Pedagogers ställningstagande och reflektioner när det kommer till kön och 

könsidentiteter har en direkt påverkan på barnen. Utifrån ett normmedvetet perspektiv kan en tolka 

detta stycke som att pedagoger i förskolan bör ha ett förhållningssätt som är öppet för och synliggör 

olika kön och könsidentiteter för att alla barns fulla potential ska kunna mötas av pedagoger. 

 
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd 

i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp 

att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån 

olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Lpfö98, 2016, s. 

7). 

 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer”. För att barnen ska kunna ha en positiv uppfattning om sig själva är det viktigt 
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att de får utvecklas utifrån hela spektret av sin person, där kön utgör en viktig faktor för 

identitetsutvecklingen. För att barn ska kunna utveckla en positiv uppfattning om sig själva bör 

förskolans verksamhet verka för att alla kön och könsidentiteter ska synliggöras och ges lika självklar 

plats i verksamheten som kön utifrån ett biologiskt perspektiv.  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, 2016, s. 7). 

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”. Språk och 

identitetsutveckling anses hänga samman. Därför kan en tolka det som att språk hänger ihop med 

barns könsidentitet och kön. Det är viktigt att se över vilka könsidentiteter som ges möjlighet att 

utvecklas genom det språk som används i förskolan. Pedagogen har ett stort inflytande på barn genom 

det språk hen använder i verksamheten. Hur pedagogen pratar om olika personer, hur barn tilltalas 

och pedagogens ordval uttrycker olika typer av signaler till alla i verksamheten. Språket är en distinkt 

markör för vad som är godtagbart och vad som inte är det. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning, (Lpfö98, 2016, s. 8). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förståelse för att alla människor har lika värde 

/…/ oavsett kön”. Kön här kan tolkas som ett brett begrepp som inkluderar flera könsidentiteter och 

könsperspektiv utanför de biologiska eftersom inget i stycket tyder på en könsbinär framställning. 

Förskolans verksamhet ska utifrån den tolkningen sträva efter att alla barn utvecklar en förståelse för 

allas lika värde oavsett kön och könsidentitet.  

 
Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde, (Lpfö98, 2016, s. 8). 

 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde”. Att barnen ska få uppleva sitt eget värde kan tolkas som att barns kön och 

könsidentitet ska inneha ett jämlikt värde oavsett vilken variation av kön och/eller könsidentitet barn 

innehar. Att barnen ska få sina behov tillgodosedda kan uppfattas som att barn med variationer inom 

kön och/eller könsidentitet ska mötas med lika mycket respekt och få ta en lika självklar plats i 

verksamheten som kön och/eller könsidentiteter som faller inom genus- och könsnormerna och att 

dessa ska respekteras. Detta stycke tar även upp att detta arbete ligger i förskollärarens ansvar. 

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till 

vara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö98, 2016, s. 9). 

 

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. /…/ 

Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och 

idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet”. Utifrån ett normmedvetet perspektiv kan 

detta tolkas som att barn behöver utveckla förståelse för sitt kön och/eller sin könsidentitet och på 

hur omvärlden ser på kön och könsidentiteter genom att granska samhällets normer. 

Normmedvetenhet fokuserar på att utveckla medvetenhet om normer samt reflektion om hur de 

påverkar oss själva och andra. Det är viktigt att ta alla barns tankar om kön och könsidentitet på 

allvar. Många barn kan fundera över hur de bryter mot könsnormer utan att vara transbarn. Det finns 

dock en stor skillnad i att vara normbrytande när det kommer till personlighet, kläder och intressen 

och att inte identifiera sig med ens tilldelade kön. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, (Lpfö98, 2016, 

s. 9). 
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”. Ur ett 

normmedvetet perspektiv kan detta tolkas som att förskolan ska sträva att alla barn ska få utveckla 

sin könsidentitet, oavsett vilken den är och känna trygghet i den. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation, (Lpfö98, 2016, s. 12). 

 

Ur ett normmedvetet perspektiv ska förskolan sträva efter att barn ska få möjlighet att utveckla 

förmågan att uttrycka sina åsikter och tankar kring kön och könsidentitet för att få möjlighet att 

påverka sin situation. Barnets situation kan vara att den anser sig reduceras av könsnormer och 

genusnormer och genom att kunna uttrycka sig i dessa frågor ha möjlighet att påverka detta. 

 
Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, verka för att flickor och 

pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, (Lpfö98, 2016, s. 12). 

