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Sammendrag 

Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan foreldre som har sønner med 

Klinefelter Syndrom (KS) har opplevd perioden med kjønnsutvikling, og hvordan de forstår 

kropp og kjønn. KS er en kjønnskromosomforstyrrelse som fører til XXY kjønnskromosomer, 

og kan medføre utvikling av både atferdsmessige og fysiske trekk. 

 

Studien baserte seg på ti kvalitative intervjuer, med henholdsvis åtte mødre og fire fedre. 

Analysen viser hvordan foreldrene må skape forståelse og håndtere spenningene som oppstår 

når den kjønnslige variasjonen KS skal få plass i en sosiokulturell kjønnsforståelse som ikke 

rommer kjønnslig mangfold. Gjennom spekteret av foreldrenes opplevelser av kropp og 

kjønn, vises det hvordan kjønn kan oppfattes som utførende og sosialt konstruert, samt 

hvordan foreldrenes kjønnsarbeid er fylt av motsetninger. Disse motsetningene kan sees 

mellom hvordan sønnene forstås som normale på grunn av et oppfattet normalt utseende, opp 

mot kontrasten ved visse trekk som forbindes med KS, slik som XXY kromosomene eller 

utvikling av feminine former. Spenningen håndteres enten ved å endre sosiale forståelser av 

normal, eller KS, eller ved å se på kroppen som mulig å kompenseres. Det diskuteres hvordan 

det å være oppfattet som normal, ikke nødvendigvis fører til en følelse av å være normal, og 

mulige årsaker til dette belyses. Gjennomgående i oppgaven er et perspektiv på kropp og 

kjønn der kroppslig og kjønnslig variasjon blir sett på som naturlig, for slik å presentere en 

måte å se på KS og kjønnslig variasjon som komplett, og å kunne bidra til selvaksept.   
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Innledning 

Klinefelter Syndrom (KS) er en kjønnskromosomforstyrrelse som fører til ett eller flere 

kjønnskromosomer enn vanlig. Vanligvis har en person to kjønnskromosomer,  der kvinner 

identifiseres som  XX og menn som XY. Kjønnskromosomsammensetningen til personer med 

KS utgjør derimot minst XXY, der man også kan ha flere X og Y kromosomer (Bojesen, Juul 

& Gravholt, 2003: Diamond & Watson, 2004). KS blir derfor også referert til som 47XXY, 

eller XXY. En slik kromosomsammensetning kan med første øyekast skape tvil omkring 

kjønn, siden det i utgangspunktet er nok kromosomer til å utgjøre både den mannlige og 

kvinnelige kjønnskromsomkoden. Tilstedeværelsen av et Y kromosom fører imidlertid 

vanligvis til utviklingen av en mannlig kropp (Diamond & Watson, 2004), og KS er derfor 

hovedsakelig sett på som en mannlig diagnose. KS er den vanligste genetiske mutasjonen blant 

gutter (Bojesen & Gravholt, 2010), og studier fra Danmark anslår at så mye som 1 av 667 

gutter og menn har KS (Bojesen et al., 2003). Det er imidlertid store mørketall, og det anslås at 

så mye som 75 prosent av de som har KS er udiagnostiserte (Bojesen et al., 2003).   

Å ha KS kan medføre både atferdsmessige og fysiske trekk. Atferdsmessige trekk 

inkluderer konsentrasjons- og lærevansker, og sosiale utfordringer (Diamond & Watson, 2004; 

Bojesen et al., 2003). Hvis man ser KS som en mannlig diagnose , inkluderer fysiske trekk 

infertilitet, små testikler, lite hårvekst, brystutvikling og en feminin fettforderling (Bojesen et 

al., 2003). KS blir slik sett på som å ha en undermaskulinisert mannskropp (Diamond & 

Watson,  2004). Mange med KS oppdager ikke diagnosen før pubertetsalder, siden 

kjønnsutviklingen enten ikke kommer, eller stopper opp (Visootsak, Ayari, Howell, Lazarus & 

Tartaglia, 2012). Det kan i tillegg utvikles feminine trekk som er forbundet med kvinnekroppen 

i løpet av kjønnsutviklingen. Dette kan sies å bryte med et klassisk ideal for mannskroppen 

(Connell & Messerschmidt, 2005), og kan gi assosiasjoner til kjønnstvetydighet. Man skulle tro 

at tidligere studier hadde undersøkt hvordan personer med KS opplever å leve med at de kan 

utvikle, eller har utviklet, slike kvinnelig trekk. Det er derimot få studier som har undersøkt de 

psykososiale aspektene ved KS. En stor del av studiene som tar for seg KS har fokusert på 

kliniske aspekter, og det er få studier som har undersøkt hvordan personer berørt av KS 

opplever å leve med denne diagnosen (McKinlay, 2010: Morris, Jackson & Hancock, 2009: 

Geschwind & Dykens, 2004). Og det er spesielt få, om noen, som er rettet direkte mot 

opplevelsen av kropp og kjønn (McKinlay, 2010, Morris et. al, 2009). Det er viktig å 

understreke at KS er en kompleks diagnose, der alle som har KS er rammet av de beskrevne 

trekkene i varierende grad (Diamond & Watson, 2004). Det er derfor vanskelig å sammenfatte 
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hva KS er. McKinlay (2010) undrer om det er dette som gjør at aspekter som kropp og kjønn er 

studert så lite.  

 

Studiens formål. Jeg vil i denne oppgaven undersøke hvordan foreldre som har barn med KS 

opplever perioden med kjønnsutviklingen, og undersøke hvordan foreldrene tolker kjønn og 

kropp. Det å forstå kropp og kjønn er ikke noe som er unikt for foreldre til barn med KS, men 

er noe alle foreldre gjør. Det som er unikt, er hvordan visse trekk ved KS bryter med det vi tar 

som selvfølgeligheter ved kjønn. Foreldrenes kjønnsarbeid kan derfor inneholde flere 

motsetninger, og tydeliggjøre kjønn som utførende og som sosial konstruksjon. Ved å være en 

viktig del av barnets sosiale kontekst, er foreldres reaksjoner på kropp og kjønnslige variasjon 

del av barnets identitetsdannelse (Karkazis, 2008). Å forstå foreldrenes perspektiv er derfor 

nyttig for å forstå hvordan man best mulig kan støtte og bistå foreldre og unge mennesker med 

KS i løpet av kjønnsutviklingen og dannelsen av identitet.  

 

Oppgavens oppbygging. Jeg vil i neste del belyse hvorfor kjønn og kropp er interessante 

aspekter å fokusere på i forhold til KS. I påfølgende del vil jeg presentere tilgjengelige 

forståelser av KS og kjønn. Deretter vil jeg gjennomgå videre relevant teori for å redegjøre for 

ulike forståelser av kjønn, som ligger til grunn for problemstilling og forskningsspørsmål, som 

presenteres avslutningsvis i denne delen.  I Metode kapittelet vil metodiske valg og 

betraktninger redegjøres for, og forskningsetiske betraktninger belyses. I kapittelet Resultater 

og Diskusjon vil jeg presentere og diskutere resultatene fra dataanalysen. Gjennomgående trekk 

ved resultatene og diskusjon vil bli presentert i Oppsummering og Avsluttende Diskusjon. 

Oppgaven rundes av med Konklusjon. 

 

Hvorfor fokusere på kropp og kjønn?  

Kjønn er en stor del av vår identitet, og kan på mange måter sies å gå fremfor andre 

menneskelige kvaliteter som etnisitet og alder (Preves, 2008). Første vurdering av kjønn blir 

gjort ut ifra den fysiske kroppen, som når en vurderer barns kjønn utifra deres genitalier. Ut ifra 

denne biologiske vurderingen av kjønn (sex) bygges det så en sosial forståelse av hva kjønn er 

(gender). En slik sosial forståelse for hva kjønn er danner videre grunnlag for å vite hvordan 

man kan oppføre seg som kjønn, og følgende hva andre kan forvente av en. Eksempler på slike 

sosiale forståelser er at det er akseptabelt for kvinner å gå med skjørt og gråte, men ikke for 

menn. Foreldres atferd til barnet er også preget av hvilket kjønn de identifiserer barnet som 

(Fausto-Sterling, 2012, Haavind, 1987). Gjennom tilegnelse av kjønn defineres det hva som er 
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akseptabelt for en person å være og å gjøre. Når kjønn har sitt utspring i genitalier og fysiske 

trekk, og videre gjennom de kjønnsuttrykk som kan formidles gjennom kroppen (som klesstil 

og atferd), kan man si at kjønn er nedfelt i kroppen. Dette gir også mulighet for å skjønne 

hvordan kropp og kjønn har så stor betydning for identitet. Budgeon (2003) hevder at kroppen 

er en viktig kilde til vår identitet, fordi selvet og kroppen ikke kan sees på som to separate 

enheter. Det er gjennom kroppslige uttrykk vi selv forstår vårt eget kjønn, og overbeviser andre 

om hvem vi er. Zeiler og Wickström (2009) hevder at å forstå kjønn som en dikotomi preger 

den vestlige kjønnsforståelsen, der mannlig og kvinnelig blir sett på som gjensidig utelukkende 

(Renold, 2007). Hvis det kroppslige uttrykket av ulike årsaker bryter med en slik sosial 

forståelse av kjønn, slik som at KS kan utvikle feminine former, kan man tenke seg at dette 

påvirker individet med KS og omgivelsene. 

I Donovan og Flynn (2007) sin studie av menn som hadde hatt brystkreft, ble det uttrykt å 

oppleve stigma i forbindelse med at en kvinnelig sykdom ble manifestert i en mannekropp. 

Lignende kan man tenke at menn med KS vil reagere negativt på kvinnelige trekk på 

mannskroppen. Studier peker på at personer med KS har større sannsynlighet for å få depresjon 

sammenlignet med personer uten KS (Turiff, Levy & Biesecker, 2011, Geschwind & Dykens, 

2004). En rapport gjort på vegne av Klinefelter Syndrome Assosciaton (KSA) i England 

(Morris et al., 2009) indikerer at opplevelsen av kroppen hos personer med KS er linket til 

depresjon, der det blant annet ble funnet en positiv korrelasjon mellom egen oppfattelse av 

penisstørrelse og depresjon. En studie av Herlihy og kolleger (2011) fra Australia viste at 

personer med KS opplevde aspekter ved kroppen som problematisk. Brystutvikling og 

infertilitet ble oppgitt som kilder til bekymring og negative tanker (Herlihy et. al, 2011). 

Studien viste også hvordan personer med KS varierte i sin opplevelse av kjønn, og sin 

tilhørighet til det maskuline og feminine. Studiene indikerer at kroppen kan påvirke 

psykososiale faktorer og selvbilde, og at kjønnsforståelse varierer hos personer med KS. Det er 

ikke dermed sagt at kroppen er årsak til alle sosiale utfordringer som personer med KS 

opplever. Likevel, det kan sees som en mangel at ikke flere studier har sett på hvordan menn 

med KS opplever aspekter som kjønn og kropp, ved at det fulle spekteret av hvordan det er å 

leve med KS ikke er belyst. 

 

Forståelser av KS og kjønn 

Siden det er skrevet lite om KS og psykososiale aspekter i litteraturen (Geschwind & Dykens, 

2004; McKinlay, 2010; Morris et. al, 2009:), har jeg brukt ulike kilder, blant annet faglitteratur, 
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blogger, nettsider til organisasjoner og brukerstøttegrupper, for å danne meg et inntrykk av 

hvordan foreldre til personer med KS forstår kjønn. Det som tidlig slo meg var variasjonen i 

hvordan personer berørt av KS oppfatter kropp og kjønn. Videre presenteres det jeg oppfatter 

som forskjellige standpunkt i debatten omkring hvordan man skal forstå kjønn og KS, basert på 

McKinlays (2010) redegjørelse for ulike synspunkt på KS og kjønn. 

 

XXY = XY + X. På ene siden har man de som mener at KS ikke er noe annet enn gutter og 

menn (McKinlay, 2010). Det virker også til at det meste av den skandinaviske litteraturen har 

et slikt perspektiv til KS og kjønn. En slik tolkning av KS og kjønn opprettholder så langt som 

mulig det normale ved KS ved å plassere kjønnet i en dikotomi. Noe som kommer frem i synet 

på kromosomene, der KS blir forstått som XY med en ekstra X. Harper (2007) hevder at 

oppfattelsen av KS/XXY som en mannlig diagnose kan ha sammenheng med hvordan den ble 

oppdaget. Harry Klinefelter identifiserte visse trekk i en gruppe på ni individer, og beskrev det 

som i dag er kjent som KS (Harper, 2007). Diagnosen er derfor utelukkende blitt forsket på 

som et mannlig fenomen, og testing for KS er også blitt gjort hos barn og voksne som 

identifiseres av andre og seg selv som gutter og menn (Harper, 2007). Legen som oppdaget KS 

tolket kroppene som mannskropper med kvinnelig trekk. Dette må forstås ut ifra den kulturelle 

forståelsen av kjønn som todelt. Harry Klinefelter tolket ikke kroppene som midt i mellom 

kjønn, men som ett av de to kjønnene. Når personer med KS oppfattes som gutter og menn, blir 

trekk som feminine former og bryster forstått som symptomer, og det fremmes et syn på dem 

som unormale og sykdomspreget.  

 

XXY – jenter og gutter? Et annet perspektiv på slike trekk kunne være å omtale dem som 

variasjoner i kropp og kjønnsutvikling. Den amerikanske genetikeren Diamond hevder at 

personer med KS burde omfavne sin kroppslige variasjon:  

We all develop with different hair, eye and complexion colors, of different height and weight and 

variation in all other characteristics. It is no different in regard to sex and sexuality and genetics. I 

summarize this by saying: “Nature loves variety”. We see it everywhere. Variety is one of the 

mechanisms of evolution. (McKinlay, 2011: vi).  

I en artikkel av Lee, Cheng, Ahmed, Shaw og Hughes (2007) identifiseres det tilfeller der barn 

med KS har hatt en kjønnsambiguitet ved fødsel. Söder (2007) stiller videre spørsmålet om 

personer med KS også kan være kvinner, og foreslår at man gjør et skille mellom XXY gutter 

og XXY jenter. For babyer som blir identifiser som jenter ved fødsel, og har den genetiske 

koden XXY, kan man anta at det ikke er et problem å utvikle feminine former og bryster ved 



5 

 

kjønnsmodning. Trekkene vil ikke oppfattes som symptomer og patologiske trekk, men som en 

naturlig del av kjønnsmodningen (Herlihy & Gilliam, 2011).  

 

Kjønn mer enn en dikotomi: Intersex.  Ulike feministiske og kritiske psykologer (eg. 

Magnusson, 2012) ønsker å tilby alternative måter å tenke omkring kjønnsnormer og 

forståelsen av kjønn som binært. Intersex tilbyr en måte å forstå kjønn som noe mer enn to 

rigide, definerte kategorier. Ved å stille spørsmål til selvfølgeligheter ved kjønn, og hva det vil 

si å modnes til manndom, er det mulig å åpne opp for nye alternativer. Denne oppgaven er 

inspirert av denne måten å tenke på. Når for eksempel bryster utvikler seg naturlig på en 

guttekropp, hvorfor blir denne kroppslige variasjonen sett på som unormal? Fordi denne bryter 

med en sosialt tatt for gitt forståelse om to kjønn, og to type kropper. Det naturlige blir dermed 

forstått som unormalt. Konseptet intersex har blitt brukt for å rette fokus mot nettopp slike 

paradokser i forståelser av kropp og kjønn, og hva som blir forstått som normalt. Den 

amerikanske psykologiforeningen (APA) definerer intersex som et spekter av tilstander som 

fører til atypisk utvikling av fysiske [kjønns]karateristikker (American Psychological 

Assocation, n.d.). Det finnes et spekter av kropper, og det finnes et spekter av sosiale kjønn, 

som alle er like gyldige, eller normale. Det er et mål om å åpne opp for den variasjonen som 

naturlig skjer. Og å unngå at de som opplever den føler skam eller behov for å skjule seg fordi 

man ikke passer helt inn i den sosialt definerte kjønnsdikotomien, og kjønnskategoriene mann 

og kvinne. 

KS og Intersex. Ian McKinlay (2010) som selv har KS, prøver i sitt informasjonshefte 

”The KS story, you are not alone” å sette ord på tanker og egne opplevelser omkring kjønn og 

KS. Måten han uttrykker tvil med hensyn til om han i det hele tatt skulle ta opp temaet kjønn 

og intersex, får frem hvordan dette temaet er sterkt debattert og betent. Det kan imidlertid være 

tendenser som tyder på at personer berørt av KS åpner opp for en bredere forståelse av kropp 

og kjønn. Utviklingen av perspektivet til Klinefelter Syndrom Association i England (KSA) 

kan være en illustrasjon på dette. I 2007 beskriver Harper hvordan KSA tar sterk avstand fra å 

se på KS som noe annet enn utelukkende gutter og menn. I 2013 kan man derimot se på 

nettsidene deres at det er publisert perspektiver på KS som intersex, og at personer med XXY 

også være jenter (Klinefelter's Syndrome Association UK, n.d.: McKinlay, 2010). Dette er 

interessant da det viser at KSA inntar et bredere syn på kjønn. Det får også frem hvordan 

forståelser av kjønn ikke er statiske tilstander, men åpne for endring. I en rapport utført på 

vegne av KSA (Morris et. al, 2009) uttrykte flere av deltagerne at deres kjønnsidentitet 

varierte.  Andre studier får også frem hvordan personer med KS kan oppleve seg som 
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kjønnsmessig annerledes (Harper, 2007: Herlihy et. al, 2011). APA foreningen, med flere, 

forstår også Klinefelter som en intersex diagnose (APA, n.d., Harper, 2007, Preves, 2000, 

Fausto-Sterling, 2000). Et slikt perspektiv er nyttig å innta i forhold til KS for å se hvordan 

man bedre kan forstå opplevelsen av kropp og kjønn, ved å dra nytte av andres erfaringer fra å 

kroppsliggjøre en kjønnslig variasjon.   

Det virker likevel til å fremstå som en trussel eller potensielt skadelig å ville åpne opp for å 

forstå kjønn som mer enn menn og kvinner, og KS som noe annet enn bare menn. Det er derfor 

viktig å poengtere at en forståelse av kjønn som et spekter bestående av mer enn menn og 

kvinner, ikke betyr at man skal avvise en mannlig kjønnsidentifisering hos personer med 

KS(/XXY). Det er viktig å respektere at mange med KS vil ha et sterkt ønske om å identifisere 

seg med et normativt, mannlig uttrykk (Herlihy & Gilliam, 2011). Det å åpne opp for flere og 

brede tolkninger av kjønn handler om at de med KS kan forstå kroppen og kjønnsutviklingen 

sin som noe annet enn patologisk, eller sykelig, og slik kan bidra til selvaksept.  

 

Forståelser av kjønn 

Jeg vil i denne delen presentere videre teoretiske forståelser som ligger til grunn for denne 

oppgaven. Jeg vil først presentere ulike perspektiver på kjønn, for å illustrere hvordan 

forståelsen av kjønn er kompleks og med ulike standpunkt. Med utgangspunkt i Development 

Systems Theory (DST) vil jeg presentere kjønn forstått som en sosial konstruksjon, og som 

utførende. Dette for å få frem hvordan kjønn og kropp er meningsbærende i dannelsen av 

identitet, og hvordan avvik fra kjønnslige forståelser kan ha negativ effekt på individer. 

 

Dannelsen av kjønnsforståelser 

Meyer beskriver fire ulike perspektiver på kjønn. Fra et biologisk perspektiv tenker man at 

forskjeller mellom kjønnene stammer fra ”the human organism: hormones, chromosomes, and 

gonads.” (Meyer, 2010; 41).  Biologiske teorier om kjønn kan sies å være nærmere knyttet til 

en deterministisk oppfattelse av kjønn som noe fastsatt: kjønnsforskjeller er stadfestet i fysikk, 

som understreker videre forskjeller mellom kjønnene, som mentale evner. Gjennom en 

metastudie av kjønn hevder Hyde (2005) at denne forestillingen om kjønnene som vesentlig 

forskjellige er lite nyansert. Hun fant at menn og kvinner skilte seg hovedsakelig på to punkter; 

menn var gjennomsnittlig fysisk sterkere enn kvinner, og atferdsmessig virket det til at menn 

kunne være mer aggressive enn kvinner. Videre resultater utover disse to viste at det ikke var 

noe særlig forskjell mellom menn og kvinner når det kom til andre kvaliteter, som for 
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eksempel måter å tenke på. Det virket heller til at forskjellene innad i kjønnene var større enn 

mellom kjønnene. Hyde (2005) mener derfor at det heller burde fokuseres på en 

kjønnslikhetshypotese.    

Psykodynamiske teorier tar utgangspunkt i biologiske forståelser av kroppen, men anerkjenner 

at omgivelsene har en viss effekt på en persons utvikling (Meyer, 2010). Den tredje 

tilnærmingen til kjønn baserer seg på sosiologiske eller kulturelle forklaringer, og ser på 

utviklingen av kjønn som en sosial lærings prosess. En slik tilnærming tar utgangspunkt i at 

kjønn først og fremst er en tillært praksis, og at:  

(..) masculine and feminine are culturally specific and the way that gender is learned and 

expressed are based in that individual’s social experiences not in any biological and 

essential cognitive processes. (Meyer, 2010: 42-43).  

En fjerde tilnærming til kjønn tar utgangspunkt i de tre forklaringsmodellene over, i det som 

kalles Developmental Systems Theory (DST). Anne Fausto-Sterling argumenterer for denne 

tilnærmingen, og hevder at biologiske og sosiologiske faktorer ”work together to shape each 

individual in distinct ways.” (Meyer, 2010: 43). Formålet med DST er å se helhetlig på 

kjønnsforståelsen, og anerkjenne at denne er satt sammen og påvirket av både sosiale og 

biologiske faktorer. Man anerkjenner fysiske forskjeller mellom ulike type kropper, samtidig 

som man vedkjenner at forskjellene kun er begrenset til dette. Som Hyde (2005) referer til, 

menn ser i snitt ut til å være sterkere enn kvinner. Dette gjør likevel ikke at personer med 

mannskropper skiller seg fra personer med kvinnekropper i forhold til atferdsmessige eller 

kognitive trekk. De forskjeller som videre opptrer mellom kjønn er derfor sett på som sosiale 

konstruksjoner påvirket av det fysiske grunnlaget.  

