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Sammendrag 
Tema, formål og problemstillinger 

 

Temaet for studien er transseksualitet og deres identitetsutvikling. Studien følger Maria og 

hennes familie hvor de deler sin erfaring rundt oppveksten til Maria. Bakgrunnen for temaet 

er inspirert av transseksualitet som kommer mer og mer frem i lyset. Det er betydelig 

kunnskapsmangel knyttet til transseksualitet i norsk skole, og for å imøtekomme mangfoldet. 

Etter denne casestudien vil jeg ikke være utlært, men allikevel ha mer kunnskap å stille med i 

klasserommet.   

 

 

Hovedproblemstillingen er: Hvordan har en ung transperson opplevd sin identitetsutvikling? 

Underproblemstillinger er: 

 

1.   På hvilken måte og på hvilke tidspunkt i livet oppleves symptomene innen diagnosen 

F.64.0/F.64.2? 

 

2.   Hvordan har identitetsprosessen utviklet seg fra 0 til 20 år? 

 

3.   Hvilke pedagogisk og spesialpedagogisk hjelp ble iverksatt for å sikre hennes mentale helse, 

utdanning og utvikling? 

 

Metode  

 

For å komme frem til resultatet av problemstillingene mine benyttet jeg en case studie hvor 

det ble benyttet intervju, deltakende observasjon og andre instanser som er profesjonelle på 

feltet. Jeg brukte semi-strukturert intervju og en intervjuguide av informantene. Jeg tok opp 

alle intervjuene, i tillegg til at jeg noterte viktige momenter. På denne måten kunne jeg spole 

tilbake hvis det var noe jeg ville høre opp igjen under transkripsjonen. Jeg transriberte, kodet 

og kategoriserte og analyserte. Jeg presenterte alle resultatene i rekkefølgen i fra Marias liv 

og avsluttet hver fase med en oppsummering.  
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Forord 
 

Masteroppgaven er et foreløpig punktum på en innholdsrik, spennende og ikke minst lærerik 

studietid på Universitetet i Oslo. Det er slutten på en trygghet som student, samtidig som det 

betyr starten på et nytt kapittel med andre utfordringer hvor all lærdom skal overføres i 

praksis.  

 

Jeg gikk inn i dette temaet og forskningsarbeidet helt uvitende. Jeg hadde kun informasjonen 

som var i fra TV2s serie ”født i feil kropp” som utgangspunkt. Som lærer er jeg veldig glad 

for valget jeg tok, da man møter ulike barn i skolen og andre arenaer. Jeg har vært heldig som 

har fått lov til å gjøre en så spennende studie, og dermed må jeg få takke Maria og hennes 

familie for en imøtekommende, ærlig og gripende prosess. Tusen takk for at dere har delt alt 

av deres erfaringer på godt og vondt, gitt meg innsyn i alt jeg har måttet lure på til mitt 

forskningsarbeid samt deltakende observasjoner på sykehuset.  

 

En spesiell takk går til min fantastiske veileder Liv Maragrethe Lassen som var fullstendig 

tilstede under hele min prosess. Hun kom med oppmuntrende, konstruktive og gode innspill 

som jeg har tatt med meg videre. Den entusiasmen, omsorgen og at du alltid ga meg følelsen 

av at du hadde tro på meg og det jeg skrev om var unikt. Selv om du nå har gått av med 

pensjon så er du fremdeles en ressurs og et forbilde med ditt arbeid. Du har betydd enormt 

mye.  

Jeg vil takke Jan Grue og Bjørn Lien for siste finpuss av oppgaven. Esben Esther Pirelli 

Benestad for at du tok deg tid til å møte meg, og sist men ikke minst familien min som alltid 

har hatt troa selv på de gråeste dagene.  

 

Kongsvinger, november, 2017. 

 

Karoline Halvorsen 
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1  Innledning 
 

Formålet med denne masteroppgaven er å se	  nærmere	  på hvordan en ung transseksuell 

person har opplevd sin identitetsutvikling, og hvordan det har vært å vokse opp i en kropp 

som hun ikke har identifisert seg med, og det kjønnet hun mentalt føler seg som. 