 

”Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras”. Alla barns åsikter 

och uppfattning ska respekteras i förskolan. Detta innebär att varje barns könsuppfattning och därmed 

deras könsidentitet ska respekteras av de som arbetar i förskolan. ”Arbetslaget ska /…/ verka för att 

flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten”. I detta stycke 

kategoriseras barn som flickor och pojkar. Barn ses utifrån könsnormerna som innebär att det finns 

två separata kön, det manliga och det kvinnliga. Barn som identifierar sig inom könskategorierna 

flicka och pojke, oavsett om de är cis eller trans, inkluderas i denna formulering. Dock exkluderas 

ickebinära barn. Det lyfts upp att förskolans personal ska verka för att pojkar och flickor ska få lika 

mycket utrymme och inflytande över verksamheten. Ur ett normmedvetet perspektiv innebär detta 

att en måste arbeta utifrån medvetenheten om att det finns maktstrukturer inom könsnormerna där 

det manliga har en hierarkiskt högre position och att detta måste motverkas. 

 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö98, 2016, s. 13). 

 

”Förskolan ska /…/ skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt”. För att varje barn ska kunna utvecklas mångsidigt och rikt kan det tolkas som att 

förskolan ska ge alla barn förutsättningar för att utvecklas mångsidigt utifrån ett mångfasetterat  

könsperspektiv. Detta innebär att förskolan ska möjliggöra att barn får möjligheten att utvecklas 

utifrån ett brett perspektiv på kön och könsidentiteter. 

 
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 

arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna 

av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska 

utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster 

ska lyftas fram (Lpfö98, 2016, s. 14). 

 

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande”. Här kan en tolka det som att arbetet med kön och 

könsidentiteter ingår i utvärderingen av förskolans verksamhet. I det kvalitativa utvärderingsarbetet 

kan en se vilka faktorer som behöver förbättras inom arbetet med kön och könsidentiteter med barnen 

för att förbättra förutsättningarna för lärande och utveckling.  
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Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att 

• förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling 

och lärande,  

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska 

beteenden bland barn och anställda, 

• personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Lpfö98, 2016, s. 16). 

 

”Förskolechefen har /…/ ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen 

får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande”. Detta kan tolkas som att 

förskolechefen har ett ansvar för att förskolans lärandemiljö ska utformas så att alla får tillgång till 

en bra miljö, oavsett kön och/eller könsidentitet. Ur ett normmedvetet perspektiv kan detta innebära 

att förskolechefen har ansvar för att se över representationen av pronomen, könsidentiteter, namn 

och kön som finns i verksamhetens material. ”Förskolechefen har /…/ ett särskilt ansvar för att 

upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska 

beteenden bland barn och anställda”. Inom diskrimineringsgrunderna ingår kön och könsidentitet. 

Därför ansvarar förskolechefen för att det ska upprättas en handlingsplan för att motverka och 

förebygga kränkande behandlingar och diskriminering mot barn och vuxna p.g.a. kön och/eller 

könsidentitet. ”Förskolechefen har /…/ ett särskilt ansvar för att personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter”.  

Förskolechefen ansvarar för att personalen ska få den kompetensutveckling som är relevant för att 

pedagoger ska kunna arbeta med kön och könsidentiteter i förskolan. För att det normmedvetna 

arbetet ska kunna utvecklas inom en verksamhet är det avgörande att ledningen stöttar arbetslagets 

arbete och beslut samt avsätter medel för fortbildning och tid för diskussioner. 

7.1.2 Skollagen 

 

1 kap. 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling (SFS 2010:800). 

 

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. Utifrån Skollagens femte paragraf kan en tolka det 

som att förskolans verksamhet ska utformas efter värderingar om att ingen ska kränkas p.g.a. kön 

eller könsidentitet, att alla är lika värda oavsett kön och könsidentitet samt att allas integritet ska 

respekteras. Förskolan ska utformas i överensstämmelse med jämställdhet enligt paragrafen. 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom 

alla grundläggande områden i livet (Nationalencyklopedin, jämställdhet, 2017). Begreppet 

jämställdhet kan tolkas utgå från könsnormerna, som innebär tanken om att det finns två separata 

biologiska kön, det manliga och det kvinnliga. I detta sammanhang ges begreppet kön ett könsbinärt 

innehåll och är därför exkluderande för könsidentiteter som inte överensstämmer med könsnormerna. 

”Var och en som verkar inom utbildningen ska /…/ aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling”. Alla som arbetar inom förskolan ska aktivt motverka kränkande behandling p.g.a. kön 

och könsidentitet. 
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1 kap. 8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.  

 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering 

och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960). (SFS 2010:800). 

 

”/…/ motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck”. Begreppen kön, 

könsöverskridande identitet och uttryck används vilket synliggör en bred förståelse för vad kön och 

könsidentitet innebär. Förskolan ska arbeta efter en mångfacetterad förståelse av vad kön och 

könsidentitet kan innebära i deras arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla samt 

motverka diskriminering oavsett kön och/eller könsidentitet.  

 
2 kap. 34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- 

och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (SFS 2010:800). 