 

Kjønn som sosiale konstruksjoner  

Preves (2008) setter ord hvordan samspillet mellom biologi og sosiale konstruksjoner bidrar til 

at vi konstruerer kjønn:  

(..) we tend to infer childre’s gender from their genital sex in infancy and subsequently interpret 

their behaviours as ”feminine” or ”masculine”. As children age, the reverse process occurs. 

Because we are typically unfamiliar with a childs genital makeup, we infer children’s sex from its 

behaviour and other outward cues, such as clothing, name, and body type. (s. 17).   

Man kan si at skillet mellom kjønnene er basert på en biologisk forståelse av to forskjellig type 

kropper, men disse forskjellene blir overført til antatte forskjeller i atferd mellom kjønnene. 

Dette danner grunnlaget for å si at kjønn som vi forstår det i det sosiale rom er basert på den 

sosiale konstruksjonen kjønn. Den amerikanske filosofen Judith Butler (1990) stiller 

spørsmåltegn ved forståelsen av kjønn forstått som noe naturlig, og hevder kjønn hovedsakelig 
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er en kulturell handling.  Gjennom repetisjoner og ritualer blir kjønn og kroppsidealer forstått 

som en realitet eller sannhet (Butler, 1990). Magnusson (2012) påpeker hvordan forståelsen av 

kjønn er forankret i samfunns strukturer og institusjoner, og derfor tatt som ekte kunnskap om 

selvfølgeligheter. Et eksempel er hvordan herre og dame toaletter forsterker og begrunner 

forståelsen av kjønn som todelt, selv om en slik inndeling er en sosialt arrangert ordning. 

Magnusson (2012) hevder videre at kjønn er kulturelle meningssystem, og ikke individuelle 

forskjeller. Det vi anser som naturlig fremstår dermed egentlig bare som en tolkning av hva 

som tilhører mann og kvinne, en sosial konstruksjon, som setter grenser for hva vi anser som 

mannlig og kvinnelig. Eksempelvis er det forstått som greit for kvinner å gråte, men ikke like 

sosialt passende for en mann å gjøre det samme. At menn ikke gjør det er ikke fordi de ikke 

kan, men fordi sosiale forståelser og forventninger til kjønn hindrer dem (selv) i å gjøre det. De 

sosiale forståelsene som vi anser som naturlige, men som i sin essens er konstruksjoner, bidrar 

slik til å opprettholde skillene mellom kjønn.  

Måten kunnskap om kjønn dannes, er også påvirket av disse sosiale konstruksjonene om 

kjønn (Fausto-Sterling, 2000). Nelly Oudshoorn (1994) har utført metastudier på utviklingen 

av kunnskap om hormoner. Hun beskriver hvordan forskere søkte å forstå kjønnsforskjeller, 

der hormoner ble sett på som å spille en essensiell rolle. Det ble derfor gjort et skille mellom 

mannlige og kvinnelige hormoner. Biokjemikere oppdaget imidlertid at hormoner ikke var 

kjønnsspesifikke, men fantes naturlig i både mannlige og kvinnelige kropper (Oudshoorn, 

1994). Hvis forskere ser på kjønn som todelt, tolket av den gitte sosiokulturelle konteksten, så 

vil forskning være opptatt av å finne årsaker til slike forskjeller. Siden forskning i stor grad 

forstås som å produsere sannhet, blir inntrykket av kjønn som forskjellig forsterket. Sosiale 

konstruksjoner, som produkt av kulturelle forståelser, kan slik forstås reprodusert i 

vitenskapen.    

Alle de sosiale konstruksjonene i en sosiokulturell kontekst veves sammen til et nett av 

delte forståelsesfellesskap (Haavind, 1987), eller tolkningsrammer. I denne oppgaven vil jeg 

bruke disse begrepene om hverandre, som når jeg referer til den sosiokulturelle konteksten. 

Mennesker handler innenfor disse delte forståelsesfellesskapene, eller den sosiokulturelle 

konteksten, og man kan si at denne både fremmer og begrenser mulige forståelser og utførelser 

av kjønn. 

 

Kjønn som utførende og identitetsskapende 

Butler hevder at kjønn må sees på som utførende (1990):  
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The view that gender is performative sought to show that what we take to be an internal essence of 

gender is manufactured through a sustained set of acts, posited through the gendered stylization of 

the body (s. xv).  

Hun mener at det er forventningen til kjønn som har skapt og vedlikeholder de strukturene vi 

har om kjønn. Med grunnlag i fysiske forskjeller mellom kjønn, forventer man videre 

kjønnsforskjeller og gir autoritet til en tenkt kjønnsessens. Konstruksjonen av kjønn kan 

dermed sees på som en selvoppfyllende profeti. Vi antar at kjønn (gender) er en reell kategori, 

ved å bruke en biologisk base (sex) som bevis. Autoriteten og forventningen som blir lagt til de 

tenkte kjønnsforskjellene, gjør at disse kjønnsforståelser internaliseres i en tenkt virkelighet. Ut 

ifra forestillinger om kjønn, oppfører og handler personer etter det kjønnet de er tilegnet 

og/eller identifiserer seg med. Og slik overføres den sosiale konstruksjonen kjønn til den 

fysiske verden. Ved at kjønnskarakteristikker overføres fra den tenkte verden (sosiale 

konstruksjoner) til den fysiske, konkrete verden (utførelsen av kjønn), blir kjønn stadfestet som 

to faktiske, avskilte kategorier. Det vi anser som akseptabelt og oppnåelig for kjønnene er 

sosiale rammer som er blitt satt opp, og blir rettferdiggjort i det vi anser som et biologisk bevis. 

KS, som en kjønnslig variasjon, får derimot frem hvordan biologi og fysiske kropper ikke alltid 

samsvarer med den sosiale forståelsen. Disse må likevel utføre kjønn innenfor det delte 

forståelsesfellesskap. 

En forståelse av kjønn som noe utført, viser hvordan kjønn også kan sees på som 

kroppsliggjort. Ved å bruke kroppen som middel fremmes de trekk som signaliserer hvilket 

kjønn og sosiale gruppe man tilhører. Fra valg av klesstil og hårklipp, til mer drastiske tiltak 

som kirurgiske inngrep. Butler (1990) hevder at:  

The effect of gender is produced through the stylization of the body and, hence, must be understood 

as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute 

the illusion of an abiding gendered self. (s. 191).  

Kroppen fremstilles, kles opp og formes etter det kjønnet man identifiserer seg med. Sosiale 

forståelser blir nedfelt i kroppen, noe som forsterker forståelsen av kjønn som noe som ’bare 

er’. Det får også frem hvordan kroppen kan brukes for å signalisere hvem man er, og 

tilhørighet til en sosial kategori slik som kjønn. Budgeon (2003) hevder at kroppen modifiseres 

og kompenseres for å oppnå normative idealer for kjønn. Som følge av et ønske om å fremstå 

som mer mannlig eller kvinnelig, endrer man den naturlige overflaten som kroppen er. Som for 

eksempel gjennom kirurgisk å forstørre brystene, eller trening for å fremstå som muskuløs. 

Butler (1990) hevder at modifisering av kroppen for å tilpasse seg sosiale kjønnsuttrykk, får 

frem hvordan kjønn i seg selv er en sosial forståelse. Med dette er det mulig å forstå hvordan 

det som blir ansett som normalt, ikke nødvendigvis er det samme som naturlig.   
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Sosiokulturell kontekst: Normalt og naturlig – begreper i endring  

Idealer og normer endres over tid, slik at vår vurdering av kroppen også endres. Våre 

oppfattelser av maskulinitet og femininitet har endret seg over tid (Fausto-Sterling, 2012).  På 

1700-tallet kledde menn seg i rysjer og parykker, og gikk med rouge i kinnene (Fausto-

Sterling, 2012), en stil som i dagens samfunn ville blitt ansett som feminint. Man kan si at 

dagens mannsideal er preget av et bilde av den hegemonisk mann, som er sporty og veltrent 

(Connell & Messerschmidt, 2005). Dette idealet nåes heller gjennom trening, enn bruk av 

rouge og rysjer. Kroppen er i seg selv den samme, men handlingene vi opplever at vi må gjøre 

for å realiserer den vi føler at vi egentlig er, endres. Slik er det mulig å se at ”kulturelle 

kategorier, køn, etnicitet etc, [er] temporære og potensielt bevegelige.” (Sødergaard, 2000: 66).

 Goffman (1986) hevder at identitetsnormer, eller det normative, avler avvikere og 

konformitet. Dette kan tolkes om at alle ønsker å være normative, samtidig når ikke alle opp. 

For det finnes ikke en normal, uten en unormal (Preves, 2000). Ved å forstå et mannlig ideal 

som en veltrent kropp (Connell og Messerschmidt, 2005), står beskrivelsen av personer med 

KS som å ha en undermaskulinisert kropp i tydelig kontrast, og fremstår som avvikende. Det er 

ikke noe galt i kroppen i seg selv, men de sosialt konstruerte idealene gjør at kroppen og 

kjønnsutviklingen oppleves som unormal.  

 

Kjønn og stigma 

Preves (2008) setter ord på det uforutsigbare og ukjente når man blir konfrontert med kjønnslig 

variasjon:  

(...) by attaining information about others, we begin to formulate social expectations, allowing us 

to prepare for and predict the tone or projected outcome of subsequent social encounters. (..) Given 

this line of thinking, when one is unable, for whatever reason, to assess a person’s gender, the rules 

for social negotiation with that person are suddenly made unclear simply because the attempts to 

classify her/his gender fail. (s. 14-15).  

Videre hevder hun at kjønn, og det å vise kjønn, er så viktig siden det er gjennom andre man 

selv blir validert (Preves, 2008). Hvis den andre parten ikke klarer å gjøre en vurdering av oss, 

eller gir inntrykk av en negativ evaluering, kan dette gi utslag i lav selvtillit. Ved å være klar 

over at man har en variasjon, kan man danne seg et behov for å kompensere denne vekk. For å 

kompensere for et annerledes inntrykk, som variasjon i kjønnsutvikling, så forsterker man det 

kjønnsuttrykk man vil formidle. Slik stigma håndtering er ifølge Goffman (1986) et generelt 

trekk ved samfunnet, og noe vi alle gjør. Men selv når man klarer å fremstå med et tydelig 

kjønnsuttrykk, så kan det å føle press for å måtte imøtekomme kjønnsnormer føre til en 

oppfattelse av lavere selvverdi (Egan & Perry, 2001). Følelsen av stigma og skam er heller ikke 

bare knyttet til fysisk synlige uttrykk, og Roen (2009) hevder at atypiskhet er en del av en 
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persons kroppsliggjorte levde erfaring, uansett om denne er synlig, eller endret for å tilpasses 

det normative. I forhold til KS så stiller Harper (2007) spørsmål ved hva den varierende 

kjønnsutviklingen som personer med KS gjennomgår betyr for mannlighet, siden denne som 

oftest ikke gjennomgås uten testosteronbehandling. Opplever personer berørt av KS kroppen 

og kjønn som helt normalt, når det er visse aspekter ved kropp og kjønnsutvikling som kanskje 

ikke er som alle andres?  

 

Hva kan denne studien bidra med?  

I denne studien skal jeg undersøke hvordan foreldre som har barn med KS i alderen 10 til 30 år 

forstår kropp og kjønn. Med utgangspunkt i beskrevet teori skal jeg undersøke hvordan 

foreldrene til barn med KS skaper mening av en kjønnslig variasjon som kan sies å bryte med 

den sosiokulturelle kjønnsforståelsen. Haavind (1987) hevder at for å forstå barnets utvikling 

som sosialt vesen, er det nødvendig med en beskrivelse av det sosiale samspill som barnet 

inngår i. Videre mener hun at foreldrene forholder seg til og reflekterer de sosio-kulturelle 

forståelsesrammene for hva kjønn er, og hvordan kroppe og kjønnsuttrykk er relatert til denne. 

Å ha foreldrene som utgangspunkt er derfor nyttig for å få et innblikk i den sosiokulturelle 

konteksten som personer med KS lever i, og for å bedre forstå hvordan man kan støtte personer 

og foreldre med KS. Med bakgrunn i beskrevet teori vil jeg derfor undersøke følgende 

problemstilling og forskningsspørsmål: 

 

Problemstilling: 

Hvordan opplever foreldre det er å ha et barn med en annerledes kjønnsutvikling i forhold til 

kjønnsutvikling, kropp og kjønn?   

 

Forskningsspørsmål 

Hvordan konstruerer og forhandler foreldre til barn med en annerledes kjønnsutvikling kjønn? 

Oppfatter de, og eventuelt hvordan, barnet sitt som kroppslig eller kjønnslig annerledes? 

Hva kan foreldrenes opplevelser belyse ved personer med KS sitt forhold til kropp og kjønn, og 

hvordan kan disse perspektivene brukes for å bedre kunne støtte unge mennesker med KS i 

løpet av kjønnsutviklingen? 
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Metode 

Valg av kvalitativ metode. Magnusson (2012) hevder at kvantitativ metode, som kontrast til 

kvalitativ, ikke har mulighet til å godt nok fange kompleksiteten i sosiale kategorier. Siden det 

er skrevet lite om psykososiale aspekter ved KS som tar for seg områdene kropp og kjønn, falt 

det derfor naturlig å velge intervjuundersøkelse for å få en åpen tilnærming til disse aspektene 

(Stevens, Lord, Proctor, Nagy & O’Riordan, 2010). Det grunnleggende ved intervjuet er 

samtalen (Kvale og Brinkmann, 2010), og det er gjennom denne jeg har prøvd å forstå 

foreldrene opplevelser. Siden fokuset i denne undersøkelsen tar for seg sensitive aspekter ved 

det å leve med KS, kan intervjuet også være en god mulighet til å få tak på tanker og følelser 

som er vanskelig å uttrykke ellers. Selv om man kan åpne opp for temaer som ellers er 

tabubelagt i en fokusgruppe (Kvale og Brinkmann, 2010), kan ansikt til ansikt intervjuet være 

bedre egnet for å opprette et tillitsforhold mellom forsker og deltager. Et intervju kan også 

være nyttig ved en undersøkelse av sensitive temaer, siden intervjuer er i posisjon til å belyse 

og reflektere over de stille stedene i samtalen.  

 

Epistemologisk utgangspunkt og refleksivitet. Mitt ståsted bygger på sosialkonstruktivisme. 

Dette legger til grunn en overbevisning om at det er gjennom det sosiale samspillet vi former 

og vedlikeholder sosiale konstruksjoner, som gir oss tilgang til verden (Guba & Lincoln, 

1994). I dette ligger det en tanke om at for hvert sosiale fenomen som eksisterer finnes det like 

mange unike tolkninger, som det finnes individer. Å ha en sosialkonstruktivistisk tilnærming 

medfører at jeg ikke søker å finne, eller har tro på, en objektiv sannhet (Guba & Lincoln, 

1994). På bakgrunn av dette mener jeg det er unngåelig at jeg som forsker ikke påvirker den 

kunnskap som produseres (Magnusson, 2012). Den jeg er, de erfaringer jeg har gjort, og de 

verdier jeg står for vil kunne påvirker de valg jeg tar og de tolkninger som blir gjort. De funn 

som jeg presenterer i denne oppgaven anser jeg derfor som skapt, heller enn funnet eller 

oppdaget (Guba & Lincoln, 1994: Mauthner & Doucet, 2003). 

En slik forståelse krever også refleksivitet: åpenhet og refleksjon rundt min rolle i 

prosjektet (Magnusson, 2012: Mauthner & Doucet, 2003). Fra tidligere arbeidserfaring på 

Frambu, Senter for Sjeldne Funksjonshemninger, har jeg jobbet med barn og unge med KS. Til 

tross for dette opplevde jeg ofte at min opprinnelige kunnskap om syndromet til tider var 

begrenset, og jeg har derfor vært opptatt i hele prosessen for å være åpen for hva det vil si å 

leve med KS. I tillegg til denne praktiske erfaringen, har jeg reflektert over egne erfaringer 

med det å leve med sårbarhet. Som mor har jeg reflektert over og erkjent det behovet man har 
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for å beskytte sitt eget barn, både fysisk og psykisk. Jeg er også søster til en bror som på grunn 

av kreftsykdom og behandling i sin barndom kan sies å ha hatt en ikke optimal hormonbalanse, 

og følgende ’normal, men annerledes’ kjønnsutvikling. Jeg opplever derfor å ha kjent på tabuet 

og stillheten rundt det å (ikke) snakke om ting som kropp og kjønn, spesielt når det gjelder en 

annen sin kropp og liv. Jeg anerkjenner likevel at de opplevelser jeg har som mor og søster 

ikke tilsvarer de opplevelser som foreldrene har hatt, og at jeg kan ha oversett viktige aspekter. 

Gjennom forskningsprosessen har jeg prøvd å ta høyde for personlige begrensninger ved å 

knytte egne funn opp mot nåværende litteratur, og stadig utforske nye synspunkter. Det har 

også vært en stor del av prosessen og så godt som mulig bevare varsomheten i prosessen med å 

snakke om sensitive temaer. Og jeg har hele veien hatt stor respekt for foreldrenes perspektiv. 

Det er derfor viktig for meg å være tydelig på at jeg med denne studien ikke ønsker å presse på 

de som er berørt av KS en sannhet. Gjennom de tolkninger som er blitt gjort håper jeg heller på 

å åpne opp rom for å snakke om KS og kroppen på en litt annen måte enn tidligere.  Denne 

studien er en tids- og konteksttilknyttet tolkning av deltagernes opplevelser, og det vil derfor 

være naturlig å ta høyde for slike faktorer som kontekst. Jeg vil komme nærmere inn på slike 

aspekter i diskusjon og avsluttende betraktninger.  

   

Forskningsprosessen 

Jeg vil først gå gjennom de praktiske stegene, for så å snakke rundt de forskningsetiske 

betraktninger som har vært en del av forskningsprosessen. 

 

Rekruttering 

Rekruttering gjennom Frambu. Siden Frambu er ansvarlig for KS var det naturlig å ta 

kontakt med dem for å høre om de kunne hjelpe til med rekruttering. Det ble uttrykt både 

interesse og behov for studiets emne. Men jeg og Frambu var uenige om prosjektets teoretiske 

forankring. Det ble satt spørsmålstegn ved tilknytningen til litteratur om intersex, og reagert 

negativt på begreper som ‘atypisk kjønnsutvikling’ og ‘intersex’. Institusjoner og fagpersonell 

er ikke uavhengig av samfunnet, og reflekterer de store kjønnsideologiene (Sphungin, Allen, 

Loomis & Dellostritto, 2012), og den teoretiske uenigheten var fruktbar fordi den gav info om 

potensielt sensitive temaer. Det ble derfor viktig for meg i videre rekruttering å bruke ord og 

begreper som gjorde at foreldrene ikke følte seg fremmedgjort. Som kompetanseressurs er 

Frambu både ansvarlig for å informere og beskytte sine brukergrupper. Som følge av ansvaret 

for brukergrupper, er det vanlig at institusjoner er restriktive med tilgang til potensielle 

deltagere, og trer inn i en portvokter rolle (Alexander, 2010; Stevens et. al., 2010; Watts, 
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2006). Dette for å unngå å utsette deltager for unødvendig stress (Stevens et. al, 2010), og en 

restriktiv holdning kan sies å være basert på et føre var prinsipp. Frambu anbefalte derfor at 

rekruttering ble gjort uavhengig av dem.  

Rekruttering gjennom foreningen og årsmøte. Selv om forsker opplever restriktive 

portvoktere, så kan potensielle deltagerne være åpne for å delta og snakke (Alexander, 2010). 

Dette opplevde jeg i møte med Klinefelterforeningen. Jeg kontaktet styreleder som luftet 

forespørselen med resten av styret før noe ble gjort videre. Prosjektet ble positivt møtt, og jeg 

ble invitert til årsmøte i mars 2012. Dette for å få rekruttert flest mulig til prosjektet, og selv få 

et inntrykk av KS miljøet. Jeg ble invitert til å delta hele dagen, og fikk dermed med meg en 

forelesning om testosteron holdt av en ekstern foreleser. Dette opplevde jeg som svært nyttig 

for selv å kunne få et innblikk i hvilken informasjon KS miljøet får om testosteron.  

Jeg presenterte kort studien min, og de som var til stede kunne stille spørsmål eller gi 

kommentarer. Noen var uinteressert, mens andre viste stor interesse og stilte spørsmål både 

underveis og etter presentasjonen. Mange av disse innspillene opplevde jeg som oppklarende 

og nyttig for studien min. Blant annet kommenterte flere foreldre at alderskriteriet kunne være 

for snevert. Opprinnelig var utvalget definert til foreldre som hadde barn med KS i alderen 10 

til 20 år. Dette for å få tak på barn/unge med KS som enten snart skulle få, var, eller nylig 

hadde gått gjennom puberteten. Foreldrene mente at det ville bli vanskelig å få nok deltagere, 

siden mange med KS først får vite om diagnosen i pubertetsalder eller seinere. I tillegg 

kommenterte flere foreldre at puberteten kunne vare lengre for personer med KS. Etter 

godkjennelse fra NSD, endret jeg derfor øvre aldersgrense til 30 år.  

For å ivareta reell anonymitet og frivillighet samlet jeg ikke inn navn på deltagere på 

årsmøte, men delte kun ut informasjonsskriv og samtykkeskjema (se vedlegg 1, 2 og 3). 

Foreldrene ble oppmuntret til å ta kontakt som beskrevet i informasjonsskrivet. Til tross for 

stor interesse på årsmøte viste det seg at dette steget ble en barriere for mange, og jeg ble 

kontaktet av kun tre foreldre etter årsmøte. For å øke responsen sendte styret i 

Klinefelterforeningen ut en epost med infoskriv og samtykkeskjema. Dette sørget for at de som 

var medlemmer av foreningen, men ikke deltok på årsmøte, også fikk tilbud om å delta. Etter 

dette og enda en påminnelse var det tilstrekkelig med deltagere. 

 

Utvalget  

Utvalget utgjorde 11 foreldre som hadde barn med Klinefelter i alderen 11 til 24 år, med en 

gjennomsnittsalder på 19,75 år. Av disse var det fire fedre, og åtte mødre. Av disse igjen var 

det tre foreldrepar, slik at jeg snakket med foreldre fra totalt åtte familier. Utvalgt representerte 
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en god spredning med tanke på hvor i kjønnsutviklingen barnet var, altså noen var på vei inn, 

men de fleste var ferdig med kjønnsmodning.  Dette ble sett på som en fordel siden de 

forskjellige temaene ble belyst fra ulike tidsepoker.   

Jeg samlet ikke inn demografiske data som alder på foreldrene og utdanning, da jeg ikke 

anså dette som relevant for oppgaven. Siden halvparten av intervjuene ble utført ved hjelp av 

dataprogrammet Skype, som tillater kontakt med både lyd og bilde over internett, representerte 

utvalget en god spredning på hvor i Norge foreldrene bodde. 

Jeg oppfattet at foreldrene som deltok var eller hadde vært aktive i KS, og at de hadde et 

sterkt ønske om å tilegne seg kunnskap om KS, samt å bidra til dette. Jeg anså derfor 

foreldregruppen til å være ressurssterk. Personer og familier som er berørt av KS, men ikke 

medlem i Klinefelterforeningen, ble ikke tilbudt å være med, som er en skjevhet ved utvalget.  

I utvalget var det kun en foreldre som tydelig uttrykte at sønnen hadde utviklet feminine 

former som ble opplevd å være til sjenanse. Flere av foreldrene nevnte likevel at deres barn 

kunne ha antydning til former, og at de hadde sett og visste om andre unge menn med KS med 

tydelige(re) kvinneformer. Enkelte visste også om unge menn som hadde fjernet brystene 

kirurgisk. Det at få av foreldre som deltok hadde barn med, eller anså at barnet hadde, 

tydeligere fysiske kvinnelige trekk, er en viktig observasjon i seg selv, og kan indikere 

tematikkens sensitivitet. Det ville vært interessant å få med perspektiv til flere foreldre som 

opplevde tydelige trekk, for å bedre kunne belyse hvordan de opplevde mulighetene til å 

snakke om slike erfaringer. Disse begrensningene kan ha implikasjoner for studiets 

overførbarhet, som jeg vil gå nærmere inn på avslutningsvis i oppgaven. 

 

Intervjuene 

Intervjuguiden. Intervjuene var basert på en semistrukturert intervjuguide utviklet av min 

veileder Katrina Roen for hennes studier om atypisk kjønnsutvikling. Denne ble videreutviklet 

til mitt forskningsformål (se vedlegg 4). Guiden var grovt sett delt inn i fire tidsperioder: 

Generell presentasjon av barnet og tiden før diagnose, tiden rundt man fikk vite om diagnose, 

behandling, og tanker om fremtiden. Første del var av generell karakter, og laget med den 

hensikt å skape tillit (Kvale og Brinkmann, 2010). Neste del tok for seg det å få vite om 

Klinefelter syndrom, og hvem foreldrene snakket med om dette. Det viste seg at foreldrene fort 

gikk fra å beskrive sønnen sin, til å fortelle om hvordan de fikk vite om KS. Disse to delene ble 

derfor i praksis gjennomført som én. Essensielt for flere av delene i intervjuet var å undersøke 

hvilken informasjon foreldrene opplevde at de hadde fått, og hvilken informasjon de selv 

videreformidlet til andre. Med dette håpet jeg å kunne undersøke hvordan foreldrene ble 



16 

 

påvirket av og videreformidlet den sosiale konteksten. Avslutningsvis ønsket jeg å snakke om 

hvilken fremtid foreldrene så for seg for barna sine: før og etter diagnose, og etter behandling. 

De fleste foreldre danner seg bilder om sitt barns fremtid (Karkazis, 2008), og ved å snakke om 

dette håpet jeg å få tak på tatt for gitte antagelser omkring kropp og kjønn.  

Beskrivelse av intervjuene. Det første intervjuet ble utført med en ekstra åpen tilnærming for 

å få frem hva som var viktig for deltager, og få en pekepinn på hva jeg burde jobbe med i 

fremtidige intervjuer. Jeg ble bevisst på en tendens til å styre unna temaene kropp og kjønn, og 

heller ta opp praktiske utfordringer ved KS. Intervjuet ble utført på et offentlig bibliotek etter 

ønske fra deltager, og godkjennelse fra biblioteket. Mot slutten av intervjuet ble jeg  

likevel snakket til av en fremmed bibliotekbruker, som var tydelig frustrert over at vi snakket 

på biblioteket. Jeg avsluttet intervjuet kort etter. Som intervjuer syns jeg det var en ubehagelig 

situasjon, siden intervjuet fikk en såpass brå avslutning, og muligheten for at deltager kunne 

føle seg utsatt. Jeg passet derfor på å gi god tid til avslutningssamtale på et annet sted, og fikk 

inntrykk av at deltager var fornøyd med situasjonen og deltagelse. Hendelsen ble en 

påminnelse om at jeg i påfølgende intervjuer også måtte ta høyde for uforutsette hendelser.  

Av de tre neste intervjuene ble ett utført på Psykologisk Institutt og to hjemme hos 

foreldrene. De seks siste intervjuene ble utført over Skype. Jeg opplevde ikke noe særlig 

forskjell mellom intervjuer gjort ansikt til ansikt og over Skype, selv om disse kan sies å være 

to forskjellige intervjumåter. Å snakke gjennom digitale medier minsker evnen til å kunne lese 

den andres kroppsspråk, og dette var noe jeg tenkte over på forhånd. Jeg oppfattet likevel dette 

som uproblematisk. Tvert imot kunne det virke som kommunikasjon gjennom Skype bidro til 

større åpenhet rundt vanskelige temaer. Kanskje det å snakke gjennom et medium som Skype 

gav deltagerne en distanse fra den fysiske kroppen og konteksten. Noe som gjorde situasjonen 

mindre truende, og gav mulighet til lettere å kunne snakke om sensitive temaer (Kvale og 

Brinkmann, 2010). Eventuelt kan jeg også ha modnet i min rolle som intervjuer og vært mer 

komfortabel, slik at stemningen åpnet mer opp for å snakke omkring sensitive opplevelser. 

Gjennomføring av intervjuene. Før hvert intervju startet gikk jeg gjennom punktene i 

informasjonsskrivet, der jeg la spesielt vekt på anonymisering og konfidensialitet. Jeg 

informerte om at anonymiserte transkripsjoner ville bli gitt til min veileder ved prosjektets slutt 

og kunne bli brukt i fremtidige prosjekter, men at opptakene ville bli slettet når jeg var ferdig. 

Alle deltagere som hadde barn med KS som var 16 år eller eldre, måtte gi samtykke på om de 

hadde informert om og fått samtykke av barnet på deres deltagelse. Alle foreldre fikk mulighet 

til å stille spørsmål, og ble spurt om samtykke til å bruke båndopptaker. Alle gav samtykke til 

dette. Det ble understreket at alt som vi snakket om etter at opptaker var skrudd av ikke ville 
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bli inkludert i datasettet. Muntlig samtykke ble gitt for intervjuene som ble gjort over Skype, 

ellers ble det samlet inn samtykkeskjema. 

 I et semistrukturert intervju flyter samtalen mellom de ulike fokusområder man ønsker å 

dekke og de forberedte spørsmål (Kvale og Brinkmann, 2010). I denne studien oppfattet jeg at 

det var viktig å få frem oppgavens fokusområde. KS er en sammensatt diagnose, med flere 

aspekter enn kjønnsutviklingen, noe som kan gi praktiske problemer i forhold til skole og jobb. 

Naturligvis var det derfor flere av foreldrene som var opptatt av dette. Det ble derfor viktig for 

meg å anerkjenne disse aspektene, men samtidig få dem over på de aspektene som jeg ønsket å 

fokusere på. I første omgang fortalte jeg om studiens fokus før intervjuet startet. Etter noen av 

de første intervjuene var jeg mer tydelig på å uttrykke dette underveis i intervjuet og. Hvis jeg 

følte at deltager sporet over på utfordringer relatert til for eksempel NAV, skole eller jobb, gav 

jeg uttrykk for at jeg anerkjente deres praktiske problemer, for så å gjenta studiens fokus på 

kropp og kjønn. For å ytterlige forsterke fokuset tok jeg etter det fjerde intervjuet i bruk 

konkreter. Konkreter er fysiske objekter, som kan bidra til å fokusere deltager og skape en flyt 

mot de aktuelle tema (Stevensen et al, 2010). Før hvert intervju sendte jeg en epost til 

foreldrene der jeg ba dem velge seg ut et objekt eller bilde som de opplevde uttrykte noe om 

kropp eller kjønn, for hver av de følgende perioder; 1) Tiden før de fikk vite om KS, og frem til 

diagnosen ble satt, 2) Perioden der de fikk vite om KS, 3) Puberteten og utvikling mot 

kjønnsmodning. Formålet med konkretene var å få foreldrene rettet mot kropp, kjønn og 

kjønnsutvikling både før og underveis i intervjuet. De følgende intervjuene ble derfor ikke 

endret for å sentrere seg rundt konkretene, men brukt som et supplement hvis det var behov for 

påminnelse om fokus. Bruken av konkretene varierte derfor fra deltager til deltager.   

Hvert intervju ble tatt opp, og transkribert i sin helhet, med detaljer som mumling, latter, 

nøling og pauser. Dette for å kunne gå inn på språklige og ikke språklige detaljer i analysen. 

Transkripsjonskonvensjonene var basert på Potter og Wetherell (1992), med egne 

modifikasjoner (Se vedlegg 6). I fremstilling av sitater har jeg imidlertid valgt å utelate slike 

detaljer. Dette for å gjøre det mer leservennlig, og la deltagers stemme komme tydelig frem. 

Sitatene er eneste kontakt leser har med deltagerne, men viktige aspekter som kontekst og 

samspill med intervjuer er ikke gjort tilgjengelig. Det er derfor verdt å merke seg at valg av 

sitater, og fremstilling av disse, er resultat av min tolkning og analyse. 

 

Dataanalyse 

 Analysemetoden brukt i denne studien er basert på tematisk analyse, som beskrevet i Braun og 

Clarke (2006). Som første del av analysen ble hvert intervju gjennomlest og kodet. Jeg startet 
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med stor grad av nyanser i kodene, for å dekke så mange aspekter ved problemstilling som 

mulig (Braun & Clarke, 2006). Etter fire intervjuer gjennomgikk jeg kodene, og strammet inn 

nyanseringen der det var betydningsfullt. Etter at alle intervjuene var kodet, gjennomgikk jeg 

kodene i sin helhet på nytt, og samlet de som ble oppfattet å være relaterte til hverandre i 

arbeidstemaer. Kodene ble organisert i tematiske tankekart, for å få en oversikt over 

sammenhenger og gjennomgående trekk. Eksempelvis ble ”Snakk om bryster” og ”KS som 

tykk og tynn” samlet under ”Snakk om kroppen”, og ”Folk kan ingenting” og ”Legene kan 

ingenting” samlet under ”Informasjon”. Dette var en prosess med vurdering og revurdering, der 

tankekart, koder og tekstutdrag ble lest opp mot hverandre (Braun & Clarke, 2006). Når jeg 

opplevde at temaene utgjorde meningsfulle enheter, samlet og leste jeg tekstutdrag for alle 

disse. Dette bidro til å tydeliggjøre nyansene og motsetningene innenfor hvert tema, og i 

datamaterialet. Tekstutdrag for temaene ble så lest opp mot intervjuene, for å se om de var 

gyldige også i konteksten de var tatt ut ifra. Dette bidro også til å se om noe data var kodet feil 

eller oversett. Når jeg opplevde at temaene utgjorde meningsfulle, konsistente enheter, ble 

disse definert for å tydeliggjøre det essensielle innholdet. I siste del av analyseprosessen skrev 

jeg opp resultater og diskusjon, som presentert i resultatdelen, og fant sitater som illustrerte 

temaene.  

 

Forskningsetiske betraktninger 

Før rekruttering startet var det søkt og fått godkjennelse NSD (se vedlegg 5).  

Kvale og Brinkmann (2010) hevder at etiske problemstillinger er noe som følger hele 

intervjuundersøkelsen. Det er derfor viktig at etiske betraktninger er tilstede i hele 

forskningsprosessen, og ikke etterrasjonaliseres (Kvale og Brinkmann, 2010). For å 

tydeliggjøre de etiske betraktninger har jeg likevel valgt å la disse stå som en egen del tilslutt. 

Jeg har tatt utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2010: 93) fire usikkerhetsområder ved 

intervjuundersøkelse ved presentasjon av sentrale forskningsetiske betraktninger i studien. 

Konsekvenser. «Do no harm, do good»(Watts, 2006: 386) et et prinsipp som legger til grunn 

at studier skal være basert på et ønske om velgjørenhet for det individet eller gruppen man 

studerer (Kvale og Brinkmann, 2010).  De fleste studier har konsekvenser, men det er 

forskning på sensitiv temaer som har størst sannsynlighet for å utøve skade (Lee & Renzetti, 

1990). Spesielt to områder, av alle de som Lee og Renzetti (1990) hevder potensielt kan utøve 

skade, har vært relevant for denne studien. Forskning som beveger seg inn på den private 

sfæren av mennesker liv nevnes som ett område. Å snakke med foreldre som har et barn med 

en diagnose kan knyttes til dette. Et annet område er forskning som tar for seg avvikende 
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temaer som er knyttet til stigmatisering eller konflikt. Studiens fokus på kjønn, kropp og en 

annerledes kjønnsutvikling, kan sies falle inn under der.    

Spesielt følelser av skam og skyld kan sies å være truende når man studerer sensitive 

temaer (Lee & Renzetti, 1990). For denne studien ble det derfor viktig å formidle åpenhet, og 

gi respons til deltager, uten å gi en følelse av rett eller galt.   

Intervjuet er av todelt natur. Samtidig som man ønsker å få tilgang til deltageres 

opplevelser og følelser, så ønsker man ikke at deltager skal fortelle mer enn de egentlig hadde 

tenkt (Cieurzo & Keitel, 1999; Kvale og Brinkmann, 2010). Det er en fare for at deltager vil 

blottlegge egne følelser i større grad enn de ønsker og har tenkt (Alexander, 2010). Jeg uttrykte 

før hvert intervju av deltagerne måtte respektere sine personlige grenser, og var tydelig på at de 

ikke måtte svare på alle spørsmål, og at de kunne trekke seg når som helst. Alle foreldrene 

uttrykte at de var komfortable med å definere og opprettholde egne grenser. Jeg ble i etterkant 

av intervjuene kontaktet av én mor på epost, der hun fortalte om noen hendelser i 

hverdagslivet. Jeg spurte i epost om hun trengte hjelp til å finne noen å snakke med om dette, 

men hun uttrykte tydelig at eposten kun var ment for å illustrere den kaotiske hverdagen som 

hadde blitt tatt opp i intervjuet.   

Det å forske på sensitiv temaer blir ikke bare beskrevet som negativt i litteraturen 

(Alexander, 2010; Lee & Renzetti, 1990). Alexander (2010) fant at sårbare mennesker som 

deltok i forskning opplevde det som godt å få åpnet opp, og at det var berikende å føle at man 

kunne bidra til forskning. Denne opplevelsen hadde jeg med flere foreldre som uttrykte at de 

veldig gjerne ville bidra til å skape kunnskap om KS, og at det var godt å snakke med noen 

som kunne noe om KS. 

Informert samtykke. Kvale og Brinkmann (2010) påpeker at det å informere om en 

undersøkelse krever en avveining mot å informere «for mye og for utførlig, og på den andre å 

utelate sider ved designen som kan ha betydning for deltakere.” (89). I denne studien har 

bruken av et intersex perspektiv vært nyttig for belyse utfordringer som personer med KS kan 

oppleve. Under møte med Frambu og ved nettsøk opplevde jeg imidlertid at dette begrepet var 

ukjent, spesielt i et nordisk perspektiv. Det ble derfor brukt ord som kjønnsutvikling for å ikke 

fremmedgjøre potensielle deltagere.  

Konfidensialitet. Klinefeltermiljøet er lite, og det kan være lett å gjenkjenne individer selv om 

man bare får litt informasjon om dem. Selv om deltagere uttrykte at de var åpne og stod for det 

de sa, så kan sitater være vanskeligere å takle når det står på trykk i en annen kontekst.  All 

sitatbruk er derfor anonymisert så mye som mulig. All dialekt er oversatt til bokmål, og navn, 

stedsplasser og annen identifiserende informasjon er byttet ut med nøytrale erstatninger. Ved 
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sitatbruk har jeg identifisert deltagere som Mor eller Far, og skilt dem ved å bruke bokstaver 

fra A til K, eksempelvis Mor, deltager A. Slik er det også unngått at det ene foreldreparet som 

ble intervjuet sammen kan gjenkjennes.   

Forskers rolle. Det er lett at intervjuer havner i en maktposisjon på grunn av intervjuets 

asymmetriske maktforhold (Kvale og Brinkmann, 2010). Min tilknytning til Frambu ble tatt 

opp i flere intervjuer, og denne forbindelsen er noe som kan ha gitt autoritet og tillit til meg 

som forsker og studien. Ulempen med en slik tilknytning er at deltagere kan knytte seg opp en 

tanke og forventning til meg og studien ut ifra deres assosiasjoner til Frambu. Jeg uttrykte 

derfor tydelig at jeg ikke representerte Frambu. En faktor som kan ha bidratt til å balansere 

maktforholdet var at jeg var yngre enn alle deltagerne, noe som kan ha bidratt til en mer 

horisontal intervjuer-deltager relasjon.  

 

Resultater og diskusjon 

I denne delen presenteres og diskuteres resultatene fra dataanalysen. Gjennom fem temaer viser 

jeg hvordan foreldrene skaper forståelse av og håndterer kjønnslig variasjon i en sosiokulturell 

kontekst der kjønn er forstått som en dikotomi og gjensidig utelukkende. I første tema 

presenteres dannelsen av, og den opplevde mangelen på, informasjon om KS. I neste tema 

illustreres det hvordan foreldrene forstår KS og kjønn, sett i lys av XXY kromosomene. 

Gjennom tredje tema belyses det hvordan foreldrene forstår sønnene sine som normale, basert 

på utseende. Det blir diskutert hvordan foreldrene aktivt utfordrer forståelsen av normal ved å 

forhandle frem gråsoner for maskulinitet som sønnene posisjoneres i. KS kan imidlertid 

medføre utvikling av feminine former, og tredje tema belyser hvordan slike aspekter skaper 

ubehag, og hvordan foreldre håndterer dette. I siste tema, Testosteron, eksemplifiseres denne 

spenningen og håndteringen videre. I avsluttende diskusjon oppsummerer jeg gjennomgående 

trekk i temaene, og presenterer et perspektiv på kroppslig variasjon som normalt og naturlig.  

 

1. Foreldrene som eksperter 

For å bedre forstå hvordan foreldrene forstår KS, kropp og kjønn, kan det være nyttig å se på 

hvem og hva det er som informerer dem om hva KS er. Foreldre utgjør en omfattende sosial 

kontekst for barnet sitt (Haavind, 1987, Karkazis, 2008), og har på denne måten stor makt til å 

definere hva som er relevant og ikke relevant å trekke frem ved KS og kjønnsutviklingen. 

Hvordan foreldre blir møtt av helsepersonell, og hvilken støtte og informasjon de får, kan ha 
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mye å si for hvordan de selv takler situasjonen og støtter barnet sitt i løpet av deres 

kjønnsutvikling (Alderson, Madill, Balen, 2004: Diamond og Watson 2004).  

 

1.1 Legene kan ingenting. Foreldrene opplevde at det var få som kunne noen ting som helst 

om KS, inkludert helsepersonell:  

Det-, det er et stort sånn der, et eller annet tomrom, altså de har ikke lært om det. (Mor, deltager K) 

 Lignende erfaringer med helsepersonell er blitt rapportert av personer med KS i England 

(Morris et. al: 2009), og blant familier med sjeldne funksjonshemninger i Norge (SINTEF 

helse, n.d.). Foreldrene opplevde mangelen på informasjon som frustrerende. Foreldrene 

reagerte med skuffelse over hvordan mye helsepersonell viste en manglende vilje til å ta tak i, 

og lære mer om KS: 

Også fikk vi svar tilbake at det var positivt, og fikk da en ny time, og så sier fastlegen ‘Ja, hva gjør 

vi nå da?’. Og da byttet vi fastlege. For det er ikke vi, det er ikke han som skal spørre oss om det. 

Så da skjønte vi jo at han hadde ikke noe greie på hva det var i det hele tatt. (Mor, deltager C) 

I en studie av Abramsky, Hall, Levitan og Marteau (2001) uttrykte foreldre som prenatalt fikk 

vite om en kjønnskromosom variasjon lignende at de ble lite og dårlig informert. I samme 

studie ble det kommentert hvordan noen møter med helsepersonell var bra, men at det generelt 

sett var dårlig. På lignende måte beskrev foreldrene i denne studien hvordan noen leger og 

helsepersonell var interesserte og engasjerte, og essensielle for å takle livet med KS. Frambu 

og visse fastleger, for eksempel, ble trukket frem av flere foreldre som en sentral kilde til 

informasjon og støtte. Som en helhet ble hjelpeapparatet og helsepersonell likevel beskrevet 

som mangelfullt med tanke på informasjon og støtte de kunne gi. Denne mangelen stod i 

kontrast til det behovet foreldrene hadde for å få svar og hjelp: 

Også kontaktet vi *kommunalt ressurssenter* da, vi tenkte ‘Åh herregud, vi må ha hjelp’, altså.. vi 

må ha noen som kan mer enn oss, og som kan ta tak i det her på en annen måte. Så… [sukker] Men 

til og med der da, når vi kom på *kommunalt ressurssenter*.. De ante ikke, de hadde aldri hørt om 

syndromet der heller, det er da et år siden. Hatt-, vi-, vi ha-, vi sitter med sånn voksenopplæring 

hele tiden vi, uansett hvor vi er. (Mor, deltager K).   