 

Förskolans huvudman är ansvarig för att personalen på förskolan har den nödvändiga kunskapen för 

att arbeta med kön och könsidentiteter i förskolan och att personalen erbjuds kompetensutveckling 

för att kunna arbeta med dessa områden. För att det normmedvetna arbetet ska kunna utvecklas inom 

en verksamhet är det avgörande att ledningen stöttar arbetslagets arbete och beslut samt avsätter 

medel för fortbildning och tid för diskussioner. 

 
6 kap. 1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 

6 kap. 2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna 

lag finns i diskrimineringslagen (2008:567) (SFS 2010:800). 

 

Kön och könsidentitet är diskrimineringsgrunder som ingår i Diskrimineringslagen. Förskolan ska 

motverka kränkande behandling av barn p.g.a. kön och/eller könsidentitet och det ska råda förbud 

mot diskriminering p.g.a. kön och könsidentitet inom verksamheten. Normmedvetenhet är effektivt 

i arbetet mot diskriminering och för likabehandling. Normmedvetenhet fokuserar på medvetenhet 

om normer samt reflektion om de. Huvudfokus är att individer ska bli medvetna om hur normer 

präglar de själva och deras omgivning och hur normer kan inverka på deras egna handlingar samt 

andra personers välmående och hälsa. 

 
6 kap. 6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om 

detta finns i 7 och 8 §§ (SFS 2010:800). 

 

Huvudman ansvarar för att det ska ske ett målinriktat arbete på förskolan för att motverka kränkande 

behandling av barn bl.a. p.g.a. kön och könsidentitet. Ett sätt att arbeta målinriktat är att arbeta med 

normmedvetenhet.  

 
6 kap. 7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 

och elever utsätts för kränkande behandling (SFS 2010:800). 

 

Huvudmannen ansvarar för att det genomförs åtgärden på förskolan för att förhindra och förebygga 

att barn utsätts för kränkande behandling p.g.a. kön eller könsidentitet. Normmedvetenhetsarbete 

som förklarats under analysen av 6 kap. §2 kan fungera som en åtgärd för att förhindra kränkande 

behandling av barn p.g.a. kön eller könsidentitet. 
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6 kap. 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 

kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande 

års plan. 

6 kap. 9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 

 (SFS 2010:800). 

 

Huvudmannen ska se till att förskolan årligen upprättar en plan som redovisar vilka åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn bl.a. p.g.a. kön eller 

könsidentitet. Om personalen eller huvudmannen utsätter barn för kränkande behandling p.g.a. kön 

eller könsidentitet i förskolan bryter denna person mot Skollagen. 

 
6 kap. 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 

att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden.” 

 

Denna paragraf visar på hur allvarligt det är om ett barn utsätts för kränkande behandling i förskolans 

verksamhet. Eftersom det är av yttersta vikt att ett barn inte utsätts för kränkande behandling i 

förskolans verksamhet kan en tolka det som att arbetet som motverkar kränkande behandling p.g.a. 

kön eller könsidentitet också är av yttersta vikt. Som tidigare nämns är ett normmedvetet arbete ett 

bra medel för att förhindra kränkande behandling. Därför kan en tolka det som att ett normmedvetet 

arbete i förskolans verksamhet är av yttersta vikt för att motverka och förhindra kränkande 

behandling av barn p.g.a. kön och könsidentitet. 

7.1.3 Barnkonventionen 

 
Del 1. Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter 

som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (Barnkonventionen). 

 

”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets /…/ kön”. 

Sverige har anslutit sig till det rättsligt bindande avtal som Barnkonventionen utgör. I detta stycke 

skrivs kön utan att ta med termer som kan anknytas till en könsbinär uppfattning. Begreppet kön kan 

därför tolkas som ett brett begrepp som inbegriper en stor variation av kön och könsidentiteter. 

Utifrån det kan konventionens artiklar sägas gälla alla barn i Sverige oavsett kön eller könsidentitet.  

 
Del 1. Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet (Barnkonventionen). 

 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet”. Detta kan tolkas som att barn ska få möjlighet att 

uttrycka om den har funderingar kring kön och könsidentitet i förskolan. ”För detta ändamål skall 

barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt 
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organ”. Detta kan kopplas till hur förskolan bör arbeta med att lyssna till barn som har funderingar 

kring kön och könsidentitet. Inom det normmedvetna arbetet anses det viktigt att möta barn som 

funderar kring sin könsidentitet med allvar och respekt. Det är inte pedagogen som ska besluta om 

ett barn är cis, ickebinär eller trans. Det är däremot viktigt att lyssna till barnet och ha kunskap om 

olika könsidentiteter för att kunna hänvisa barnet och barnets vårdnadshavare vidare.  

 
Del 1. Artikel 24 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 

rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att 

ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 

3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa (Barnkonventionen) 

 

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa /…/ 

Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Om Barnkonventionens bestämmelser appliceras på 

förskolans verksamhet innebär det att förskolans verksamheten ska arbeta för att främja alla barns 

hälsa oavsett kön och könsidentitet. Detta kan göras genom ett normmedvetet perspektiv. Genom det 

normmedvetna arbetet blir barn medvetna om hur normer präglar dem själva och deras omgivning 

och hur normer kan inverka på deras egna handlingar samt andra personers välmående och hälsa.  