 

1.2 Foreldrene som ekspertene. En konsekvens av at helsepersonell formidlet så lite 

informasjon, ble at foreldrene selv måtte finne frem til denne på egenhånd.  

Legene sier: ‘Jeg kan ikke noe om dette, dette må jeg lese meg opp på’.  Så han spør ‘Har dere 

noen brosjyrer, skal jeg skaffe?’. Så vi har skaffet, så har han sagt ‘fint, nå har jeg lært meg det’. Så 

eneste eh… han kunne litt om det. Ellers så er det ingen som kan noe om det. Ikke helsesystemet, 

ikke på NAV. Altså det er sånn ‘Hæ? Det har vi aldri hørt om’. For det er så få som-.. det er så lite 

omtalt. Så, det er veldig lite vi har fått greie på som vi ikke har skaffet selv. (Far, intervju J) 
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Det å danne seg et inntrykk av hva KS var virket til å være satt sammen av det man (ikke) fikk 

vite fra helsepersonell, internettressurser, og foreldrenes innsats, tidligere kunnskap og 

kompetanse. Kunnskapen om KS som foreldrene hadde ble identifisert som først og fremst 

stamme fra praktisk erfaring med eget barn:  

Og så er det jo det at, du må bare lære din egen sønn å kjenne da, for det er individuelle forskjeller. 

Du kan ikke skjære de over en kam. (Far, deltager G).  

Ved å henvise til den kunnskapen som ligger i praktisk erfaring, og de varierte utslag som KS 

gir, kan man si at foreldrene er de som blir ansvarlige for å takle livet med KS. Som en mor 

uttrykte det: 

Og jeg har ikke fått-, jeg har fått liten informasjon ifra leger rundt omkring, fordi de vet ikke hva 

det er for noe... Så det er-, og det vi fikk vite på *ressurssenter* og, det er jo at det er foreldrene 

som er eksperter på det, og.. ja. (Mor, deltager H) 

Det at foreldrene blir sett og anerkjent for den rollen de har som eksperter på eget barn kan 

man si er rett og riktig. Foreldrene er, tross alt, de som kjenner barna sine best. Men for 

foreldre til barn med KS inkluderer denne ekspertisen også å være ekspert på diagnosen KS. En 

ekspertise flere uttrykte at de som foreldre ikke hadde tilstrekkelig kompetanse og energi til å 

takle. Mangelen på praktisk og emosjonell støtte, og lett tilgjengelig og utfyllende informasjon 

fra helsepersonell var derfor gjennomgående i foreldrene beretninger.   

Det at foreldrene tar utgangspunkt i sitt eget barn når de skal danne seg en forståelse av 

hva KS er, kan gi et subjektivt fokus. Som en far kommenterte: 

Det er veldig-, noe-, det er veldig få som har fortalt oss noe som helst om Klinefelt. Desidert best er 

jo en brukerstøttegruppe [som far kjente til]. Men samtidig er det foreldre, og ikke veldig mye 

fagpersoner. Så hvor subjektivt det blir, og hvor objektivt det er, det er veldig sånn at ‘Vi må, barna 

våre er mer enn, beste i hele verden og vi må passe på dem’. Og det er riktig, men det blir liksom, 

det er ikke objektiv. Jeg savner de legegreiene. (Far, deltager J) 

Denne selektive tendensen kom også frem når foreldrene snakket om hvordan de vurderte 

informasjon på nettet. Det var ikke alt som ble oppfattet som relevant, som en far 

kommenterte: 

Vi har brukt internett. Og lest masse utenlandske om ting. Og det er som alt annet som du må ta 

med en klype salt, og sånt noe. (Far, deltager B) 

Informasjonen om KS som foreldrene har kan dermed sies å være forankret i foreldrenes 

tolkning og forståelse av diagnosen. Denne subjektive tendens kan slå feil ut hvis de trekkene 

som personer med KS opplever varierer i forhold til om de slår ut praktisk og/eller emosjonelt. 

Læringsvansker, i forhold til utvikling av bryster, vil for eksempel gi ulike konsekvenser i 

forhold til emosjonelle reaksjoner og praktisk tilrettelegging.   
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En forklaring på at det er så lite kunnskap om KS kan være det komplekse bilde som 

diagnosen utgjør (Morris et. al, 2009; McKinlay, 2010). Det er dermed vanskelig å 

sammenfatte råd og retningslinjer. Når Ian MacKinlay samtidig formidler en forsiktighet, og et 

tabu, i forhold til spørsmål omkring kropp og kjønn, så kan dette indikere at slike aspekt ikke 

er viet nok plass i forhold til KS. Spørsmålet er derfor om de aspekter ved kjønnsutviklingen 

som kan være annerledes er viet god nok plass og bearbeiding? 

Alderson, Madill og Balen (2004) hevder at å få vite at ens barn har en kjønnslig variasjon 

kan utløse frykt for devaluering av seg selv og barnet. Zeiler og Wickström (2009) mener at det 

å få vite om en kjønnslig variasjon kan oppleves traumatisk, fordi en slik opplevelse av kropp 

og kjønnsutvikling går utenfor de tilgjengelige forståelser i den sosiokulturelle konteksten om 

hva kroppen er og kan være. Reaksjoner på dette er påvirket av hvordan kjønnsutvikling blir 

snakket om og diskutert blant og med helsepersonell (Alderson et. al, 2004: Diamond og 

Watson 2004). For selv å falle til ro, og kunne bistå eget barn i løpet av kjønnsutviklingen, er 

det viktig å støtte foreldre i deres forståelse og bearbeidelse av kropp og kjønnsutvikling 

(Alderson et. al, 2004: Diamond & Watson, 2004). Personer som har opplevd en annerledes 

kjønnsutvikling har også formidlet at større kunnskap om seg selv førte til økt selvtillit, og en 

bedre evne til å takle andres reaksjoner (Alderson et. al: 2004, Morris et. al: 2009: Preves, 

2000). At foreldrene i denne studien uttrykte at de har fått lite informasjon antyder at de ikke 

har fått nok støtte i å takle disse situasjonene og følelsene. Foreldre må dermed takle hverdagen 

med KS ut ifra egne ressurser, og forstå utviklingen av kropp og kjønn ut ifra de forståelser 

som den sosio-kulturelle konteksten tilbyr. 

 

2. Forståelser av KS og kjønn  

Alle mennesker tolker, handler og forhandler kjønn (Haavind, 1987). For foreldre til barn med 

KS er dette kjønnsarbeidet ekstra utfordrende siden diagnosen medfører kjønnslig variasjon. 

Jeg viser i dette temaet hvordan foreldrene balanserer mellom oppfattelsen av sønnene som 

kjønnslig sett ‘normale’, og aspekter ved det kjønnslige som representerer noe annerledes.  

 

2.1 KS som konsentrasjonsforstyrrelse 

De fleste foreldrene uttrykte at de opplevde KS først og fremst som en 

konsentrasjonsforstyrrelse. På spørsmål om hva denne moren forklarte KS som, sa hun:  
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Jeg sier at det går på hukommelse og konsentrasjon, for det meste. At det er det som er 

hovedproblemet, at han.. eh.. han forstår.. alt rundt seg, men han kan ikke forklare noe selv. Han 

har problem med å, å gjøre seg forstått. Det.. er stort sett det jeg bruker å si når det er noe.       

(Mor, deltager H) 

Dette trekket fremstod som en svært sentral del av foreldrenes forståelse av KS, og ble forstått 

som en kilde til mange av utfordringene i barnets liv. Fra jobb og skole, til det sosiale. Flere 

uttrykte at det korte konsentrasjonsspennet kunne medføre en litt enklere forståelse av verden, 

som igjen kunne være en årsak til at sønnene i ungdomsalder begynte å bli oppfattet som litt 

umodne. Denne umodenheten ble av flere foreldre nevnt som en kilde til sosial utilpasshet, og 

var en kilde til bekymring. Foreldrene var også opptatt av å skille mellom det at barnet hadde 

en konsentrasjonsvanske, og det å være dum. Noe en mor uttrykte som:  

For Klinefeltere har jo ikke noe lavere IQ enn andre. (Mor, deltager E) 

Ved å beskrive KS som en diagnose som først og fremst er preget av å være en 

konsentrasjonsforstyrrelse posisjoneres sønnene med KS i samme kategori som andre personer 

med læringsrelaterte vansker, som dysleksi eller ADHD. Dette bidrar til å gjøre KS forståelig, 

for foreldrene og personer rundt dem. Fokus på en slik forståelse av KS fjerner også fokus fra 

det kjønnslige aspektet ved diagnosen.    

 

2.2 KS og kjønn  

I samtalene med foreldrene ble KS som diagnose og barna deres identifisert som gutter og 

menn, gjennom utsagn som:  

(…) en gutt, ser ut som en gutt, ser ut som et ekte mannfolk. (Far, intervju J).  

Denne forståelsen av KS og kjønn samsvarer med forståelse av kjønn vist blant KS foreldre i 

England (Harper, 2007). En effekt av en mannlig kjønnsidentitet er at påfølgende forventninger 

til atferd og utseende blir vurdert ut ifra at personer med KS er menn.  

Til tross for en tydelig mannlig kjønnsidentifisering var det flere foreldre som uttrykte 

varierende tanker omkring det mannlige og kvinnelige ved å ha KS, blant annet som følge av 

kromsomene. De fleste foreldrene i studien mente at det var ett av de to X kromosomene som 

var ekstra. Det virket til å være enighet om at dette ekstra kromosomet var kvinnelig. En slik 

tolkning av kromosomene passer også inn i en sosio-kulturell forståelse der menn blir 

beskrevet som å ha XY. Det var derimot uenighet om hvor mye dette oppfattede kvinnelige 

kromosomet hadde å si for kjønnsidentiteten. En slik uenighet får frem spenningen i 
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foreldrenes forsøk på å forstå KS og kjønn, og at de må manøvrere mellom motsetninger. Noen 

av foreldrene mente at den ekstra X’en ikke hadde noe å si, siden man ikke så den: 

(..) Jeg tenker på Klinefelter som en konsentrasjons, ekstrem konsentrasjonsvanskeligheter, og en 

del som motoriske ting. Jeg tenker aldri på det som en XXY, en XXY, en kromosomfeil, for jeg, 

for jeg… det.. vi registrerer aldri at det er et kvinnekromosom for mye der. (Far, deltager J) 

En slik forståelse utelukker at den kjønnslige variasjonen ved KS har betydning. Et annet 

synspunkt på den ekstra X’en var at denne var årsak til de utfordringer som sønnene deres 

hadde. Som en mor forklarte: 

Jeg sier at det er at han har et ekstra krom-, X-kromosom. Og da sier jeg at det er jo et kvinnelig 

kromosom, og så sier jeg at.. og at det skaper veldig mye forvirring i kroppen, i hormonbalansen. 

(Mor, deltager C)   

Morens vektlegging av X-kromosomet som kvinnelig får frem hvordan hun forstår sin sønn 

som mannlig, som XY. Samtidig er det noe ikke-mannlig der, det kvinnelige X-kromosomet. 

Forvirringen som moren beskriver oppstår i kroppen, kan sies å reflektere forvirringen det 

ekstra kromosomet skaper i møte med den oppfattede normalen av kjønnskromosomer som 

enten XY eller XX. Det er ikke rom for å forstå XXY i den sosio-kulturell tolkningsrammen, 

og det blir forvirring. Noen av foreldrene i studien uttrykte å hatt direkte tvil om KS og kjønn. 

Som en far uttrykte seg:  

Og, også vet vi jo det at med Klinefeltere at det.. er en del av dem som blir homofile fordi at de.. 

dette her med kjønn og.. de, de, vakler jo litt sånn i midt imellom der, en del av dem, (…). (Far, 

deltager G) 

Denne opplevelsen av tvil og tanker omkring kjønn ble særlig uttrykt av foreldre som hadde 

fått vite om diagnosen før barnet var i alder for kjønnsutvikling, og/eller opplevde at sønnen 

utviklet fysiske trekk. Flertallet av dem som hadde vært usikre på om sønnen deres kunne bli 

oppfattet som å ha tvetydig kjønn hadde opplevd dette som en negativ opplevelse. For en mor 

som opplevde at sønnen utviklet bryster hadde det oppstått et kaos inni henne: 

Jeg tenkte ikke på det der med testosteron i begynnelsen, for jeg tenkte mer på det der med atte ‘åh 

hjelp, han.. hva hva, hvilket kjønn er han? Altså.. er det noe helt gale? Er han født som-som dobbel, 

eller hva er det for noe? Er han homoseksuell eller? Er det sånn det er?’ Altså, alle slags sånne 

tanker, sant. Men hadde jeg bare visst det ene eller andre og fått ro på ting, men det var det der 

kaoset. Ikke sant? Hva er dette her?   (Mor, deltager F) 

Morens reaksjoner får frem hvordan hun ser på kroppen som essensiell i tolkningen av hvem 

sønnen er, og hvordan en kropp som bryter med det som blir forstått som normalt skaper kaos. 

Zeiler & Wickström (2009) hevder at et slikt kaos kommer fra usikkerheten foreldre opplever 

når den tatt for gitte antagelsen om to kjønn blir utfordret. Den sosiale oppfatningen av kropp 

og kjønn blir tolket som et naturlig fakta fordi det er slik foreldrene selv lever og forstår sine 
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kjønnslige liv. Gjennom repetisjon og ritual blir sosiale forståelser tolket som naturlige fakta 

(Butler, 1990), og kjønnsuttrykk som bryter med dette rokker ved fundamentale aspekter i 

foreldrenes forståelse. Det er viktig å anerkjenne og tillate foreldre å ha slike reaksjoner (Roen, 

2013: Diamond og Watson, 2004) slik at de kan anerkjenne og falle til ro med den kjønnslige 

variasjonen som er kroppsliggjort i sønnene deres.   

Helsepersonell som foreldrene hadde vært i kontakt med hadde derimot vært opptatt av å 

berolige foreldrene med at barna deres kom til å se ut og bli opplevd som gutter og menn. 

Zeiler og Wickström (2009) hevder at forståelsen av kjønn som dikotomi står sterk i det 

vestlige samfunn. Leger og helsepersonell som representanter for vitenskapen, kan ikke 

isoleres fra den kulturelle konteksten de eksisterer i, og fatter avgjørelser basert på delte 

kulturelle verdier (Kessler, 2002, Oudshoorn, 1990). Når helsepersonell beroliger ved å 

understreke at personer med KS/XXY er gutter og menn, bearbeides ikke de motsetninger som 

foreldrene må gjøre forståelse ut av. Siden den sosio-kulturelle konteksten ikke inneholder en 

kjønnsforståelse som kan forstå XXY som normalt, blir trekk som oppstår som følge av 

kromosomene oppfattet som avvik. Foreldrene må dermed håndtere motsetningene i 

forståelsen av kjønn på egenhånd. En måte å håndtere disse spenningen ble oppfattet som å 

begrense den verdien den kjønnslige variasjonen hadde.  

 

2.3 Håndtering av motsetninger i kjønnsforståelse   

Budgeon (2003) hevder at kropp og selvet henger sammen, og ikke kan sees på som to 

uavhengige enheter. Kropp er derfor en viktig del av å gjøre og forstå kjønn. I samtale med 

foreldrene opplevde jeg at en måte å håndtere spenninger i kjønnsarbeid, var å snakke om 

kroppen som uproblematisk. En slik strategi har verdi ved å kunne dempe viktigheten av den 

kjønnslige variasjonen, og dermed minske ubehaget fra spenningen som ligger i motsetningene 

i forståelsen av kjønn og KS.   

De fleste foreldrene uttrykte at de ikke var bekymret over kropp og kjønnsuttrykk, og 

kroppen ble forstått som uproblematisk på flere måter. Blant annet ble aspekter som jobb og 

skole ansett som mer utfordrende, og derfor viktigere:  

Jeg var jo litt sånn ‘åh’, ja.. Men så stod det jo om operasjon, brystoperasjon og sånt så.. Tenkte 

ikke v-, kjempe mye på det altså. Da når-, når han ikke ville på skolen og alt bare var fælt og sånt 

så-, så var jo det verre. (Mor, deltager E).  

Personer med KS i England har uttrykt at helsepersonell har formidlet lignende forståelser av 

kroppen, som denne moren beskrev (Morris et. al, 2009). Ved å forstå andre aspekter ved KS 
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som viktigere, minsker foreldrene betydningen den kjønnslige variasjonen har i hverdagslivet, 

og for å ha det bra.  

Moren i sitater over setter også ord på hvordan det fysiske kan ’fikses’, som ved hjelp av 

brystoperasjon. Flere av foreldrene i denne studien oppfattet også kroppen som uproblematisk 

fordi den kunne kompenseres, som ved operasjon eller ved hjelp av testosteron. En slik 

forståelse av kjønn fremmer fysiske trekk som essensielle for å være og å tolke kjønn. Ved å 

forstå kroppen som mulig å kompensere, får kroppen en posisjon der den kan modifiseres for å 

forsterke kjønnsuttrykk personen identifiseres med. Kroppen brukes for å understreke kjønn 

eller sosial tilhørighet. Budgeon (2003) hevder at en slik kompensering objektiviserer kroppen, 

og formidler en tanke om at den kan endres for å oppnå et ideal. Ved å se på kroppen som noe 

den kan være, formidler en tanker om et forestilt selv (Roen, 2009). En slik tanke om 

kompensering antyder også at kroppen ikke er god nok som den er.  

Kroppen ble også forstått som uproblematisk fordi den ikke kunne endres, som en far 

uttrykte: 

For at du har små testikler og ikke kan bli pappa, det har jeg på en måte ikke sett som, ‘Er det ikke 

mer enn det?’, har jeg tenkt, så.. så bør jeg ikke bruke noe mer energi på det. Rett og slett. Og det er 

hel-, det er noe som jeg absolutt ikke får gjort noe med.(Far, deltager A) 

En slik forståelse av kroppen kan tolkes som at faren anerkjenner at det er noe annerledes. Den 

kroppslige variasjonen anses likevel ikke som betydningsfull, og tilegnes begrenset verdi. 

Dette kan knyttes til hvordan kjønnet blir vurdert som å ’være i kroppen’ (Kessler, 2002).  

Zeiler og Wickström (2009) hevder at i tilfeller der genitalier skiller seg fra det medisinsk 

definerte normative, blir viktigheten av disse for kjønn dempet ned. De mener at legene inntar 

en holdning til at kjønnet er i kroppen, uavhengig av genitaliene. Slik forstått får man en 

tolkning av kjønn som noe uavhengig av ytre fysiske trekk, og som en essens som finnes i 

kroppen. Det er ikke fysiske trekk som avgjør hvor mye eller hvor godt man er kjønnet sitt.  

Kontrasten i forståelsen av hvorfor kroppen ikke anses som problematisk belyser hvordan 

det å forstå kjønn, og hva som er essensielt for dannelsen av identitet, ikke er uten 

motsetninger. Magnusson (2012) poengterer videre at hvem man er, ikke bare er basert på en 

enkel kategori, slik som kjønn. Forståelsen av hvem man er, baserer seg på alle de sosiale 

kategoriene som vi opplever å tilhøre, som igjen påvirker hverandre: såkalt interseksjonalitet 

(Magnusson, 2012). Foreldrenes håndtering av kjønn som mindre viktig kan også forstås 

gjennom et slikt perspektiv der andre trekk enn kjønn og kropp ble trukket frem som viktige. 

Gjennom å oppfatte KS først og fremst som en konsentrasjonsforstyrrelse, bidras det til å forstå 

sønnenes diagnose og kjønn som normalt. Likevel, foreldrene kan ikke fjerne kromosomene. 
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Ulike synspunkt på hva det ekstra kromosomet betyr får dermed frem hvordan foreldrene 

stadig er i forhandling om hvordan forstå den kjønnslige variasjonen. Spekteret av forståelser 

illustrerer slik hvordan foreldrenes kjønnsarbeid er preget av motsetninger.  

 

3. Forhandling av ‘normal’ 

I dette teamet illustrer jeg hvordan foreldrene aktiv forhandler grenser for det normative. 

Gjennom å veksle mellom fysiske trekk ved sønnene som blir oppfattet som normale, og trekk 

som er normale for KS, blir det fremmet et syn på sønnene med KS som posisjonert innenfor 

det normative. Jeg mener at en slik normalisering må forstås i en sosio-kulturell kontekst, der 

det er et sosiale press for å ha eller oppnå et normativt utseende. Avslutningsvis i dette temaet 

stiller jeg spørsmål ved om posisjoneringen som normal nødvendigvis medfører at man føler 

seg ’helt normal’. 

 

3.1 Han ser helt normal ut  

Forståelsen av barnet sitt som innenfor en kjønnslig normal ble i samtale med foreldrene ofte 

eksemplifisert med hvordan man ikke kunne se på sønnen at noe var annerledes. Det ble 

formidlet at utseende til sønnene ikke ble sett på som en hindring for å få verken jobb eller 

kjæreste. Underforstått kan dette tolkes som at foreldrene anså nettopp kropp og utseende som 

mulige barrierer for dette. En mor utrykte at sønnen skulle behandles normalt: 

Så vi har hatt litt av den der.. Sønnen vår kan være mest mulig normal, og han er normal. Og han er 

en veldig skjønn og en veldig grei-, og.. Ser ikke på han som noe sånn unormal. (Mor, deltager I) 

Å se ut som alle andre ble en forutsetning for å ha det bra i hverdagen. Det ble ansett som å øke 

sjansen for sosialt innpass og minske sannsynligheten for mobbing. Et slikt ideal om å se ut 

som alle andre er ikke spesifikt for personer som opplever kjønnslig variasjon. Haiken (1997) 

hevder at i det vestlige samfunnet er det en oppfatning om at utseende er viktig for å oppnå 

sosial og økonomisk suksess, og mental helse. Det er dermed noe som alle ønsker. For 

personer som opplever en variasjon blir det å passe inn en enda større jobb, og det blir kanskje 

enda viktigere å fremheve det som er normativt.   

Foreldrene fremhevet skjeggutvikling som en positiv faktor for barnets selvbilde, og 

uttrykte at dette bidro til å se på dem som normale (menn). På spørsmål om hvordan det å ha 

KS hadde påvirket sønnens kropp og selvbilde svarte en mor:  

Jeg tror vel ikke at han har hatt så mye problemer med kroppen. Blant annet så har han jo bra med 

skjeggvekst, (…). (Mor, deltager C) 
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Foreldrene beskrev skjegg som enten å komme naturlig, på tross av hva som er vanlig KS, eller 

som å komme etter testosteronbehandling. Uavhengig av årsakene til skjeggvekst var det 

tydelig at skjegg hadde betydning for å være mann. Siden sønnene ble identifisert som menn av 

foreldrene, ble det også tatt for gitt at det var bra å gro skjegg. Budgeon (2003) hevder at 

kroppslige uttrykk er med på å oppfylle det tenkte selve, og skjegg kan slik sees på som en del 

av et tenkt selv siden det forsterker et mannlig kjønnsuttrykk og gjør at sønnene med KS 

kommer nærmere et mannlig ideal. Det å være høy var også et trekk som ble trukket frem av 

flere foreldre: 

Jeg tror han ville heve seg over, for det var en slags maktfølelse å bli høy. Det har han sagt selv og. 

‘For når jeg kommer sånn høyt’ sier han ‘ da, da, mobber de meg ikke, da er det ingen som tør å gi 

meg noe’.  Det har noe med den følelsen å gjøre. (Mor, deltager F) 

Flere foreldre påpekte imidlertid at å være for høy var heller ikke bra. ‘Passelig høyde’ var 

derimot bra. Henvisning til grenser for akseptabel høyde får frem hvordan det er oppfatninger 

om grenser for det normale. Goffmann (1986) hevder normalitetsproduksjon skaper avvikere. 

Lignende kan man se at ved å være for høy eller for lav, så er det større sannsynlighet for å bli 

sett på som annerledes, og i verste fall mobbet. En slik normalitetsvurdering av høyde viser 

hvordan oppfatningen av normal ikke er knyttet til det som faktisk er. Kroppen vokser og 

utvikler seg, kropper bare er. Men idealer, slik som ’passelig høy’, blir sosialt konstruert. Å 

holde seg innenfor dette sosio-kulturelt normale er viktig, og får samtidig frem hvordan nåløyet 

er trangt.  

 

3.2 Det er helt vanlig for disse KS gutta.  

Samtidig som foreldrene posisjonerte barna sine som normal, formidlet de også et bilde av en 

kropp som skilte seg litt ut. En mor uttrykte det slik: 

Altså, vi kan se når vi stiller han ved siden av flere med Klinefelter, så ser vi jo at de ligner på 

hverandre i ansiktet og sånn, og i kroppen også. Men, en vanlig mann. (Mor, deltager C) 

Sønnene ser ’normale’ ut, samtidig er det noe annerledes å forholde seg til. Dette ‘annerledes’ 

ble av foreldrene forstått som det som var typisk for gutter og menn med KS. Slike fysiske 

trekk inkluderte blant annet en svakere fysikk, dårlige tenner, og lite hår:  

Fordi han har jo en del sånn.. kroppslige ting som er litt typiske for en med Klinefelter. (…). Det 

der med den lange veksten. S-, nesten mer smal over skuldrene og bred over hoftene, ehm.. Veldig 

sånn knoklete, lange hender. Og eh.. veldig, skjelver veldig på-, i hele kroppen. Han skjelver ikke 

bare på hendene, det er hele kroppen han skjelver. Veldig mye tull med tennene. (Mor, deltager C) 

En mor kommenterte hvordan hun knyttet disse trekkene til genene: 
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Så han hadde en veldig normal utvikling, så, det eneste, men han ble litt lang og tynn og, så det er 

jo også sånn vanlig da. De skal vokse og bli litt langbein, og han har nå kanskje, i forhold til eh.. 

selvfølgelig har han genene sine og så det. (Mor, deltager I) 

Ved å knytte de fysiske trekkene til gener, gir denne moren uttrykk for det deterministiske ved 

slike trekk. Gener henviser til biologi, og som Butler (1990) hevder er en slik henvisning til 

biologi med på å bidra til det naturlige og følelsen av selvfølgelighet ved trekket.   

Den typiske KS kroppen ble av flere foreldre beskrevet som å ha en litt svakere karakter 

enn andre gutter og menn. En far beskrev kroppen som skjør, mens en mor beskrev den som: 

Men akkurat når det gjelder utseende på kroppen så er det heller det at han.. er litt sånn.. litt, ser litt 

veik ut i kroppen. (Mor, deltager C).  

Slike skjøre og veike kropper står i kontrast til et hegemonisk, veltrent mannsideal (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Samme mor sammenlignet også den svake kroppen opp mot et slikt 

ideal: 

Ja som regel så er jo gutta litt bredskuldret da, og hvis de trener så syns det på dem ganske fort, i 

forhold til hvis en jente hadde begynt å trene.(…). Det er ikke mye som skal til før det liksom 

popper frem litt her og der, men.. men.. han må nok, eh, jeg tror, ja. Jeg tror ikke det er så mange 

av dem som kan bli sånn uten at de putter i seg noe annet. (Mor, deltager C) 

Morens oppfatning av KS og trening viser hvordan det å oppnå et mannlig ideal er 

vanskeligere, om ikke umulig, for menn med KS. Morens inntrykk av KS og trening antyder at 

hun oppfattet tettere bånd mellom fysikken til en med KS og en jente-fysikk, enn til gutte-

fysikk. Hauge og Haavind (2011) fant i sin studie blant gutter på vei til å bli menn, at disse 

skilte mellom tre ulike maskuliniteter. Den ene av disse tre var den svake kroppen, som ble sett 

på som en underlegen maskulinitet med et forbedringsbehov. Det var også den eneste kroppen 

som var uønsket. En slik kropp var også knyttet til det feminine, og var slik utsatt for 

ytterligere devaluering. Som en parallell til foreldrenes forståelse av en typisk kropp for 

personer med KS som svakere og skjør, så kan man tenke at en slik posisjonering er forbundet 

med en underlegen maskulinitet, med et forbedringsbehov. Kroppen (og kjønnet) er normalt, 

fordi den er oppfattet som maskulin, men er fortsatt ikke god nok siden det er en underlegen 

maskulinitet.   

Litteratur viser også at selv når kroppen oppfattes som normal kan det å vite at en har en 

kjønnslig variasjon påvirke selvbildet (Harper, 2007, Roen, 2009).  Visootsak og kolleger 

(2001, 2009) hevder at menn med KS kan oppleve utfordringer med selvbilde siden kroppen 

typisk inkluderer en svakere fysikk og generelt under-maskulinisert kropp. Personer med KS 

har også uttrykt bekymring for fysiske trekk, selv om de ikke hadde utviklet dem (Herlihy et. 

al, 2011). Dette kan indikere at selv om personer med KS ikke opplever kvinnelige trekk, så 
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påvirker slike trekk. Man er klar over den kroppslige variasjonen XXY, og antageligvis er man 

infertil. Alderson og kolleger (2004) beskriver denne tilstanden som en usikkerhet over å være 

sitt eget kjønn godt nok. Chadwick, Liao og Boyle (2005) forklarer denne følelsen ved å vise 

til forskjellen mellom å være og å føle seg diskreditert. Å være diskreditert refererer til hvordan 

man kan oppfattes som avvikende av andre, fordi den variasjonen som er kroppsliggjort er 

synlig for andre. Å føle seg diskreditert referer til hvordan andre ikke kan diskreditere deg 

siden variasjonen som er kroppsliggjort ikke er synlig. Man føler seg likevel diskreditert siden 

man innehar og vet om denne variasjonen. Dette underbygges av deltagerne i studien til 

Chadwick og kolleger (2005), der menn som hadde opplevd en annerledes kjønnsutvikling uten 

å ha åpenbare, synlige trekk, oppga å føle seg diskreditert. Slike funn indikerer at personer med 

KS til tross for å ha et normativt utseende, likevel kan føle seg annerledes.  

I en svensk studie blant ungdommer kom det frem at et å oppleve press for å oppnå 

kjønnsidealer var knyttet til depresjon (Danielsson, Bengs, Samuelsson & Johansson, 2011). 

Kjønnsnormene ble opplevd som hindringer siden ungdommene ikke kunne eller ville oppfylle 

dem, men følte at de burde (Danielsson et. al, 2011). Efthim, Kenny og Mahalik (2001) fant 

lignende at menn uttrykte skam over å ikke oppnå kjønnsideal. Slike studier, og Hauge og 

Haavind (2011) sitt funn om den svake kroppen som uønsket, indikerer at unge menn, og blant 

dem unge menn med KS, kan oppleve det som problematisk og skamfullt å være 

undermaskuliniserte. Selv om de blir oppfattet som innenfor det normale, så er det ikke godt 

nok opp mot et hegemonisk ideal. Det er derfor viktig å anerkjenne at å oppnå aksept av seg 

selv ikke bare handler om fysisk normalisering, men har flere dypere psykologiske lag 

(Chadwick et. al, 2005). Følelsen av å være normal, og følelsen av å være god nok, må også tas 

med i betraktningen.     

 

3.3 Håndtering av forskjellen mellom normal og normalt for   

Menn med KS har uttrykt at å føle seg annerledes som følge av kroppen, har ført til økt behov 

for ekstern bekreftelse (Morris et. al, 2009). Lignende fant Preves (2000) at personer med et 

tvetydig kjønnsuttrykk hadde en økt selvbevissthet for å fremvise overbevisende og 

kjønnspassende uttrykk. Budgeon (2003) beskriver hvordan et gap mellom et ideal og egen 

kropp kan skape en følelse av konstant forbedringsbehov, som samsvarer med Hauge og 

Haavind (2011) sitt funn om behovet blant gutter for å kompensere den svake kroppen. 

Personer med KS som enten har et økt behov for å fremstå maskuline eller ta mer testosteron 
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for å få mer muskler, kan tenkes å ha et slikt forbedringsbehov. En mor påpekte også hvordan 

hun oppfattet at noen gutter med KS hadde behov for å kompensere den ‘veike kroppen’: 

Kanskje.. men så er det jo noen av disse guttene som er så veldig fiksert på det igjen, for det.. og de 

boler seg litt, eller tar litt mer testosteron enn de trenger og-..  det er voldsomt hvordan de trener. 

(Mor, deltager I) 

Kroppen brukes som middel for å forsterke et mannlig kjønnsuttrykk. Heller enn å bryte den 

kulturelle oppfatningen (idealet), betraktes kroppen som et problem og man får et behov for å 

tilpasse den idealet. Unge menn med KS sitt forbedringsbehov sier noe om at trekk som kan 

utvikles som følge av KS kan gjøre at kroppen oppleves mindreverdig, eller ukomplett. 

Paradokset ved å tilpasse kroppen til konteksten, er at dette bidrar til å vedlikeholde og 

videreformidle de begrensende idealene (Budgeon, 2003). En slik videreproduksjon av 

idealene sier noe om at idealene er for trange, og at den sosio-kulturelle  konteksten ikke 

tillater unge menn med KS å oppleve kroppen sin som normal. Renold (2007) beskriver denne 

smalheten som en mangel på språk og forståelser som beskriver og verdsetter mangfold, som 

bidrar til at variasjon føles utenkelig og oppleves uønsket. Så lenge man ikke får være normal i 

en ‘annerledes’ kropp, så er det naturlig å strebe mot de normative idealene som finnes.    

I stedet for en kjønnsdikotomi foreslår Walen (1974) at man ser maskulinitet og femininitet 

som ortogonale kvaliteter slik at disse kvalitetene ikke blir forstått som gjensidig utelukkende 

(I Oudshoorn & Wijngaard, 1991: 467-468). De kan være tilstede i ulike personer uavhengig 

av kjønn, i varierende grad. Magnusson (2012) beskriver videre hvordan det er mulig å se på 

kjønn som kulturelt betinget og formet, og ikke som individuelle karakteristikker. Det å se på 

maskulinitet og feminitet som kvaliteter å velge blant i den sosiokulturelle konteksten, har flere 

styrker ved at man ikke blir låst i det kjønnet man identifiserer seg med. En slik endring kan 

sies å være reflektert i for eksempel fremspring av den moderne far, som beskriver menn som 

er fokusert på både karriere og familie (Johansson, 2011).  Heller enn å være kvaliteter som 

utelukker hverandre, finner man måter å kombinere femininitet og maskulinitet på. En slik 

tilnærming kan brukes for å forstå uttrykk om at personer med KS er mer omsorgsfulle eller 

feminine på grunn av det ekstra, oppfattede kvinnelige, X kromosomet. Som en mor uttrykte: 

Når han var bitteliten så var han uskyldig som en jente sa de. Så det var det at han hadde litt 

feminine trekk tror jeg, at han var litt i den, siden han hadde XXY sant. (Mor, deltager F) 

Det er ikke nødvendigvis det at man er mer omsorgsfull eller feminin på grunn av kromosomet, 

men man tillater seg å være og føle seg mer omsorgsfull fordi man tenker at det kvinnelige 

kromosomet påvirker. Selv om man identifiserer seg som mann, har man også mulighet til å 

forstå seg selv som feminin. Det trenger ikke være enten/eller, men både/og. Kessler (2002) 
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hevder at målet med en åpning opp av grensene for hva det vil si å være kjønn er å se på 

variasjoner i kropp og kjønnsuttrykk som noe annet enn å ikke være kjønnet sitt godt nok (s. 9).  

 

4. Håndtering av det unormale 

I samtale med foreldrene uttrykte de ulike emosjonelle reaksjoner i forbindelse med utvikling 

av kvinnelige fysiske trekk på mannskroppen. Slike reaksjoner viser at det er visse aspekter 

ved KS som er vanskelig å forstå, og ubehagelig å bli konfrontert med. Det tydeliggjør også en 

kontrast mellom sønnens oppfattede normale utseende og muligheten for å utvikle en 

feminisert mannskropp. I denne delen presenterer jeg foreldrenes emosjonelle reaksjoner på en 

kjønnsutvikling som bryter med kjønnslige forståelser, og hvordan foreldrene håndterte disse. 

Avslutningsvis fokuserer jeg på hvordan flertallet av foreldrene i denne studien uttrykte at det å 

snakke om følelser og kroppen til barna var vanskelig å inkludere i en foreldre-barn relasjon. 

Likevel virket ikke dette å være et område helsepersonell tok tak i, som viser hvordan personer 

som er berørt av KS er påvirket av mangel på informasjon.  

 

4.1 Reaksjoner på det unormale 

Gjennom samtale med foreldre kom det frem at å utvikle kvinneformer ble sett på som de 

verste tilfellene av KS. Foreldrene beskrev feminine former blant annet som bryster og feminin 

fettfordeling. Det unormale i å utvikle slike trekk ble knyttet til beskrivelser som å være syk, 

belastet eller rammet, og fremstod som sykdommer på mannskroppen. Foreldrene snakket om 

å føle sjokk, om ‘syke, rare mennesker’, og om endringer som ekle; de snakket om utvikling av 

bryster, og kaoset som fulgte, og pubertale bryster som ble behandlet med testosteron eller 

fjernet med kirurgi. Zeiler og Wickström (2009) hevder at kvinneformer på en mannskropp 

skaper ubehag siden det bryter med tatt for gitte antagelser om hva kjønn og kropp kan være. 

Foreldrenes reaksjoner kan dermed tolkes som det emosjonelle ubehaget det ‘unormale’ 

fremkalte. Foreldrene måtte forholde seg til at barnet kunne ha utviklet slike former, og 

uttrykte også lettelse når de ikke hadde. 

Ehm, det er jo en del utenlandske sider, og der er det jo bilder av gutter med brede hofter og pupper 

til og med. Eh.. og da så vi vel det at kanskje sønnen vår, sånn kroppslig sett, ikke er så hardt 

rammet som man-, i de verste tilfellene. Så.. mm.. nei, de der nettsidene så var det vel litt sånn, litt 

lettelse kanskje at det, tross alt, kunne vært verre for sønnen vår da. Ja.. enn det vi ser at det er da. 

Som sagt så er han litt heldig, for han er jo kjekk å se på. (Mor, deltager C) 
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Foreldrenes reaksjoner posisjonerer tydelig den feminiserte mannskroppen i en uønsket 

posisjon, og som unormal.    

Meyer (2010) påpeker paradokset ved at den biologiske kroppen blir sett på som unormal, 

siden den tydeligvis er naturlige. Forståelsene av kjønn er sosiale konstruksjoner, basert på et 

biologisk utgangspunkt (Preves, 2000). Men heller enn å se på variasjoner av den biologiske 

kroppen som naturlige og dermed normale, slik som KS, blir disse sett på som unormale. Siden 

slike kropper bryter med den sosiale forståelsen av hva kropp og kjønn kan være. Sosiale 

konstruksjonene setter dermed grenser for hva som blir ansett som normalt, ved at det delte 

forståelsesfelleskap ikke har språk og forståelser for variasjon som tenkelig. For personer med 

KS medfører dette at det ikke er plass til å forstå XXY eller en feminin fettfordeling som 

normalt for en mann, selv om dette utvikler seg naturlig. 

 

4.2 Strategier for å fjerne seg fra ubehag og kaos: De Andre 

Et normalt utseende ble sett på som viktig for å bli sosialt inkludert. Lignende uttrykte flere 

foreldre at de ikke ønsket at sønnene skulle utvikle feminine former på grunn av usikkerhet 

omkring andres reaksjoner. Som en far uttrykte:  

Ja vi ser jo det at har begyn-, altså, han har jo de der kvinnelige formene rundt hoftene og sånne der 

ting. Og det som er veldig viktig for oss er at på en måte ikke andre reagerer på det. (..). For vår 

egen del, så vi.. altså, så det er jo ikke noe problem med-, for oss så lenge ikke det ikke er noe 

problem for sønnen vår, kan du si. (Far, deltager B) 

Frykten for andres reaksjoner ble knyttet til at sønnen kunne bli ekskludert og mobbet på grunn 

av en feminine former, eller å bli assosiert med noe kjønnslig annerledes. Slike trekk bærer 

dermed med seg en følelse av stigma. Å skape et skille mellom ”oss” og ”dem” er en vanlig 

måte å fjerne seg fra stigma (Renold, 2007). Goffman (1986) hevder at stigma håndtering er et 

generelt trekk ved samfunnet, som oppstår overalt hvor det er identitetsnormer. Man skaper en 

forståelse av ”Den Andre” som er den som opplever disse uønskede, negative trekkene, og 

fjerner dermed seg selv og sin sosiale gruppe fra ubehaget som følger stigmaet (Renold, 2007). 

Flere av foreldrene snakket om utvikling av kvinneformer som noe som ikke angikk deres 

barn. Det var ”De andre” som levde med slike trekk og kropper. Som en mor uttrykte det: 

Det var jo noen av disse bildene med-med Klinefelter med bryst, de var jo litt sånn ‘Oi, hjelpe 

meg’. De så så forskjellig fra.. fra det… min sønn har gjort noen gang, sånn at det har liksom ikke.. 

(Mor, deltager E) 

Renold (2007) beskriver lignende hvordan unge gutter i hennes studie aktivt brukte Othering 

teknikker for å skille mellom maskuliniteter, og kunne fjerne seg fra uønskede jentete trekk. 
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Avvik fra den hegemoniske normen ble undertrykket og patologisert. Slik kan man forstå Den 

Andre som en måte å marginalisere feminine trekk fra KS som en helhet, og relevansen av 

kvinneformer for egen sønn minskes. 

 

4.2.1 Det er de tykke som får bryster. Brystutvikling er et fysisk trekk som det er forholdsvis 

vanlig at personer med KS utvikler (Nordt og DiVasta, 2008). I studien til Herlihy og kolleger 

(2011) rapporterte halvparten av deltagerne med KS å ha opplevd dette. Et slik trekk bryter 

tydelig med en mannlig identifisering. Det var derfor interessant hvordan dette trekket også ble 

forstått som noe som kun gjaldt et mindretall av de med KS. Gjennomgående i samtale med 

foreldrene omkring dette temaet var en forståelse av at personer med KS enten var veldig 

tykke, eller veldig tynne. Videre virket det til å være en forståelse av at det var tykke som fikk 

bryster. En slik forklaringsmodell plasserer brystutvikling utenfor KS, siden det er vanlig for 

tykke gutter å utvikle bryster. Det er «De Andre» som får bryster, og det er normalt for dem 

fordi de er tykke.  

Denne forståelsen av de tynne som beskyttet fra å utvikle bryster ble likevel ikke delt av 

alle. Sitatet nedenfor er hentet fra en skildring av en mor som opplevde at hennes tynne sønn 

utviklet bryster, og hvor traumatisk dette var: 

Bryst. Menn. Bryst. Jeg leste alle veier vet du. ‘Er det normalt?’. Men for han var det ikke så 

normalt, for han var så veldig tynn og liten. Og så var det veldig sånn spisse bryster, så det så ut 

som helt typiske små jenter som begynner.  Så det var ikke normalt, måten. Det var ikke sånn. Mer- 

, jeg tenker mer gutter hvis de er litt kraftige i den alderen, og litt sånn, da er det noe helt annet. Det 

var det jeg tenkte var så annerledes. Men det skapt-, jeg vet ikke hva jeg tenkte, men det skapte 

kaos-, kaos i hodet mitt.  (Mor, deltager F) 

Studier viser at det er vanlig for gutter å oppleve bryster i puberteten, og opp mot så mange 

som mellom 40% (Purvis, 2002) og 64,6 %(Nordt & DiVasta, 2008) av gutter kan oppleve 

dette i løpet av kjønnsmodningen. I møte med legen fortalte moren at hun ble forsøkt beroliget 

av synet på bryster som normalt. Hun var derimot overbevist om at det var unormalt, siden 

ingen av hennes andre sønner hadde opplevd lignende. Som en parallell oppfattet deltagere i 

Chadwick og kolleger (2005) sin studie at abnormalitet ikke ble stadfestet gjennom hvordan 

egen kropp faktisk ble opplevd, men gjennom sammenligning med hvordan andre så ut. Å 

oppnå konsensus i utseende ble dermed ansett som viktigere enn å oppleve kroppen som den 

var.          