 

 
Del 1.Artikel 29 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer 

som uppställts i Förenta nationernas stadga; 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig 

från barnets egen; 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, 

jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och 

personer som tillhör urbefolkningar; 

(e) utveckla respekt för naturmiljön (Barnkonventionen). 

 

”/…/ barnets utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets fulla möjligheter”. Utifrån denna 

artikel kan en tolka det som att förskolans verksamhet ska syfta till att utveckla barns fulla möjlighet. 

För att barn ska kunna utvecklas till fullo måste de ha möjlighet att utvecklas inom sin könsidentitet. 

Att arbeta med normer i förskolan bidrar till att barn får utvecklas inom sin unika identitet utan att 

begränsas av normativa föreställningar inom de kategorier de anses ingå i, som t.ex. kön.  

/…/ barnets utbildning skall syfta till att (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle 

i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen”. Det framgår i Barnkonventionen att 

förskolans verksamhet ska syfta till att förbereda barnet för ett liv där det ska råda jämlikhet mellan 

könen. Begreppet jämlikhet innebär att alla individer anses vara lika mycket värda 

(Nationalencyklopedin, jämlikhet, 2017). Eftersom begreppet kön skrivs i relation till begreppet 

jämlikhet kan det tolkas som att kön i detta avseende syftar till att alla kön och könsidentiteter ses 

som lika mycket värda. 

 

7.1.4 Sammanfattning av textanalysen 

Läroplan för förskolan behandlar ofta kön och könsidentitet ur ett könsnormativt perspektiv vilket 

innebär att kön och könsidentitet behandlas som binära och biologiska. Med ett normmedvetet 

perspektiv kan transbarn som identifierar sig inom de binära kategorierna flicka eller pojke sägas 

synliggöras i texterna, dock osynliggörs och exkluderas ickebinära. Läses texterna utan ett 

normmedvetet perspektiv riskerar transpersoner att osynliggöras och exkluderas från förskolans 
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läroplan. Genom textanalysen framkom flera områden i texterna som behandlar kön och könsidentitet 

utan att begreppen står med explicit. Ett könsneutralt språk används i dessa textområden. Att 

behandla kön och könsidentitet som könsneutralt varken osynliggör eller synliggör kön och 

könsidentiteter bortom de binära könsnormerna. Även i Skollagen och Barnkonventionen används 

ett könsneutralt språk när texterna behandlar barn och kön. Ofta förekommer begreppet barn i 

texterna, något som även förekommer i Läroplan för förskolan. Dock förekommer också begrepp 

som flickor och pojkar i Läroplan för förskolan. I Skollagen förekommer begreppen kön, 

könsöverskridande identitet och uttryck vilket synliggör en bred förståelse för vad kön och 

könsidentitet innebär. Skollagen är den enda texten som explicit synliggör kön och könsidentiteter 

bortom de binära könsnormerna och kan därför sägas synliggöra och inkludera transbarn och 

ickebinära. 

7.2 Resultat av textanalysen 

Tolkningsarbetet i denna studie resulterade i fyra kategorier som svarade på hur kön och 

könsidentiteter behandlas i de valda texterna: kön som binärt eller ickebinärt, barns 

könsidentitetsutveckling, barns uppfattningar och möjligheter att uttrycka sin könsidentitet och barns 

välbefinnande. 

7.2.1 Kön som binärt eller ickebinärt 

I Läroplan för förskolan ges kön både en snäv och en bred betydelse, både en könsbinär betydelse 

och en ickebinär betydelse. I texterna förekommer könsbinära begrepp som flickor och pojkar, 

manligt och kvinnligt när en syftar på barnen. Ofta står det om flickor och pojkar när det kommer till 

textstycken som vill lyfta upp ett jämställt perspektiv, dvs ett perspektiv som syftar till att alla ska 

ges samma värde och möjligheter oavsett kön. Begreppet jämställdhet kan tolkas som att det utgår 

från könsnormerna, dvs idén om att det finns två separata biologiska kön, det manliga och det 

kvinnliga. I de fall där kön ges en binär mening utesluts könsidentiteter som inte överensstämmer 

med könsnormerna. Dock kan den binära uppdelningen inkludera könsidentiteter som ej utgår från 

ett biologiskt perspektiv på kön så länge de identifierar sig inom könskategorierna pojke/man eller 

flicka/kvinna. Detta innebär att individer vars könsidentitet inte är inom de könsbinära kategorierna 

osynliggörs. I större delen av Läroplan för förskolan talas det dock om barn på ett könsneutralt sätt 

just genom att använda begreppet barn. I begreppet barn ryms alla kön och könsidentiteter. 