Hvordan moren over oppfattet det som unormalt for hennes tynne gutt å utvikle bryster, 

stod i motsetning til en annen mor som oppfattet brystene som normale på grunn av deres 

størrelsesforhold til kroppen:   
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Men han har nå litt sånn traktebryst men det er jo noe annet, for det er jo oft-, det har jo.. fordi de 

har.. de har jo mindre kropp, eller, mindre sånn, brystkasse... på det sånn reint fysiske.             

(Mor, deltager I) 

Selv om disse to foreldrene tolker små bryster forskjellig, så ønsker begge å fjerne seg fra 

tanken om bryster på mannskroppen. Der den ene moren uttrykte et stort behov for å få fjerne 

dem fysisk, så brukte den andre moren mentale teknikker for å fjerne seg fra tanken om at 

bryster på en mannskropp var unormalt. Dette belyser nok en gang et behov for å fjerne seg fra 

det som oppfattes som unormalt. Slik endring kan oppnås enten gjennom å kompensere fysiske 

trekk, eller forhandle de sosiale forståelser av normalt og unormalt.   

Det er interessant hvordan utvikling av bryster og kvinnelige former på en mannskropp 

ikke ble naturliggjort ved å henvise til gener, på lignende måte som med økt lengdevekst. 

Begge er typiske trekk ved KS. Forskjellen er at høyde ikke bryter med en normativ oppfattelse 

av mannlig. Menn med bryster derimot, bryter med hva som oppfattes som normalt. Hva som 

oppfattes som naturlig, er dermed begrenset av hva som anses normalt. Denne grensen mellom 

normal og unormal kan forstås ved å dra en parallell til Chadwick og kolleger (2005) sin studie 

blant menn som opplevde atypisk kjønnsutvikling. Variasjonen i kjønnsutvikling ble forstått 

som innenfor normalen så lenge andre ikke reagerte på den. Var den derimot så stor at den var 

synlig, førte variasjonen til diskreditering og oppfatningen av å være unormal. Deltagerne i 

Chadwick og kolleger (2005) sin studie uttrykte også et ønske om å gå fra en unormal til 

normal tilstand. Dette kan samsvare med foreldrenes ønske om å fjerne seg fra trekk som bryter 

med oppfatningen av normal, slik som bryster på mannskroppen.  

Dannelsen av De Andre kan forstås ved å betrakte den komplekse sammensetningen til KS. 

En far kommenterer dette i forhold til hvordan han så sin egen sønn i relasjon til andre med KS 

som utviklet kvinneformet: 

Ja jeg har jo-, jeg har sett noen av de, noen av de på samlingene, har jeg sett det er litt mer sånn. 

Men det er ikke sønnen min, syns jeg da. Han har ikke det. Litt sånn at det. Og sånn er det vel 

liksom, at det er ramset opp en del.. forskjellige greier og han har noen, og noen har noen andre og 

sånt noe, så...  (Far, deltager G) 

At det er forskjeller mellom KS og fysiske trekk som utvikles er tydelig (Groth, Skakkebæk, 

Høst, Gravholt & Bojesen, 2013). Når dannelsen av Den Andre er vanlige måter å håndtere 

stigma og uønskede trekk på, så er det forståelig at foreldrene reagerer på bryster på beskrevet 

måte. Spørsmålet er, tatt i betraktning hvor negativt den unormale kroppen oppleves, hvordan 

opplever personer som utvikler trekk som oppfattes som unormale å bli møtt? Blir opplevelser 

rundt det å utvikle oppfattede unormale trekk gitt fokus og støtte til å bli bearbeidet, eller 

forblir slike trekk marginalisert og gjort mindre relevante i en undergruppe av KS? 
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4.3 Usynlig ved å ikke snakke om? 

Mangelen på informasjon og støtte som tidligere beskrevet kom tydelig frem når foreldrene 

kom inn på det å snakke om kropp og kjønnsutvikling med sønnen. Kropp og kjønnsutvikling 

er vanskelige temaer å snakke om for alle som gjennomgår puberteten (Pinyerd & Zipf, 2005: 

Purvis, 2002). Selv om foreldrene var villig til å delta i intervjuer, var de ikke alltid villige til, 

eller klarte, å si så mye om deres sønners kropper eller kjønnslige utvikling. Kjønnsutvikling 

virket til å være et emne foreldrene hadde vanskeligheter for å snakke om, noe en mor uttrykte 

som: 

Det der er veldig sånn ømtålelig tema emne, at, det der med kjønnsutvikling. For det, det går.. det 

går jo på identiteten og integriteten din og… (Mor, deltager I) 

Gjennom foreldrenes beretninger kom det videre frem at kropp, kjønn og følelser var lite 

snakket om med sønnene, i KS miljøet og med helsepersonell.  

En forståelse av hvorfor kropp og kjønnsutvikling ikke ble snakket om var at sønnene selv 

ikke ønsket dette. Foreldre uttrykte ulike følelser i forbindelse med opplevelsen av at sønnen 

ikke ville snakke, der frustrasjon og sårhet var de vanligste. En mor med en sønn som utviklet 

bryster var såret over ikke å kunne dele, og berarbeide, opplevelsen med ham: 

(..), og han. Min gutt sa ingenting selv. Han bare. Jeg så at han .. tenkte bare. Ut.. akkurat det ville 

han ikke snakke om. Ikke til meg heller. Der låste han seg inne. (Mor, deltager F) 

En annen forståelse av hvorfor kropp og kjønnsutvikling ikke ble snakket om, var at foreldrene 

selv ikke ønsket å snakke om dette med sønnene sine. Som en mor uttrykte: 

Så.. det går nå opp og ned da. De snakker jo litt om det på disse landsmøtene, når disse guttene er 

sammen. Og de har jo også et sånn forum, så jeg vet ikke om han er inne på det i det hele tatt. Jeg 

går jo ikke rundt og spør han om alt, det får nå han ordne med selv hehe. Det er ikke min 

oppgave… (Mor, deltager I) 

En annen mor uttrykte samme ønske om å ikke ta opp temaene kropp og kjønnsutvikling, og 

uttrykte lettelse over at helsepersonell tok seg av det: 

Og så fikk vi time på sykehuset, ‘og nå vil jeg snakke med legen aleine’. Så da var det alt sånne 

ting. Og da er han legen veldig god med han og åpen med han og alt. Og da ‘visste han alt’, sa han 

etterpå.  Uten å si hva alt var, men han visste i hvert fall alt. Sånn at. Og det er herlig at, at jeg ikke 

trenger.. Å være den som forteller alt sånne ting. (Mor, deltager F) 

Noen foreldre fortalte lignende hvordan sønnen innimellom hadde ønsket å snakke med legen 

aleine, og hadde opplevd at sønnen fikk vite det han trengte der. Sønnene fremstår slik som 

hovedaktør i å ta opp, og skaffe informasjon om, aspekter som kropp og kjønn. Med tanke på 

hvordan personer med KS blir beskrevet som å ha en manglende evne til å identifisere og 

verbalisere egne følelser (van Rijn, Swaab, Aleman & Kahn, 2006: Visootsak et. al, 2009), så 
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er det et paradoks at disse blir plassert som hovedansvarlig i å formidle nettopp dette. Dette 

indikerer at det er lite sannsynlig at slike temaer i det hele tatt blir tatt opp.   

I tillegg tyder litteratur på at personer med KS heller kan holde inne og skjule vanskelig 

følelser og tanker når det kommer til kroppen sin (McKinlay, 2010: Morris et. al, 2009). Som 

en parallell begrunner Holthe-Berg (2012) i sin hovedoppgave at unge mennesker med en 

annen legning enn heteroseksualitet opplever en vegring for å ta opp sensitive emner med 

behandler av frykt for å bli avvist. Behandlere i Holte-Berg’s studie uttrykte på sin side at de 

ikke ønsket å gå inn på slike emner for ikke å støte pasienten. Behandler ville «normalisere, 

ved å ikke snakke om det» (Holthe-Berg, 2012). En mor uttrykte også en følelse av at sensitive 

temaer ble snakket bort av helsepersonell, og at hun selv var blitt avledet når hun tok opp det 

hun følte var sønnens enorme fokus på sex: 

(..), og-og jeg har nesten mer opplevd at-, eller følte på meg at jeg kanskje er litt for direkte i 

spørsmålene mine, når det gjelder det. Det var også i forbindelse med at jeg nevnte den gang at han 

har sånn veldig intens i perioder, og-og, og det tror jeg var litt for direkte spørsmål. Når jeg spurte 

om det var vanlig, og om det var varende, ikke sant, varer det i flere år eller sånn. Og-og det ble jeg 

mer eh [sukker ut]… ja jeg fikk ikke noe svar på det, og-og klart holdninger tilsier at jeg burde ikke 

gå dypere i tema. Så.. ehm..(…) tema blir fort skiftet over i en annen retning ikke sant, mere.. ja, på 

hva de kan drive med i fritiden og sånn da. Men det var jo egentlig ikke det jeg ønsket å vite, hva 

han kan drive med, jeg kunne ønsket å vite hvorfor han drev med det han gjorde. (Mor, deltager D) 

Foruten et stort fokus på sex, uttrykte foreldrene at temaer som overvekt, følelser og «hvordan 

han har det», som utfordrende områder de gjerne skulle visst mer om. Igjen kan man se 

hvordan foreldrene er påvirket av mangelen på informasjon. 

 Spekteret og motsetningene i forståelsene av hvorfor kropp og kjønnsutvikling ikke ble tatt 

opp i foreldre-barn relasjonen, indikerer at det er barrierer for å snakke om slike aspekter, og 

antyder hvor sensitivt det er for begge parter. For sønnene er det intimt og personlig, og for 

foreldrene er det et ønske om å beholde sin egen og sønnens integritet og intimgrense. Dette 

skiller seg ikke ut fra foreldre-barn relasjoner der ungdommen ikke har KS. Det er flaut å 

snakke om slike aspekter med foreldrene sine (Flaming & Morse, 1991, Purvis, 2002). Flaming 

og Morse (1991) beskriver videre hvordan sammenligning er en del av denne perioden, for å se 

om man er annerledes enn andre. Med tanke på beskrivelser av kroppen og utvikling av denne 

for personer med KS, er det grunn til å tenke at sammenligning med jevnaldrende kan forverre 

følelsen av avvik, og tabu. Det er derfor interessant at det ikke er mer fokus på dette temaet fra 

helsepersonell. Foreldrene opplevde å være lite informerte om kropp og kjønn, og på bakgrunn 

av det generelt lave nivået av informasjon foreldrene opplevde å få fra helsepersonell er ikke 

dette rart. 
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Hvis man ikke ser på tanker omkring kropp og kjønn som essensielt for selvbilde eller 

identitet, så er det mindre sannsynlighet at disse temaene blir tatt opp (Holthe-Berg, 2012). 

Men som Holthe-Berg’s studie viser, så er det ikke slik at selv om aspekter ikke blir snakket 

om, betyr at de ikke er uproblematiske. Det kan tvert imot indikere at stigmaet og tabuet 

omkring forstyrrelser av kjønnsutvikling og kropp er ekstra sterke (Alderson et. al, 2004). Som 

i Donovan og Flynn’s (2007) studie om menn og brystkreft, stilte deltagerne spørsmålstegn 

omkring sin egen maskulinitet som følge av å ha kroppsliggjort det som oppfattes som en 

kvinnelig sykdom. Det er ikke noe grunn til at personer med KS ikke kan ha lignende 

opplevelser til egen kropp, og det å åpne opp for å snakke om slike aspekter kan være en del av 

det å akseptere livet med KS.   

Noen av foreldrene i studien fortalte at de snakket åpent om kroppen og kjønnsutvikling 

med sønnen. Som en far forklarte: 

Så han har ikke, han har aldri klaget eller plaget noe på det. Men vi har snakket litt om det også da. 

Og sønnen min syns ikke det er noe spesielt vanskelig, eller-, syns ikke det var så vanskelig å 

snakke om, i sammen med meg. Det gjorde han ikke. Nei, så.. nei, gjør ikke det. (Far, deltager A) 

I samme intervju kom det frem hvordan faren oppfattet kroppen som uproblematisk, og så på 

den kroppslige og kjønnslige utviklingen som ’er det bare det?’. En åpen holdning garanterer 

derimot ikke at vanskelig aspekter blir snakket om. En mor som også var åpen for å snakke om 

emner som kropp og kjønnsutvikling, uttrykte at sønnen vegret seg for å snakke om ”kroppen 

sin” med dem som foreldre: 

Mm.. Og så selvfølgelig, helt sikkert mer enn han forteller oss. Jeg vet jo det at det er mye han ikke 

sier til oss. Selv om vi er åpne og han kan få lov til å si alt han vil, så er det jo ting. Det er jo derfor 

vi har fått psykolog til han. Som han er hos en gang i uken. Ja. Så jeg-, det er-, det er ting.. vi ikke 

får vite, helt klart. (Mor, deltager C) 

Som en parallell uttrykte unge menn i Flaming og Morse’s (1991) studie at å snakke med 

foreldre, uansett hvor god relasjon de hadde, var uønsket. Dette understreker hvor flaut unge 

mennesker kan synes det er å ta opp spørsmål rundt kropp og kjønnsutvikling med foreldre, og 

indikerer at helsepersonell med fordel kan tilrettelegge mer og bedre for å snakke om disse 

aspektene med personer med KS.  

 

5. Testosteron – kroppsliggjort kjønnsarbeid 

Livslang testosteron behandling anbefales personer med KS, blant annet for å forhindre 

osteroperose og diabetes (Groth et. al, 2013). Foreldrene i denne studien forstod også 

testosteron som viktig på grunn av den medisinske effekten. Testosteron har samtidig effekt på 
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kjønnslige karakteristika, og er oppfattet som å være et mannlig hormon (Oudshoorn, 1994). På 

lignende måte ble testosteron oppfattet av foreldrene som å kunne fremme et mannlig 

kjønnsuttrykk ved å minimere det feminine, og øke det maskuline. Jeg illustrerer i denne delen 

hvordan beskrivelsene av visse trekk som unormale og uønskede, reflekteres i oppfattelser av 

hvorfor testosteron er viktig å ta for unge menn med KS. Slik kan testosteron blir forstått som 

en kroppsliggjort handling, der kroppen fungerer som objekt for å oppnå utseendemessige 

idealer. Hensikten er ikke å stille spørsmålstegn ved bruken av testosteron, siden denne virker 

til å ha andre medisinske effekter enn det rent estetiske, men vise hvordan ulike årsaker for å ta 

testosteron kan belyse hva personer berørt av KS opplever som utfordrende. Gjennom å belyse 

hvordan testosteron oppfattes som et tilskudd som kan kompensere, antydes det også en 

oppfatning om en svakere, underlegen maskulinitet. 

 

5.1 Testosteron balanserer hormonene. Alle foreldrene som deltok i denne studien hadde 

barn som gikk på, eller skulle begynne på, testosteron. Av disse var så og å si alle overbevist 

om at det var bra å gå på testosteron. Denne tilliten til testosteron er funnet hos andre foreldre 

som har barn med KS (Harper, 2007). Viktigheten av å gå på testosteron ble forsterket av 

utsagn som dreide seg omkring alle menneskers behov for å ha en god hormonbalanse. Dette 

kan tolkes som at testosteron er det som trengs for at personer med KS skal oppnå sitt 

potensial. Hvis man først får på plass en balanse når testosteron er tilstede, så kan man tenke 

seg at foreldrene tenker det er kaos før testosteronbehandling settes i gang. Man danner 

grunnlag for at testosteron er noe personer med KS trenger. Denne tanken om ”naturlighet” 

kom også til syne når en mor beskrev sønnens bruk: 

Nei altså, vi har hele tiden vært veldig positive til det, og.. og det har fungert bra for han. (…), men 

jeg føler nå at det der en, en sånn, det er nå sånn som han skal gjøre, og.. Det er en naturlig del av 

hans.. liv. At han skal ha den medisinen. Og vi følte liksom at det var bra. (Mor, deltager I) 

Denne tanken om naturlighet kan knyttes hvordan Butler (1990) stiller spørsmålstegn ved 

sosiale fakta som naturlige. Det å ta testosteron er ikke naturlig i seg selv, men oppfattes som 

normalt ved å være etablert som sosialt fakta gjennom repetisjon (Butler, 1990). Er du mann 

skal du ha (nok) testosteron i kroppen. Det blir skapt en følelse av naturlighet, fordi det er det 

som må til for å oppnå et normativt ideal.    

Nok testosteron og en god hormonbalanse ble særlig knyttet til atferdsmessige trekk ved 

KS. En far uttrykte det slik: 
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(..). At funks-, at funksjonsnivået opprettholdes av testosteron da, kan du si. … Så det har jo veldig 

mange sånne forskjellige fysiske konsekvenser helt fra livsgnist til å.. å være oppegående, og det å 

klare å utføre en jobb. For det å kunne konsentrere seg på skolen, det å være sosial sammen med 

andre.. eh.. Masse greier. Så det.. Det er vel ganske.. komplekst bilde da. .. Vanskelig å sette seg 

inn i egentlig, men det.. Men det er jo det som gjør at de her.. guttene kan ha et godt liv da. Ser det 

ut til. .. Av den kunnskapen vi sitter med i dag. Så er det det. (Far, deltager B) 

At testosteron kunne bidra til økt konsentrasjon, selvtillit og drive, virket til å være 

tungtveiende årsaker for de fleste foreldrene for å begynne med testosteron. At testosteron blir 

sett på som viktig for disse egenskapene, kan sees i lys av forståelsen av KS som en 

konsentrasjonsforstyrrelse. Et flertall av foreldrene fortalte også at sønnene og de selv merket 

forskjell på når det var lenge siden barnet hadde fått en testosterondose. Studier viser at 

testosteronet kan gi økt selvtillit, som igjen gjør at personer med KS opplever å kunne henge 

mer med i det sosiale (Morris et al, 2009, Chadwick et al, 2005).    

Et annet, og supplerende perspektiv til dette, er å se på kroppen som utførende (Butler, 

1990, Budgeon, 2003). Ved å ta testosteron modifiserer man kroppen slik at den kan utføre nye 

handlinger. Ved å se kroppen og selvet som en enhet, kan man tolke det som at ved å 

modifisere (og forbedre) kroppen, øker man troen på seg selv, og tillater selvet å gå inn i nye 

situasjoner man tidligere opplevde som avstengt (Budgeon, 2003). Ved å ta testosteron 

fremstår kroppen som mer maskulin, som også skaper en selvtillit og tro på at man passerer 

som en ekte mann, og derfor kan utføre mannsspesifikke aktiviteter. At testosteron gir bedre 

selvtillit trenger derfor ikke nødvendigvis bare henge sammen med økt konsentrasjon. Noen 

foreldre uttrykte også tvil om testosteronet reelle effekt, siden de selv ikke opplevde å merke 

noe forskjell på barnets oppmerksomhet eller selvtillit. Noe som kan støtte en slik tanke om at 

det ikke er testosteronet i seg selv som gir mer selvtillit.  

At nettopp disse trekkene blir trukket frem må også forstås ut ifra hva som blir ansett som 

ønskelig for menn. Man kan undres om selvtillit og drive ville vært så essensielle trekk å 

fremme for personer med XXY som identifiserer seg som kvinner? KSA foreningen 

anerkjenner at personer med XXY som lever som kvinner antageligvis ikke vil ønske å ta 

testosteron (KSA, n.d.).  

 

5.2 Testosteronens effekt på det fysiske.  

Foreldrene virket ikke til å være fremmed for den maskuliniserende effekten som testosteron 

kunne ha på kroppen og kjønnsuttrykk. Moren i sitatet under ble spurt om hva hun tenkte når 

hun leste om det mulige feminiserte uttrykket som KS gutter kan få i løpet av 

kjønnsutviklingen: 
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Ja.. selvfølgelig, altså, vi var jo klar over det. At de, alt det der har vi jo hatt sånn i bakhånd, men 

jeg har følt det litt på en måte at dette her kan jo.. må jo kunne få kompensasjon-. Vi leste jo også 

dette hvor viktig det var at de begynte med testosteron tidlig. (Mor, deltager I) 

Som belyst av andre temaer, så forstod flere foreldre at man kunne kompensere den 

undermaskuliniserte kroppen. Denne kompenseringen kan sees fra to perspektiver: som å 

minimere det feminine, og øke det maskuline. 

 

5.2.1 Minimere det feminine. For foreldrene som hadde sønner der de visste om KS før 

puberteten, eller fikk vite om KS som følge av den fysiske utviklingen, var testosteron en del 

av det å minimere et eventuelt feminisert utseende. En mor gav uttrykk for at testosteron var 

essensielt for å unngå kvinneformer: 

Det de sa til han var at han gjerne måtte ta operasjon på den brystutviklingen, at det ville bli bare 

enda verre. Hvis han ikke tok testosteron. Så han var veldig innstilt på at han ikke ville det. Eh .. Så 

han forstod det. Og at jeg tenkte, enten.. han ville pent operere seg og. Han ville, han ville ta det 

vekk med en gang, han ville, han var helt sånn, klaus på det der. Han skulle ikke være sånn jentete, 

sant. Og.. og da forstod han at han måtte ha denne medisinen for at det ikke skulle bli værende. Så 

han var, eh, forstod viktigheten av det. (Mor, deltager F) 

Det kommer frem hvordan testosteron er sett på som viktig for å fjerne og minske 

brystveksten, og hvordan slike trekk er knyttet til det feminine. På lignende vis kommenterer 

en mor hvordan hun så på sønnen som normal, med tanke på at testosteronet hadde fjernet alt 

det kvinnelige: 

Ser ikke på han som noe sånn unormal, sånn for-, men vi vet at han har problemer, og den gangen 

at han fikk jo faktisk litt tendenser til brystvekst.. det var i begynnelsen før det, men når han var 

begynt med den.. behandlingen så forsvant de så å si veldig fort. (Mor, deltager I) 

Når kroppen først blir sett på som normal når brystene er borte, så kommer det frem hvordan 

kropper som bryter med den sosio-kulturelle forståelsen av en normal kropp blir ansett som 

unormal.  