Begreppet kön förekommer i övrigt inom kontexter som behandlar diskrimineringsgrunderna och att 

inget barn ska utsättas för trakasserier eller diskriminering p.g.a. kön. I de texter som analyserats från 

Skollagen förekommer begreppen kön och könsöverskridande identitet och uttryck i en och samma 

mening i ett stycke. I Skollagen ges kön en bred mening som inkluderar flera kön och könsidentiteter. 

Skollagen använder det könsneutrala begreppet barn när den syftar på barnen i förskolan i övrigt. I 

Skollagen förekommer det inte ett könsbinärt uppdelande av barn. När begreppet kön förekommer i 

de texter som analyserats från Barnkonventionen behandlas det utifrån att kön inte ska ha någon 

inverkan på barns rättigheter och möjligheter. Kön ges en bred mening eftersom det inte förekommer 

i samband med begrepp eller meningar som syftar till en könsbinär mening. I övrigt så använder 

Barnkonventionen, likt Skollagen, det könsneutrala begreppet barn.  

7.2.2 Barns könsidentitetsutveckling 

Begreppet könsidentitet förekommer aldrig i Läroplan för förskolans texter. Dock har textanalysen 

funnit delar som behandlar könsidentitet utan att ordet behöver stå med explicit. I Läroplan för 

förskolan förekommer barns identitetsutveckling ofta och detta kan kopplas till barns 

könsidentitetsutveckling. För att barnen ska kunna ha en positiv uppfattning om sig själva är det 

viktigt att de får utvecklas utifrån hela spektret av sin person, där kön utgör en viktig faktor för 

identitetsutvecklingen. För att barn ska kunna utveckla en positiv uppfattning om sig själva bör 

förskolans verksamhet verka för att alla kön och könsidentiteter ska synliggöras och ges en lika 

självklar plats i verksamheten som kön utifrån ett biologiskt perspektiv. Språk och 
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identitetsutveckling anses hänga samman. Därför kan en säga att språk hänger ihop med barns 

könsidentitet. Det  är viktigt att se över vilka könsidentiteter som ges möjlighet att utvecklas genom 

det språk som används i förskolan. Pedagoger har ett stort inflytande på barn genom det språk de 

använder i verksamheten. Hur pedagoger pratar om olika personer, hur barn tilltalas och pedagogers 

ordval uttrycker olika typer av signaler till barngruppen. Språket är en distinkt markör för vad som 

är godtagbart och vad som inte är det. Ur ett normmedvetet perspektiv kan det tolkas som att 

förskolan ska sträva efter att alla barn ska få utveckla sin könsidentitet, oavsett vilken den är och 

känna trygghet i den. Barnkonventionen anger att förskolans verksamhet ska syfta till att utveckla 

barns fulla möjlighet. För att barn ska kunna utvecklas till fullo måste de ha möjlighet att utvecklas 

inom sin könsidentitet. Att arbeta med normer i förskolan bidrar till att barn får utvecklas inom sin 

unika identitet utan att begränsas av normativa föreställningar inom de kategorier de anses ingå i, 

som t.ex. kön.  

7.2.3 Barns uppfattningar och möjligheter att uttrycka sin könsidentitet 

I Läroplan för förskolan framkommer det att barn behöver få möjlighet att uttrycka åsikter och tankar 

för att kunna utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld samt ha möjlighet att kunna påverka 

denna. Förskolan ska möjliggöra att alla barn ska få bilda egna uppfattningar och utifrån sina egna 

förutsättningar göra egna val samt få möjlighet att påverka sin situation. Barnets situation kan vara 

att den anser sig reduceras av könsnormer och genusnormer och genom att få uttrycka sig i dessa 

frågor ges barnet möjlighet att påverka detta. Ur ett normmedvetet perspektiv ska varje barns 

uppfattning om deras kön och könsidentiteter ges möjlighet att utvecklas och barn ska tillåtas att själv 

uttrycka vilket kön och könsidentitet den identifierar sig med. Ett sätt att möjliggöra detta är genom 

att arbeta med normer. Det bidrar till att barn får utvecklas inom sin unika identitet utan att begränsas 

av normativa föreställningar inom de kategorier de anses ingå i, som t.ex. kön. Att implementera ett 

normkritiskt arbete i verksamheten leder till ett utvidgat handlingsutrymme för alla, barn som vuxna. 

Genom att granska samhällets normer ges barn möjlighet att utveckla förståelse för sitt kön, sin 

könsidentitet och för hur omvärlden ser på kön och könsidentiteter.  

Alla barns åsikter och uppfattningar ska respekteras i förskolan. Detta innebär att varje barns 

könsuppfattning och därmed deras könsidentitet ska respekteras av de som arbetar i förskolan. Enligt 

Barnkonventionen har barn rätt till att fritt uttrycka sina egna åsikter inom alla frågor som rör barnet 

självt. Detta kan tolkas som att barn ska få möjlighet att uttrycka om den har funderingar kring kön 

och könsidentitet i förskolan. Barnen har rätt till att bli lyssnade till och det ska möjliggöras sätt för 

barnen att bli lyssnade till. Detta kan kopplas till hur förskolan bör arbeta med att lyssna till barn som 

har funderingar kring kön och könsidentitet. Inom det normmedvetna arbetet anses det viktigt att 

möta barn som funderar kring sin könsidentitet med allvar och respekt. Det är inte pedagogen som 

ska besluta om ett barn är cis, ickebinär eller trans. Det är däremot viktigt att lyssna till barnet och 

ha kunskap om olika könsidentiteter för att kunna hänvisa barnet och barnets vårdnadshavare vidare. 

7.2.4 Barns välbefinnande 

I Läroplan för förskolan framkommer det att barns välbefinnande, trygghet och hälsa värderas högt. 

Förskolan ska erbjuda en trygg miljö till alla barn oavsett kön eller könsidentitet. Pedagoger i 

förskolan ska verka för att alla barn får sina behov tillgodosedda och att alla barn möts med lika 

mycket respekt samt ges lika mycket utrymme i verksamheten oberoende av kön eller könsidentitet. 

Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar respekt och öppenhet för olika sätt att uppfatta och 

uttrycka kön och könsidentitet. Ett omsorgsarbete som inkluderar alla barns välbefinnande innebär 

utifrån ett normmedvetet perspektiv att förskolan måste synliggöra de normer som finns kring kön 

och könsidentiteter samt vilken påverkan de har på våra livsval, vanor och handlingar. I både 

Läroplan för förskolan och Skollagen framkom det att inget barn ska utsättas för kränkande 

behandling eller diskriminering p.g.a. kön. I Skollagen framkom det att förskolans verksamhet ska 

utformas efter värderingar om allas lika värde oavsett kön och könsidentitet samt att allas integritet 

ska respekteras. Förskolan ska arbeta efter en mångfacetterad förståelse av vad kön och könsidentitet 

kan innebära i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla samt motverka 

diskriminering. Barnkonventionen tar upp att barn har rätt till att få den bästa möjligheten för en god 
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hälsa. För förskolan innebär det att verksamheten ska främja alla barns hälsa oavsett kön och 

könsidentitet. Detta kan göras genom ett normmedvetet perspektiv. Huvudfokus inom det 

normmedvetna arbetet är att individer ska bli medvetna om hur normer präglar dem själva och deras 

omgivning och hur normer kan inverka på deras egna handlingar samt andra personers välmående 

och hälsa. 
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8. Diskussion 

Styrdokumenten använder i stort ett väldigt könsneutralt språk och barn benämns ofta genom just det 

könsneutrala begreppet barn. När kön benämns görs det ofta i samband med 

diskrimineringsgrunderna och där förekommer också begreppet könsidentitet. I Läroplan för 

förskolan förekommer det dock könsbinära begrepp som talar om flickor och pojkar istället för barn. 

I textanalysen framkom det att det finns motsägelser i hur kön och könsidentiteter behandlas i 

Läroplan för förskolan. Barns utveckling och lärande ska inte påverkas av faktorer som kön, 

samtidigt som det inte talas om barns utveckling bortom de könsbinära avgränsningarna.  Enligt 

Läroplan för förskolan ska traditionella könsroller och könsmönster motverkas i förskolan. Flickor 

och pojkar ska få samma möjlighet att utforska och utveckla intressen och förmågor utan att 

begränsas av stereotypa könsroller. Emilson, Folkesson och Lindbergs (2016) studie visade att 

verksamma pedagoger kämpar med att uppfylla detta uppdrag från läroplanen i förskolan. 

Pedagogerna kämpar med att arbeta för att barn inte ska styras av könsstereotyper samtidigt som 

förskolans verksamhet ska utgå från barnens intressen. Pedagogerna i studien upplevde att barn ofta 

leker könsstereotypt även om de försöker förhindra detta genom att använda sig av ett könsneutralt 

språk samt göra förskolans miljö könsneutral. Pedagogerna i studien visade sig inneha ett biologiskt 

tänk när det kommer till kön och en uppfattning om att barn inte får agera inom könsstereotyper. I 

Läroplan för förskolan står det inte att barns intressen inte får vara könsstereotypa. Det står att 

förskolan ska motverka att barn begränsas av könsstereotypa mönster och roller. Ur ett normmedvetet 

perspektiv innebär förskolans uppdrag att barn ska få ett brett spektrum av val som inte begränsas av 

könsnormer, det betyder inte att könsstereotypa beteenden och intressen ska förbjudas utan det 

innebär att de ska ingå i ett bredare spektrum av alternativ som erbjuds barnen i förskolan.  

I Emilson, Folkesson och Lindbergs (2016) studie lekte barn könsstereotypt trots könsneutrala 

miljöer. Könsneutralitet i förskolan ger ingen större effekt på barn enligt Shutts m.fl. (2017) studie. 