Alle foreldrene var derimot ikke innstilt på at testosteron ville fjerne alt av feminine 

former. Hvis vi ser tilbake til den todelte kroppen som ble beskrevet, så kan man forstå 

hvordan en far som hadde en sønn som var overvektig, hadde en litt mer moderert tilnærming 

til testosteronets effekt: 

Det stopper-, det stopper det jo ikke, altså, man kan jo utvikle bryst og det-.. (…). Så det vil jo ikke 

stoppe.. akkurat slike ting. Altså man vil jo få-, få det allikevel. Men det blir ikke forverret, det blir 

kanskje litt mindre da. Med testosteron da, men.. (Far, deltager B) 

Siden det er ansett som normalt for tykke gutter å utvikle bryster, er det kanskje lettere å 

moderere effekten av testosteron.   
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5.2.2 Øke det maskuline. Flere foreldre tenkte at testosteronet kunne fremme maskuline 

trekkene, og dette ble forstått som en gyldig grunn til å ta det:  

Nei, jeg har jo tenkt på at.. at det har vært viktig for å-, at han skal være litt mannlig også, altså på 

en måte.. eh, for det har jeg nok sett at, at det er nok, jeg tror nok det er viktig. Og-, og ha.. Er du 

gutt og at du på en måte har den-, mest mulig riktige hormonbalansen du skal ha. Sånn at han på en 

måte utvikler og-, har litte granne skjeggvekst og-, og får litt, litt mørkere stemme og at han på en 

måte blir oppfattet som mest mulig normal gutt. (Far, deltager A) 

Her blir den korrekte hormonbalansen referert til som å sørge for at personer med KS fremstår 

så mannlig som mulig. Ved at en god hormonbalanse sørger for et maskulint utseende, så ser vi 

igjen et syn på KS-kroppen som ukomplett. Ved hjelp av testosteron kan man derimot 

reprodusere de kroppslige kjønnsidealer som finnes. Gjennom bruk av testosteron kommer det 

frem et håp og et ønske om at livet kan bli så normalt som mulig. Som sett i tidligere temaer 

ble et normativt utseende sett på som viktig for å passe inn. For en mor handlet dette normative 

også om det sosiale. Når spurt om de viktigste årsakene til å ta testosteron, svarte hun: 

At han skal få komme i puberteten samtidig som de andre. Tenker jeg. Det er det  jeg tenker i 

forhold til det. Og.. og.. ja. Det. At han skal få være der som de andre er. I forhold til den alderen. 

(Mor, deltager K) 

At kjønnsutvikling og kropp skal være så normativt som mulig, anses derfor som viktig for å 

inkluderes i det sosiale. Lignende uttrykte menn med variasjoner i kjønnsutviklingen i 

Chadwick og kollegers (2005) studie at det å gjennomgå puberteten på samme tid som andre 

ble sett på som et ledd i inkluderingen. Tanker om testosteron og håp om maskulinisering, 

inneholder da også en sosial komponent. Denne sosiale konteksten er viktig for å forstå hvorfor 

foreldrene kan sies å være opptatt av at barnet skal fremstå som gutter og menn: 

Og det tror jeg nok kanskje hvis de var begynt å-, sjekke på nett og i den alderen der da. Så kunne 

det ha vært en sånn mobbegreie da. Men vi har aldri hørt at det-, altså vi har hørt at ‘Ja, du er feit’ 

og.. Og sånne der ting. Så.. man kan jo godt være feit, men hvis man.. begynner å bli kalt for jente 

og sån-, når du er gutt og sånn, så tror jeg nok kanskje det er mye verre da. Mm.. (Far, deltager B) 

Et paradoks ved den sosiale konteksten er hvordan mye av det vi oppfatter som normalt, ikke 

nødvendigvis er det som er biologisk naturlig, men sosiale konstruksjoner. Dette paradokset 

kom tydelig frem gjennom noen foreldres tvil omkring testosteron. Tvilen handlet en del om 

hvordan testosteron kunne ha helseskadelig effekt på kroppen. Den handlet også om hvordan 

testosteron kunne hemme spermproduksjon, og påvirke infertilitet. Det ble oppfattet som 

naturlig å ta testosteron. Samtidig ville kunstig testosteron hemme den naturlige 

spermproduksjon. Slik ser man to forståelser av naturlighet satt opp mot hverandre, som får 

frem det sosiale i etablerte naturligheter.. Det å ta testosteron er normalisert, ved å bli ansett 

som en naturlig del av en manns liv.   



44 

 

Sosiale forståelser påvirker også hva av det naturlige som blir ansett som normalt. Det å 

hemme spermproduksjon ble ansett som en uheldig konsekvens. Den minimerende effekten 

testosteron kunne ha på bryster ble derimot ansett som fordelaktig, til tross for at denne 

hemmer en naturlig utvikling. Som tidligere argumentert bryter bryster på mannskroppen med 

et normativt ideal, og vi ser hvordan den sosialt konstruerte naturlighet fremstår som mer 

normalt enn den naturlige kroppen.  

 

5.3 Sønnenes årsaker for å ville ta testosteron 

Gjennom noen av foreldrenes beretninger kom det frem et inntrykk av at noen av de unge 

mennene med KS også hadde et ønske om et mer maskulint uttrykk. Testosteron kunne være et 

middel for å oppnå dette:  

Han ble vel kanskje spurt om han ville ta det, det mener jeg å huske .. og da ville han vel det fordi 

han selv syns han ikke hadde noe skjeggvekst. Ja. At det var vel egentlig det han var opptatt av å-, 

å forhåpentligvis, kanskje få litt skjegg og.. kanskje bli litt mer guttete. (Mor, deltager C) 

Dette behovet blant unge menn for å fremme den maskuline kroppen ble synlig når en mor 

snakket om sønnen og trening: 

Men så er det jo noen av disse guttene som er så veldig fiksert på det igjen, for det.. og de boler seg 

litt, eller tar litt mer testosteron enn de trenger og-.. det er voldsomt hvordan de trener. Det er så.. 

Så det.. det er jo sånn i befolkningen ellers også. (Mor, deltager I) 

Gjennom å normaliserer det at unge menn med KS gjerne tar litt mer testosteron enn de 

trenger, siden alle gjør det, så får moren frem et viktig poeng: Unge menn med KS sitt behov 

for å oppnå de kjønnslige idealene for utseende er ikke noe mindre enn hos andre unge menn 

uten KS. Deltagere med KS i Morris og kollegers (2009) studie uttrykte at det å få økte 

mannlige trekk, bidro til å føle seg hel. Slik forstått kan man se på testosteron som et tiltak for 

å modifisere kroppen. Det å ta testosteron for å minimere bryster og øke det maskuline kan 

forståes som en prosess der kroppen formes mot et ideal, et tenkt selv (Roen, 2009).   

Roen påpeker en dobbelthet ved behandling: Å føle at man trenger behandling sier noe om 

at kroppen ikke er hel, og trenger tilskudd for å bli normal (Roen, 2009). Vissheten om at noe 

er annerledes kan skape tvil, og gjør at man skaper sosiale relasjoner med forsiktige (Morris et. 

al, 2009). Kessler (2002) beskriver hvordan det å føle et behov for behandling kan skape større 

kvaler ved kjønnsidentifisering og aksept av seg selv, enn selve den kjønnslige variasjonen og 

kjønnsutviklingen. Som i diskusjonen omkring normalitet, kan man spørre seg selv om det å ta 

testosteron og å oppnå et mer normativt uttrykk fjerner tanker om kroppen som unormal for en 

person som har en annerledes kjønnsutvikling. Heller enn å se på personer med KS som 
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naturlige i den kroppen de er født i, så må det testosterontilskudd til for å oppfylle deres sanne 

(maskuline) selv. Den naturlige kroppen fremstår som unormal siden den egentlig ikke er bra 

nok som den er. Dette belyser nok en gang hvordan de sosiokulturelle forståelsene av hva 

kropp og kjønn er og kan være er for smale, og får frem behovet for et perspektiv som løfter 

frem det naturlige som komplett i seg selv, og kan tillate personer med KS og en annerledes 

kjønnsutvikling å se på seg selv som hel, også uten kompensering.  

 

Oppsummering og avsluttende diskusjon 

Gjennom denne oppgaven har jeg vist hvordan foreldre som har barn med KS forstår og 

håndterer kjønnslig variasjon, ut ifra en sosiokulturell kontekst hvor kjønn forstås som en 

dikotomi. Jeg har også vist hvordan foreldrene ønsker at barnet skal passe inn, og at de derfor 

fjerner seg fra det unormale. Haavind (1987) hevder at for å forstå helheten og det som er 

ekstraordinært, trenger man å vite hva som er ordinært, eller felles, for alle. Alle foreldre 

handler og forhandler kjønn. Alle ønsker at barnet sitt skal passe inn og bli akseptert. Og det er  

ingen som ønsker å oppleve emosjonelt ubehag. Kjønnsutvikling er både vanskelig å oppleve 

og å snakke om. Det unike bidraget som foreldre med sønner med KS tilbyr, det ekstra utover 

det ordinære, er belysning av hvordan tanker og forventninger til kjønn ikke er statiske eller 

faktiske sannheter. Det er sosialt konstruerte forståelser, lokalisert i en spesifikk tid og kontekst 

(Butler, 2009, Magnusson, 2012). Slik reflekterer også funnene i denne oppgaven normer og 

idealer i det delte forståelsesfellesskapet, noe som kan gi grunnlag for å forstå hvilke 

utfordringer og barrierer foreldrene, og deres sønner med KS, møter i sitt kjønnsarbeid. 

Gjennom oppgaven kommer det frem at foreldrene forstår og tolker sine barn som gutter 

og sønner. At foreldrene reagerte på trekk som kunne indikere en kjønnstvetydighet, som 

bryster på mannskroppen, viser videre at foreldrene forholder seg til forståelsen av kjønn som 

en dikotomi. Dette samsvarer med den vestlige forståelsen av kjønn (Zeiler & Wickström, 

2009). Gjennom foreldrenes forhandling av normalitet, og konstruksjon av Den Andre for å 

fjerne seg fra unormale trekk, er det tydelig at foreldrene må jobbe for å posisjonere sønnene 

kjønnslig i det sosiokulturelle rammeverket. Den rigide forståelsen av kjønn som todelt, og 

mannlig og kvinnelige kropper som gjensidig utelukkende (Renold, 2007), gir ikke rom for 

kroppslige uttrykk som formidler noe annet. Dette fraværet av rom for variasjon, antyder at det 

ikke er plass til visse trekk som er typisk for KS. Samtidig skapes det et bilde av disse menne 

og guttene med KS som enten maskulint underlegne, eller i verste fall som patologiske og 

syke. Foreldrene beskrev slike trekk blant annet som at sønnene hadde en svakere fysikk. 
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Connell og Messerschmidt (2005) hevder at maskuliniteter er plassert i et hierarki, der alle 

uttrykk som ikke samsvarer med et hegemonisk, typisk trent og sporty ideal, er underlegne. I 

Hauge og Haavinds (2011) studie kommer det frem hvordan gutter og unge menn oppfattet en 

svakere kropp som en underlegen maskulinitet. De gutta som enten ikke er flinke i fotball, eller 

sterke nok, ramler ned på rangstigen. I relasjon til foreldrenes beretninger, er det tydelig at 

sønnenes kroppslige uttrykk kan forstås som en slik underlegen maskulinitet. Sønnene er 

oppfattet som normale, fordi de fremstår som gutter og skiller seg ikke nevneverdig ut. Likevel 

er det noe annerledes, ved en svakere fysikk og en tilknytning til det feminine, som kan hindre 

muligheten til å oppnå et hegemonisk ideal. I teorier om kjønn som nedfelt i kroppen blir 

forskjellen mellom et kroppsideal og kroppen som den faktisk er forstått som grunnlag for et 

forbedringsbehov (Budgeon, 2003, Roen, 2009). Hauge og Haavind (2011) beskriver også 

hvordan posisjonering i en underlegen maskulinitet kan føre til et oppfattet forbedringsbehov. 

På flere steder i de ulike temaene i denne oppgaven illustreres det også at foreldrene uttrykker 

tanker om kompensering, og hvordan sønnene selv kan oppleve et slikt forbedringsbehov. 

 Likevel, for menn med KS kan det tenkes at dette gapet ikke er mulig, eller ønskelig, å 

minske eller fylle. Videre er det verdt å spørre seg om kompensering av kroppen, fører til 

helhet i selvet eller ikke. Budgeon (2003) hevder at ”the body cannot simply be altered or 

transformed to converge with the particular versions of the self” (s. 35).Gjennom oppgaven har 

jeg også satt spørsmålstegn ved hvorvidt personer med KS opplever å føle reell aksept av egen 

kropp og maskulinitet.   

Identitetsdannelser er komplekst (Magnusson, 2012). De sosiale gruppene vi identifiserer 

oss med avhenger av tid, sted og omgivelser. Trekk som er viktig i en situasjon, er kanskje ikke 

like viktig i en annen. Likevel, Haavind (1987) mener kjønn er spesielt fordi det er en 

dimensjon vi sjelden reflekterer over, eller ser på som årsak til de valgene vi tar (254). Og 

kategorisering av kjønn er virksom, uten at det nødvendigvis blir referert eksplisitt til den i 

samhandling (Haavind, 1987: 254). Foruten i digitale medier, er det sjelden man sosialiserer 

uten kroppen og kjønnet, fordi dette er kvaliteter man ikke kan legge fra seg. Slik er kjønn 

tvinnet sammen med andre sosiale kategorier (Marecek, 2001). Et slikt perspektiv får frem 

interseksjonaliteten ved kjønn, og hvordan kjønnstilhørighet påvirker annen sosial tilhørighet 

(Magnusson, 2011). Å oppleve at man tilhører en underlegen maskulinitet, eller at man ikke er 

kjønnet sitt godt nok, kan tenkes å påvirke andre sosiale identiteter. Jeg mener derfor det er 

viktig å forstå opplevelsen av kropp og kjønn hos personer med KS. Som diskutert under 

resultatene kan posisjonering i en underlegen maskulinitet, og uten særlig følelse av kontroll til 
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å komme seg ut av det, skape en vedvarende følelse av å være ukomplett eller unormal. Dette 

kan igjen kan tenkes å påvirke selvet.  

Hauge og Haavind (2011) knytter også den svake kroppen til det kvinnelige, noe jentete, 

som står i kontrast til det maskuline. Personer med KS kan utvikle former som tradisjonelt sett 

er forbundet med  en kvinnelig kropp. Som belyst er dette noe foreldrene i denne studien 

forholder seg til. De ble uttrykt et ubehag hvis sønnene utviklet former, eller lettelse hvis de 

ikke gjorde det. Denne forbindelsen til det kvinnelige ble forstått som en unormal og 

patologisk kropp, som reflekterer det delte fellesskapets grenser for normalt og unormalt. En 

slik sykeliggjøring av kroppen fremmer også et element av stigma. Kroppen utvikler seg på 

tvers av det man kan oppfatte at er normalt, selv om dette skjer naturlig. Meyer (2010) hevder 

at vi er mer opptatt av normale, enn naturlige, kategorier, og at oppfattningen av kjønn som 

dikotomi skaper kunstige, sosiale begrensninger for mennesker. Som sett i denne oppgaven er 

forståelsen av normalt og naturlig komplekst. Foreldrene tolker for eksempel, økt lengdevekst 

som normalt, mens bryster på en mannskropp fortolkes som unormalt. Selv om begge deler er 

trekk som utvikler seg naturlige i kroppen. Dette kan forklares ved at kroppsuttrykk som 

samsvarer med den sosiale oppfattningen av kjønn blir ansett som normalt. Meyer (2010) 

mener det er et paradoks at ikke alle tilfeller av kropper og biologi blir ansett som normale 

fordi ”They are born as they are; they are product of the variations of nature” (s. 33). 

Tolkningene av normalt og naturlig viser derfor hvordan de sosiokulturelle forståelsene av 

kropp og kjønn er for smale, og begrenser KS-kroppen ved å sykeliggjøre den, til tross for dens 

naturlighet. Dette får frem behovet for ett nytt perspektiv for hvordan vi kan forstå kroppslig og 

kjønnslig variasjon. 

Haavind (1987) hevder at: «Kjønn er ikke skjebne, men kulturelt bestemte 

valgmuligheter.» (257). Flere psykologer inspirert av feministisk teori hevder at å se på kjønn 

og kjønnslige trekk som personlige trekk er et mangelfullt perspektiv, og dekker ikke 

tilstrekkelig kompleksiteten i kjønn og identitet (eg. Marecek, 2001, Magnusson, 2011). 

Magnusson (2011) hevder variasjon må inkluderes i psykologien, og at en forståelse av kjønn 

må gå utenfor en binær forståelse. Dette for å få med det mangfoldet i kropp og kjønnslige 

uttrykk som eksisterer. Heller enn å se på kjønn som personlighetstrekk, blir det fremmet et 

perspektiv der kjønn er sett på som kulturelle kategorier, og begreper i endring (Butler, 1990, 

Marecek, 2001, Magnusson, 2011).   

Variasjon som utenkelig er et produkt av en gjentagende prosess som forsterker forståelsen 

av at variasjon og forskjell er uønsket, stygt eller feil (Roen, 2009). Det er en antagelse om at 
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det normative er fortrukket over det atypiske, og et behov for å oppnå idealer heller enn å se på 

kroppen som komplett og naturlig i seg selv. Kroppen fremstår slik som et objekt, der vi kan 

endre dens overflate for å samsvare med det normative (Budgeon, 2003). Budgeon (2003) 

hevder imidlertid at å se på kroppen som en slik overflate, ikke godt nok anerkjenner den 

forbindelsen det er mellom kropp og selvet. Å endre det indre, er ikke bare en prosess av å 

endre det ytre. En annen måte å tenke på er å se på kroppen som en prosess, som blir til 

(Budgeon, 2003, Roen 2009). Kroppen er noe som er, og utfolder seg. Kroppen er slik sett ikke 

noe som skal oppfylle selvet, men er noe som informerer selvet. Heller enn å presse kroppen 

inn i en sosial konstruksjon av kjønn og kroppsuttrykk som gjensidig utelukkende, så kan den 

sosiokulturelle forståelsen endre seg ved å tilpasses kroppslig variasjon. Et steg på veien for å 

forstå nødvendigheten av å inkludere variasjon, er å belyse hvordan fjerning av forskjeller 

uunngåelig er politisk, og produkt av begrensninger i det delte forståelsesfellesskap.  

Et nytt perspektiv krever at vi forstår variasjon som naturlig, og at kropp og kjønn er noe 

mer enn en gjensidig utelukkende dikotomi. Det krever også at vi setter spørsmålstegn ved 

ideen om at atypiskhet fører til et liv med avvisning (Roen, 2009). MacKenzie, Huntington og 

Gilmour (2009) viser i deres studie til hvordan personer med et atypisk kjønn og kroppsuttrykk 

ikke opplevde selve kroppen som en begrensning for gode intime relasjoner. Barrieren for 

mange var tanken om at ingen ville ha en kropp som var annerledes. Det alternative synet er å 

kunne se på det variasjon og det atypiske som komplett og naturlig.   

Å forstå kroppen som hel og komplett kan bidra til at man føler seg berettiget til å være 

delaktige i samfunnet. Budgeon (2003) illustrerer hvordan unge kvinner ikke endret på 

utseende for å se bedre ut; men at slik endring fikk dem til å føle at de kunne delta i samfunnet 

slik som de ønsket. Å oppnå det normative var dermed sterkere knyttet til følelsen av å være en 

del av samfunnet, og å kunne handle ut fra kjønnsspesifikke forventninger. Å endre kroppen 

ble sett på som en måte å endre å leve på (Budgeon, 2003). Som et alternativ til forståelsen av 

at det er kroppen som må endres for at man skal kunne føle seg inkludert, kan man endre 

forståelsen av hva som er et normativt utseende. Eller hva som må til for å kunne føle seg 

inkludert i den sosiokulturelle konteksten. En slik forståelse åpner opp nåløyet for det 

normative, og inkluderer mangfold.   

Groth og kolleger presenterte i 2013 et forslag til hvilke fagfelt som burde bli koblet inn i 

et behandlingsforløp for personer med KS. Psykologi ble inkludert som et av fagfeltene. Jeg 

mener at kropp og kjønn er områder som med fordel kan utforskes. På dette området kan 

helsepersonell og fagfolk gi viktig støtte til personer med KS for å bidra til selvaksept. På 
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lignende måte hevder Diamond og Watson (2004) at helsepersonell burde ta opp temaer som 

bekymring over kroppsuttrykk og intime relasjoner med andre. Videre hevder de at slike 

temaer burde bli tatt opp selv om den berørte av KS ikke selv løfter temaene frem (Diamond og 

Watson, 2004). Perspektivet på kroppen som naturlig og som noe som blir til mener jeg kan 

bidra til å fremme synet på at personer med KS har en komplett kropp, som ikke må 

kompenseres. Jeg mener dermed ikke at alle personer med KS skal leve livet midt i mellom 

kjønn eller kjønnsuttrykk. Spennet av kropps- og kjønnsopplevelser vil variere. Noen unge 

menn med KS vil ha behov for å identifisere seg med normative kjønnsbeskrivelser, men andre 

vil kanskje ønske å leve utenfor det som oppfattes som normalt. Det er viktig å respektere alle 

slike uttrykk. Samtidig må man være åpen for å undersøke hvordan det kan skapes rom for å 

være stolt over og finne glede i sin egen kropp. På grunn av dens variasjon, ikke til tross for 

denne. 

 

Avsluttende refleksjoner om representativitet og overførbarhet. Alle foreldrene som har 

deltatt i denne studien er individuelle og forskjellige, akkurat som deres sønner, og de 

opplevelser og fortellinger de deler sammen. De resultater jeg har presentert og diskutert vil 

antageligvis treffe familier med KS på forskjellig vis. Noen kan kjenne seg igjen, mens andre 

kanskje ikke vil kjenne seg igjen. Det at denne studien er basert på samtaler med foreldre til 

gutter og unge menn med KS kan for eksempel bety at de opplevelser som er presentert her, 

kanskje ikke vil samsvare med opplevelsene til de som får vite om KS seinere i livet.    