Enligt det normmedvetna perspektivet kan pedagoger skapa en mer bekräftande och inkluderande 

miljö på förskolan genom att använda sig av ett könsneutralt språk. Genom att ta bort rutinmässigt 

könande av barn skapas en mer inkluderande verksamhet för barn som reflekterar över sin 

könsidentitet. Neutralitet räcker dock inte, som Shutts m.fl. (2017) studie visat. För att transbarn ska 

inkluderas i förskolans verksamhet måste förskolan även arbeta aktivt med normer om kön och 

könsidentitet. Ett könsmedvetet arbete innebär att barn görs medvetna om befintliga normer samt 

den påverkan de har på deras liv och på hur de ser på och behandlar andra. Syftet är inte att avskaffa 

normer utan att synliggöra och ifrågasätta normer som kan leda till att vissa individer behandlas 

dåligt eller exkluderas i barngruppen och i samhället i stort. Som tidigare nämns använder 

styrdokumenten i det stora hela ett väldigt könsneutralt språk och det talas om att alla ska ges lika 

möjligheter och rättigheter oavsett kön. Förskolans uppdrag kan tolkas som att det syftar till ett 

könsneutralt arbete. Bowskill (2012) studie visade att läroplanen i Storbritannien har en brist på 

mångfald och privilegierar normativa könsnormer. Detta kan även sägas om de styrdokument som 

analyserats i denna studie. Som tidigare nämns behöver det könsneutrala arbetet kombineras med ett 

aktivt arbete med normer för att uppnå en mer inkluderande verksamhet för alla barn.  

För att barn ska utveckla en förståelse av sig själva och sin omvärld behöver de få möjlighet att 

uttrycka tankar och åsikter. Förskolans styrdokument uttrycker att barn ska ges möjlighet att bilda 

egna uppfattningar och få möjlighet att uttrycka sig för att kunna påverka sin egen situation. Genom 

att göra barn medvetna om samhällets normer kan de få en förståelse för hur normer påverkar dem 

och deras omgivning. Ur ett normmedvetet perspektiv ska varje barns uppfattning om deras kön och 

könsidentiteter ges möjlighet att utvecklas och barn ska tillåtas att själv uttrycka vilket kön och 

könsidentitet de identifierar sig med. Barns identitetsutveckling lyfts upp som en viktig aspekt av 

barns utveckling i förskolans styrdokument. Barn ska enligt styrdokumenten ges möjlighet att 

utveckla sin identitet till fullo. Detta inbegriper att barn måste få möjlighet att utveckla sin 

könsidentitet i förskolan, trots att begreppet könsidentitet inte förekommer i styrdokumenten utom i 

Skollagen där det benämns som en diskrimineringsgrund. Den normmedvetna teorin menar att det är 

skolans uppgift att låta varje barn finna sin unika identitet och karaktär. Att synliggöra och tala om 
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könsidentitet, normer om kön och transfrågor i verksamheten har betydelse för hela barngruppen. Att 

aktivt arbeta med normer i förskolan bidrar till att barn får utvecklas inom sina unika identiteter utan 

att begränsas av normativa föreställningar inom de kategorierna de anses ingå i som exempelvis kön. 

Ett öppet förhållningssätt gentemot normer bidrar till en trygg och tillåtande miljö som leder till att 

barn vågar vara sig själva och kan känna trygghet att bryta mot könsnormer om de vill.  

Läroplan för förskolan lyfter upp att språk och identitetsutveckling hänger samman. Som tidigare 

nämns har språk en viktig faktor i transbarns inkludering. Språk är en tydlig markör för vad som 

anses vara godtagbart i verksamheten och vad som inte är det. Hernandez och Fraynds (2014) studie 

visade att en viktig aspekt för att göra skolverksamheter mer inkluderande för HBTQ-barn är att 

motverka det heteronormativa perspektivet dvs att inte utgå från att alla identifierar sig som 

heterosexuella. Om detta ska implementeras på förskolans verksamhet, med fokus på inkludering för 

transpersoner ska pedagoger inte utgå ifrån att alla barn identifierar sig som cispersoner. 

Verksamheten ska alltid vara inkluderande för transpersoner och det ska inte behövas att ett barn 

kommer ut som trans eller ickebinär för att verksamheten ska påbörja ett normmedvetet arbete. För 

att möjliggöra att barn utvecklar sin identitet är det viktigt att förskolan arbetar med att undvika att 

kränka, diskriminera eller osynliggöra individer genom att inte begränsa barn till 

genusföreställningar eller könsnormer relaterade till barns kön. I styrdokumenten behandlas ofta kön 

i samband med textstycken om diskriminering och kränkande behandling och detta kan relateras till 

barns välbefinnande.  