Det at flertallet av foreldrene i denne studien også uttrykte at de hadde barn med som ikke 

hadde særlige fysiske utfordringer, eller kvinnelige trekk, kan forståes på flere måter. Det kan 

tenkes at dette er fordi sønnene faktisk ikke hadde utviklet dette noe særlige, og/eller 

testosteron forhindet slik utvikling. En annen forståelse er at foreldrene er i en kontekst der det 

ikke er rammer og ord for å snakke om de fysiske trekkene og sosiale utfordringer som 

sønnene deres kan oppleve som følge av KS. Studien av Herlihy og kolleger (2011) får frem at 

så mye som halvparten av de med KS formidlet utfordringer i forhold til egen kropp. Selv om 

flere av foreldrene i denne studien nevnte visse fysiske trekk som mulig utfordrende, var det 

kun en mor som tydelig satte ord på brystutviklingen som hadde vært meget problematisk. Som 

diskutert i denne oppgaven, kan man stille spørsmål ved om unge menn med KS og foreldre 

bærer på tanker rundt kroppen, men opplever at det ikke er rom for å få luftet disse. 
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Konklusjon  

Denne oppgaven er skrevet med et utgangspunkt i intervjuer gjort med foreldre som har sønner 

med KS. Gjennom denne oppgaven har jeg illustrert hvordan foreldrene må håndtere 

spenninger som oppstår mellom etablerte selvfølgeligheter for kjønn i den sosio-kulturelle 

konteksten, og sønnens kjønnslige variasjon. Foreldrene er aktive i å gjøre KS forståelig for 

seg selv og andre, og håndtere spenninger som oppstår i kjønnsarbeidet gjennom å forhandle 

frem hva som kan oppfattes som normalt, og fjerne seg fra det som oppleves unormalt. 

Endringer skjer både gjennom å endre sosiale konstruksjoner for hva som er normalt og hva 

KS er, og gjennom å se på kroppen som mulig å kompensere. Gjennom oppgaven har jeg 

diskutert hvordan sosiale forståelser av normalitet ikke samsvarer med det som er naturlig, og 

jeg ønsker å fremme et perspektiv på kjønn med plass for alle de kjønnslige variasjoner som 

naturlig oppstår. Det er de sosiale forståelsene av hva kropp og kjønn er og kan være som 

burde endres for å inkludere variasjon. Et slikt perspektiv kan bidra til at kroppslige trekk som 

ikke samsvarer med den sosiokulturelle forståelsen av hva som er normalt, ikke blir sett på som 

patologiske eller sykelige, men som naturlige. Dette kan bidra til å verdsette kroppen som 

komplett, og skape rom til å finne aksept i den.  Dette er et arbeid som bør skje på et 

sosiokulturelt nivå, og kan komme til syne på flere arenaer. Et slikt perspektiv er allerede til 

stede i organisasjoner og på forum som inntar et bredere syn på kjønn, slik som intersex. Jeg 

mener at helsepersonell med fordel kan innta et slikt perspektiv, og slik hjelpe personer med 

KS til å finne stolthet i kroppen sin på grunn av dens variasjon, ikke til tross for dette. 

Ved å vise spekteret av de opplevelser som foreldre har hatt i løpet av kjønnsutviklingen til 

sitt barn, ønsker jeg å åpne opp for å snakke om hvordan kjønn og kropp kan påvirke personer 

med KS. Hensikten er ikke å få  miljøet rundt til KS til å fremstå som å ville tildekke aspekter 

ved KS, men å få frem at ikke alle aspekter ved KS er lette å snakke om. Og spesielt for 

foreldre og personer med KS som har opplevd utvikling av kropp og kjønn som å være en ikke 

‘helt normal utvikling’.  

Som forslag til videre studier ville det vært interessant å undersøke hvordan personer med 

KS opplever kjønn og kropp, for å bedre forstå hvordan helsepersonell og foreldre kan støtte 

personer med KS i løpet av deres kjønnsutvikling. 
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Vedlegg: Vedlegg 1 – Infoskriv til foreldrene 

Et annerledes barn? Foreldres tanker om kjønn, identitet og oppvekst. 

INFORMASJON FOR FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED KLINEFELTER 

SYNDROM. 

Mitt navn er Hanne Johansen, og jeg er student på Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo. 

Jeg skriver for tiden min Masteroppgave i Kultur- og Samfunnspsykologi, og har tatt kontakt 

med deg/Dere i forbindelse med denne.  

Masteroppgaven er skrevet og utført av meg som et selvstendig studie. Oppgaven veiledes av 

Katrina Roen, førsteamanuensis på Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo.  

 

VIL DU TA DEL I DETTE PROSJEKTET? 

Hva vil prosjektet handle om, og hvorfor tar den for seg dette emnet? 

Som du vet så opplever ikke alle de samme kroppslige endringer i løpet av barndommen og 

ungdomstiden. Dette prosjektet vil ta for seg foreldres refleksjoner rundt det å ha et barn som 

har en kjønnsutvikling annerledes fra andre: man kan ha visst om dette fra fødselen av, eller 

dette kan ha kommet frem på et annet tidspunkt i utviklingen til barnet. 

Jeg planlegger å lytte til foreldres synspunkter og erfaringer i forhold til det å oppdra et barn 

som er forskjellig i forhold til kjønnslige trekk eller utvikling. Det meste av forskningen på 

temaer rundt kjønnsutvikling tar for seg medisinske utfordringer og perspektivet til 

helseprofesjonelle. Dette prosjektet fokuserer mer på ditt perspektiv, og dine opplevelser.  

Jeg håper at dette forskningsprosjektet vil gjøre det enklere for voksne å støtte unge mennesker 

som opplever en pubertet eller kjønnsutvikling som er litt forskjellig fra en del andre. 

 

Hvem kan delta? 

Du/Dere kan ta del dette forskningsprosjektet hvis: 

- Du/Dere er foreldre/foresatte til en sønn som er mellom 10 og 30 år som har Klinefelter 

syndrom, og 

- Har mulighet til å snakke med meg i et intervju på tomannshånd 

 

Masteroppgaveprosjektet vil i første omgang utføre intervjuer i Oslo- og Bergensområdet. 

Hvis du bor i andre deler av landet og har lyst til å delta, og er komfortabel med Skype, så 

utfører jeg gjerne intervjuer på denne måten. Det er da flott hvis du kan si ifra om dette ved 

kontakt. 
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Hvis du er interessert, men ikke er helt sikker, så er du fortsatt velkommen til å ta kontakt med 

meg. Jeg snakker gjerne med deg/Dere om masteroppgavestudiet. 

 

Hva vil du bli spurt om å gjøre? 

Intervjuet vil sannsynligvis ta 40-50 minutter. Intervjuet vil bli gjennomført med meg, som vil 

be deg om å snakke om noen av dine erfaringer og tanker om forstyrrelser i kjønnsutviklingen 

som ditt barn har opplevd. Jeg vil bli enig med deg om tid og sted etter som det passer deg. 

I intervjuet kommer vi til å snakke om din opplevelse. Men vi kommer allikevel til å snakke 

om ting som handler om, og berører ditt barn med Klinefelter syndrom. Hvis ditt barn er 16 år 

eller mer, så trenger jeg derfor å vite at den det gjelder vet om, og er i enig i at du deltar.  

Jeg ber deg derfor gi videre det vedlagte infoskrivet til unge og voksne med KS, der jeg 

opplyser kort om studien, og forklarer hvorfor jeg må ha en muntlig bekreftelse. 

 

Hva vil jeg gjøre med informasjonen som du gir meg? 

Intervjuet vil bli tatt opp på opptaker og gjort om til et skrevet transkript. Hverken navn på 

mennesker eller steder vil bli nevnt i disse transkripsjonene, for å beskytte din anonymitet.  

Transkriptene vil kun være tilgjengelig for meg og min veileder Katrina Roen. Når vi har nok 

transkripsjoner, vil dette danne grunnlaget for en masteroppgave. Ved prosjektslutt vil de 

anonymiserte data bli arkivert på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. De anonymiserte 

data vil bli lagret for mulig sekundær analyse av prosjektets veileder, Katrina Roen. 

Ut ifra mulige sekundære analyser vil vi også ha mulighet til å skrive en forskningsrapport som 

fremhever viktige funn. Funn fra denne forskningen kan bli presentasjoner til profesjonelle 

som jobber med unge mennesker og foresatte, og kan bidra til publikasjoner i et akademisk 

magasin. 

 

Er det du sier i intervjuet holdt privat? 

- Vi vil gjøre alt vi kan for å være sikker på at det du sier er holdt privat. 

- Lydopptak og transkripter av intervjuer vil bli oppbevart i sikkerhet på universitetet, der 

bare jeg og Katrina Roen kan få tilgang til dem. 

- Navnet ditt vil ikke dukke opp noe sted på opptaket eller transkriptet – det vil være 

anonymt og konfidensielt. Når vi skriver om intervjuet i masteroppgave/mulige 

forskningsrapporter, vil vi bruke noen av de tingene du har sagt, men vi vil ikke bruke 

informasjon som kan identifisere deg på noen som helst måte. 

 

 



60 

 

Hva om du ombestemmer deg i forhold til å delta? 

Hvis du sier at du vil ta del i prosjektet, og så ombestemmer deg, så er det helt greit. Bare la 

meg/oss få vite det. Du kan forandre mening når som helst og jeg/vi vil ikke presse deg til å 

delta videre. Dette gjelder også hvis du ombestemmer deg i løpet av intervjuet, og jeg kan da 

slette opptaket hvis du ønsker det. 

 

Hva skjer etter intervjuet? 

- Etter intervjuet, så vil jeg sjekke at du fremdeles er komfortabel med deltagelse. Jeg vil 

også gi deg informasjon om hvilken støtte og hjelp du kan kontakte hvis du føler at det 

vi har diskutert tok opp vanskelige emner som du kan trenge å snakke mer om. 

- Hvis du vil vite hva jeg finner ut i min masteroppgavestudie, så sender jeg deg gjerne 

en oppsummering av mine funn. Det er da fint om du kan gi meg beskjed om du er 

interessert i dette, så jeg kan være sikker på at jeg har riktig post- og mail-adresse for å 

nå deg. 

- Masteroppgaveprosjektet vil være ferdig sommeren 2013.  

- Ved prosjektslutt vil alle prosjektdata bli anonymisert og lagret på Psykologisk institutt 

ved Universitet i Oslo. På bakgrunn av disse er det mulig at Katrina Roen vil utføre 

sekundære analyser for å skrive vitenskapelige artikler. 

 

Hvis du har lyst til å delta, vennligst kontakt: 

Hanne Johansen, 

På telefon: 959 05 397 

Eller mail: hanj@student.sv.uio.no 

Jeg svarer gjerne på spørsmål du har om masteroppgavestudiet mitt. 

 

Hvis du har spørsmål om mulige forskningsprosjekt, eller funn som gjøres her,  

kan Katrina Roen kontaktes på: 

Telefon: 22 84 50 18 

E-mail: katrina.roen@psykologi.uio.no 

Adresse: Postboks 1094 Blindern, 0317 OSLO 

 

 

mailto:katrina.roen@psykologi.uio.no
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv til personer med KS mellom 16 og 30 år 

Informasjon til unge og voksne med Klinefelter syndrom  

Hei! 

Mitt navn er Hanne Johansen, og jeg er student på Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo. 

Jeg skriver for tiden min Masteroppgave i Kultur- og Samfunnspsykologi, og har tatt kontakt 

med dine foreldre i forbindelse med denne.  

 

Hvorfor tar jeg kontakt med foreldrene dine? 

Som du vet så opplever ikke alle de samme endringer i kroppen i løpet av barndommen og 

ungdomstiden. Dette gjelder både de med Klinefelter, og de som ikke har Klinefelter. Dere 

som har Klinefelter kan allikevel ha noen opplevelser som er litt annerledes enn en del andre. 

Jeg ønsker å snakke med foreldre til barn med Klinefelter syndrom, for å få vite noe mer om 

deres opplevelser fra sitt barns utvikling. 

Jeg utfører dette prosjektet fordi jeg ønsker å forstå hva som har vært, og er viktig, for dine 

foreldre. Og jeg håper at dette forskningsprosjektet vil gjøre det enklere for andre voksne å 

støtte unge mennesker som kan ha lignende erfaringer som deg.  

 

Hvorfor tar jeg kontakt med deg? 

Dette prosjektet vil ta for seg dine foreldres opplevelser, men vi kommer allikevel til å snakke 

om ting som angår deg. Derfor ønsker jeg at du både vet om, og er enig i, at dine foreldre deltar 

på dette prosjektet. 

 

Hva vil foreldrene dine sin deltagelse bety? 

Jeg har bedt foreldrene dine om å være med på et intervju, der vi skal snakke om deres 

opplevelser. Dette intervjuet vil bli gjort om til en skreven tekst (transkript), som jeg vil bruke 

for å skrive en masteroppgave. 

 

Hva med det som blir sagt i intervjuet, vil det bli holdt privat? 

Vi vil gjøre alt vi kan for å være sikre på at det som blir sagt holdes privat.  

Hverken dine foreldres eller ditt navn vil ikke dukke opp noe sted på opptaket eller transkriptet 

– de vil være anonyme og konfidensielle.  



62 

 

Når jeg skriver masteroppgaven, eller mulige forskningsrapporter, vil jeg bruke noen av de 

tingene foreldrene dine har sagt. Men jeg vil ikke bruke informasjon som kan identifisere deg 

eller dem på noen som helst måte. Dette betyr at de som leser oppgaven, ikke skal kunne 

skjønne hvem eller hvilken hendelse det handler om. 

Videre er det ikke noen utenom meg og min veileder, Katrina Roen, som vil ha tilgang på 

opptak eller transkripsjoner. Alle identifiserende data vil ligge i låsbare skap på Psykologisk 

institutt.  

 

Hva så når prosjektet er over? 

Ved prosjektets slutt sommeren 2013 vil opptakene bli slettet. De anonymiserte transkriptene 

vil bli lagret på Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Dette slik at veilederen min 

Katrina Roen, kan bruke disse i mulige framtidige forskningsprosjekter. 

 

Hva om du synes det er greit at foreldrene dine deltar? 

Ditt samtykke og dine foreldres deltagelse på dette prosjektet er helt frivillig.  

Hvis du syns det er greit at foreldrene dine deltar, så må jeg få vite dette.  

Dette samtykke trenger bare være muntlig. Så alt du trenger å gjøre er å si ifra til foreldrene 

dine at det er greit de deltar. Jeg vil før intervjuet avtales/starter spørre dine foreldre om du vet 

om, og er enig i, at de deltar på dette prosjektet. 

 

Hvis du har flere spørsmål om dette prosjektet, så kan du kontakte meg 

På telefon: 959 05 397 

Eller mail: hanj@student.sv.uio.no 

Jeg svarer gjerne på spørsmål du har om masteroppgaveprosjektet mitt. 
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Vedlegg 3 – Samtykkeskjema     

 

SAMTYKKESKJEMA 
 

Tittel på prosjekt: Et annerledes barn? Foreldres tanker om kjønn, identitet og oppvekst. 

Forskning utført av: Hanne N. Johansen og Katrina Roen 

                   Vennligst kryss av 

 

1. Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått informasjonsskriv datert mars 2012 
for det ovenfor oppgitte prosjektet, og har hatt mulighet til å stille spørsmål. 

 

 

2.  Jeg bekrefter at jeg har hatt tilstrekkelig tid til å vurdere hvorvidt jeg ønsker 
å være en del av studiet.  
 

 

 

3. Jeg forstår at min deltagelse er frivillig og at jeg står fritt til å trekke meg når 
som helst, uten å gi noe grunn. 

 

   

  4. Jeg samtykker til å delta i det ovenfor oppgitte prosjektet. 

 

 

5. For foresatte med barn som er 16 år eller eldre: 

Jeg bekrefter at min sønn/datter har samtykket til at jeg kan delta på dette 
prosjektet. 

 

 

 

_________________________ _________________  _____________________ 

Deltager       Dato       Underskrift 

________________________   ____________________ ______________________ 

Intervjuer       Dato       Underskrift    

 

Kommentarer eller tanker i løpet av studiet 
Hvis du har noen kommentarer eller noe du er bekymret for, kan du diskutere dette 
med intervjuer. Hvis du ønsker å gå videre og klage på noe i forhold til måten du har 
blitt tilnærmet på eller behandlet i løpet av studiet, så kan du skrive eller ta kontakt 
med veileder for prosjektet, Katrina Roen, UiO. Vennligst da referer til tittel på 
prosjektet oppgitt øverst på dette samtykkeskjema. 
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Vedlegg 4 – Intervjuguide 

Intervjuguide for masteroppgaveprosjektet 

Denne guiden er utformet for utførelse av et semi-strukturert intervju. Formålet med 

intervjuguiden er å stille spørsmål som oppfordrer deltagere til å snakke fritt rundt det aktuelle 

temaet. Spørsmålene gitt her er en indikasjon på retningen som intervjuet kan ta. Men det er 

også en del fleksibilitet i at deltagerne til en viss grad vil føre intervjuet, og ta opp temaet på 

den måten som føles mest rett for dem. 

Forberedelse og introduksjon til intervjuet 

- Oppsummer punkter på informasjonsskriv og sjekk om deltager har andre spørsmål. 

- Hør med deltager om barnet med KS er 16 år eller eldre, om han eventuelt er informert 

og enig i deres deltagelse i prosjektet. 

- Diskuter implikasjoner av avtalen om konfidensialitet og anonymitet. 

- Signatur på samtykkeskjema, eventuelt muntlig bekreftelse for intervju over Skype. 

Introduksjon 

- Fortell litt om intervjuets form 

- Start opptak 

 

Om ditt barn 

Kan du begynne med å fortelle meg litt om barnet ditt? 

Kan du fortelle meg litt om den gangen du først fant ut at ditt barn har Klinefelter syndrom? 

 

Om deg og din familie 

Da du først oppdaget at ditt barn hadde Klinefelter syndrom, hva var følelsene dine til dette på 

det tidspunktet? 

Kan du si litt om hvem du har snakket med dette om? 

 

Om informasjon 

Hvilke ressurser har du oppsøkt for informasjon? 

 

Om helseprofesjonelle 

Kan du fortelle meg hvilke type helseprofesjonelle du har snakket med om dette (for eksempel 

barnet/ungdommens fastlege, en spesialist…)? Hva har de fortalt deg om barnet/ungdommen 

din? 
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Helseprofesjonelle fokuserer ofte mest på barnet/ungdommens fysiske helse, men noen ganger 

fokuserer de på emner som barnet/ungdommens emosjonelle helse, og kjønnsuttrykk. Kan du 

fortelle meg om noe av det du har hørt fra helseprofesjonelle som tok for seg ditt barns/din 

ungdoms emosjonelle helse eller kjønnsuttrykk? 

 

Om klinisk intervensjon/hormonbehandling 

Kan du fortelle meg hvilke type *behandling* som er blitt anbefalt for barnet ditt? 

Hvilke grunner opplever du er blitt oppgitt for at *behandling* bør gjennomføres? 

Kan du huske et tidspunkt der du selv opplevde at *behandling* var et bra eller dårlig tiltak?  

 

Om utfall 

 Uansett om det er snakk om *Klinefelter syndrom* eller ikke, så tenker foreldre som oftest om 

deres barn fremtid: forestill deg hvilken type person din datter/sønn kommer til å bli. Jeg 

kommer til å be deg fortelle meg litt om hva du har sett for deg for ditt barns fremtid. 

Jeg vil at du skal tenke tilbake på den tiden når du først fant ut at ditt barn kunne ha KS, og 

fortelle meg hva du forestilte at dette ville bety for barnet ditt i fremtiden. 

Hvis det har vært en prosess med behandling: 

Jeg vil at du tenker tilbake på den tiden da det ble bestemt å utføre *testosteronbehandling* og 

fortell meg hva du forestilte deg at ville komme ut av denne, i forhold til hvordan denne ville 

kunne påvirke ditt barn i fremtiden. 

De eneste spørsmålene jeg kan forvente at du svarer på et spørsmål om din egen opplevelse, og 

ditt eget perspektiv. Men du kan også vite noe om ditt eget barns perspektiv på dette. 

Er det noe du kan fortelle meg om ditt barns perspektiv på hvordan *Klinefelter syndrom* har 

påvirket han/henne? 

 

 

Konklusjon 

- Oppsummer hovedpunkter. 

- Inviter deltager til å ta opp flere temaer eller legge til noe de anser som viktig. 

- Takk for deltagelse. 

- Sjekk om mulig fremtidig kontakt, for eksempel om deltager vil ha tilbakemelding. 
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Vedlegg 5 - NSD godkjenning 
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Vedlegg 6 - Transkripsjonskonvensjoner 

 

Basert på Potter og Wetherell (1992), Mapping the language of racism, s 225-226. 

 

Korte kommentarer og enkle anerkjennelser (ja, mm) fra intervjuer er puttet i parantes () i 

teksten. 

Ord som er vektlagt er markert med kursiv. 

Klargjørende materiale er angitt med:  [] eg. [mumler, sukker, etc.] 

Samt: 

Når noen avslutter ord/setning uten å ha sagt dem fullt ut er dette markert med:  - 

 Eg.   Ha-, han gikk ut. 

Setninger som avsluttes, avbrytes, eller overlappes er markert med: /  

 Eg.  I: Hva tror du det betyr /for han?/ 

   D: /Jeg tror/ det betyr mye.  

Pauser:  Når setninger dras ut:  .. Eg. Ja.. 

Kort pause i setningen:  .. Eg. Det tror jeg. .. Ikke sant. 

Lengre pause:    …  

Pauser på 4-5 sekunder og mer er markert med [] og varighet av pausen, og evt. 

kommentar. Er det noe i samtalen som kan indikere hvorfor det blir stillhet, 

tenker deltager? Er det trykkende stemning? Osv. Lik som klargjørende 

kommentar. 

 

Anonymisering av navn og steder er markert med:  *xx* 

I tilfeller der navn og steder er anonymisert vil jeg notere inn kort beskrivelse, eks *sønnen 

min*, *storby* etc. 

 