Enligt förskolans styrdokument ska inget barn diskrimineras eller utsättas för kränkande 

behandling p.g.a. kön. Förskolan ska vara en trygg plats för alla oavsett könsidentitet. Pedagogers 

förhållningssätt och attityd i förskolan gentemot olika könsidentiteter har stor betydelse för att barn 

ska känna trygghet och uppfatta att det finns möjlighet att uttrycka olika typer av könsidentitet och 

könsuttryck. Pedagoger har även en stor inverkan på hur barnen behandlar sina kamrater och 

medmänniskor. Dietert och Dentices (2012) studie visade att de som bryter mot könsstereotypa och 

könsbinära normer riskerar att konfronteras och/eller utsättas för trakasserier. Transbarn korrigeras 

in i könsbinära arrangemang av kamrater, familj och skola. Genom att synliggöra normers påverkan 

på oss får barn en strukturell förståelse för anledningarna till att vissa människor utsätts för 

trakasserier eller orsaker till att vissa har svårt att acceptera barn som bryter mot könsnormer.  Precis 

som Diertert och Dentices (2012) studie visade kan kön omdefinieras från en binär till en flytande 

och instabil kategori genom att transbarns könsvariation accepteras och stöttas. Om kön ges en 

betydelse som går bortom det biologiska och binära möjliggörs att transbarn känner trygghet i att 

uttrycka sig i enlighet med sin könsidentitet. Därför är det viktigt att förskolans personal får relevant 

kompetensutveckling för att kunna arbeta mer inkluderande med normer som fokuserar på kön och 

könsidentitet. I bakgrunden togs det upp att Folkhälsomyndigheten (2015) publicerat en rapport som 

visar att många transpersoner lever med psykisk ohälsa och att ca en tredjedel har försökt ta sitt liv 

någon gång. De faktorer som påverkar transpersoners hälsa främst är deras livsvillkor, hur de bemöts 

och i vilken utsträckning de möter diskriminering, kränkande behandling, våld och vilken tillit de 

har till samhällsinstitutioner, däribland skolan. Enligt rapporten är det nödvändigt att aktörer inom 

olika samhällsnivåer samverkar och arbetar normkritiskt för att bidra till att säkerhetsställa 

transpersoners livsutrymme. Att arbeta med normmedvetenhet och transfrågor i förskolan har en stor 

betydelse för transpersoners hälsa och livskvalité. Normmedvetenhet i förskolan med fokus på kön 

och könsidentitet kan vara livsavgörande för dagens transbarn. 

Det finns stora möjligheter för fortsatt forskning utifrån denna studies område och det behövs 

eftersom det finns få studier som fokuserar på transbarn i förskoleålder. Det skulle behövas forskning 

på hur verksamheten ser ut för transbarn i praktiken. Detta kan göras genom att undersöka hur 

pedagoger förhåller sig till transbarn och ickebinära i förskolan, både genom att undersöka 

pedagogers teoretiska och praktiska förhållningssätt till detta. Det skulle även behövas undersökas 

hur dagens läroplan synliggör eller osynliggör transbarn i förskolan för att kunna göra ett 

påverkansarbete för att nästkommande läroplan ska göras mer inkluderande för transbarn. 
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9. Slutsats 

Inom förskolans styrdokument behandlas ofta kön och könsidentitet utifrån ett könsnormativt 

perspektiv vilket osynliggör och exkluderar transbarn. Styrdokumenten har i övrigt ett könsneutralt 

språk. Könsneutralitet är ett verktyg som kan användas för att inkludera fler kön och könsidentiteter 

men detta är dock ej tillräckligt. För att transbarn ska synliggöras och inkluderas i förskolan krävs 

det att det könsneutrala arbetet kombineras med ett aktivt normmedvetet arbete. Pedagoger i 

förskolan har en viktig roll i det inkluderande arbetet. Det är avgörande med relevant 

kompetensutveckling för att personalen ska bli medvetna om transfrågor och hur en kan arbeta mer 

transinkluderande med läroplanen. Styrdokumenten för förskolan framhäver att inget barn ska 

behandlas illa p.g.a. kön och att alla ska ges lika möjligheter. För att inkludera transbarn skulle dock 

styrdokumenten, särskilt Läroplan för förskolan behöva ha ett mångfaldsperspektiv när det kommer 

till kön. Framtida läroplaner behöver vidga hur kön och könsidentitet behandlas. Detta är något 

skolverket borde ta tag i redan nu när förskolans läroplan är under revideringsprocess. Genom 

användandet av ett normmedvetet språk som synliggör fler kön och könsidentiteter i förskolans 

styrdokument skulle förskolans uppdrag om att vara till för alla barn oavsett kön eller könsidentitet 

tydliggöras. Genom att synliggöra fler kön och könsidentiteter kan förskolan bli mer tillgänglig för 

både cisbarn och ickebinära-/transbarn eftersom de inte skulle reduceras till begränsade och binära 

normer. Ett normmedvetet perspektiv behövs i förskolans styrdokument och uppdrag för att kunna 

uppnå en jämlik förskola för alla.   
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