 

1.1   Bakgrunn for valg av tema 
 

En av tankene som slo meg i dette programmet var hvordan min utdanning er relevant for 

denne problemstillingen. Transseksualitet og kjønnsdysfori er blitt mer og mer omtalt de siste 

årene, men som nyutdannet grunnskolelærer og spesialpedagog hadde jeg ikke fått noe 

innblikk i diagnosen som omtales som F.64.0. (se definisjon i kapittel 1.3). Først og fremst, 

hva kan jeg gjøre for å hjelpe disse sjelene, hvordan fungerer opplæringssystemet for 

personer med disse utfordringene? Jeg kan bruke min mulighet til å skrive masteroppgave til 

å øke kompetansen i både barnehage og grunnskole. Det kan være en fordel å ha kunnskap 

om en slik diagnose i skolen for å imøtekomme barna og foreldrene deres på en profesjonell 

og fagkyndig måte. Hverken lærerutdanningen eller barnehagelærerutdanningen gir 

kompetanse om kjønnsdysfori eller transseksualitet. Mitt inntrykk er at det blir undervist lite 

om mental helse hos barn, noe som også bør ivaretas, og være et satsingsfelt for ansatte i 

barnehage og skole. Fordi det er snakket lite om flere kjønn, blir fagpersoner uvitende og 

dermed muligens forutinntatt. Mangel på kunnskap gjør det vanskelig å kunne møte ungene 

best mulig og være godt rustet til å sikre deres utdanning og utvikling til å bli gode 

samfunnsborgere. Som lærer og spesialpedagog synes jeg det er avgjørende med tilstrekkelig 

kunnskap for å ivareta inkludering av mangfoldet av våre elever i skolen. Barna skal i følge 

stortingsmelding nummer 6 (2012-2013, s. 1) være et mangfold og ikke to kjønn, la barn 

være barn, og som voksne bør fagpersoner imøtekomme dem akkurat der hvert barn er 

uavhengig av kjønn.  
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1.2   Formål, spesialpedagogisk relevans og 

problemstilling 
 

Som pedagoger og spesialpedagoger omgås vi barna i barnehagen, skolen, på fritidsklubber, 

og generelt i hverdagen. Innen utdanningsvitenskapen påpekes det på et bredt spekter med 

ulike problemstillinger og temaer med historisk, didaktisk og pedagogisk-psykologisk 

innhold. I stortingsmelding nr. 30 står det også følgende; ”Vi skal ruste skolen for et større 

mangfold av elever og foresatte.”  Spesialpedagogikk omfatter ulike fordypningsområder, og 

ifølge Befring og Duesund (2012, s. 448) er spenningsforholdet mellom individet og miljøet 

en felles samlet betegnelse på psykososiale vansker. For å imøtekomme ulike utfordringer i 

skolen og fordi mental helse er svært individuelt hos elevene er det er i stor grad vesentlig 

med spesialpedagogisk kompetanse på det psykososiale feltet.  Et viktig formål med 

pedagogisk og/eller spesialpedagogisk forskningsarbeid er i følge Befring (2016, s. 10)  

”(..)mulighetene for å øke innsikt i oppveksten, læringsutbytte og utvikling til barn og unge 

som innebærer å ha et faglig grunnlag for å fremme forbedring av oppfostring og opplæring i 

hjem, barnehage og skole”. 

 

 

I følge stortingsmelding nummer 30 (2003-2004) skal skolen fremme inkludering, tilhørighet 

for alle uavhengig av kjønn, rase, sosial eller kulturell tilhørighet og religion. Selv om 

stortingsmeldingen hevder det den gjør, må man spørre om det virkelig er slik i den norske 

skolen? Det er flere interessante elementer å ta opp her, men i dette forskningsarbeidet er det 

transseksualitet som er temaet og er primære hovedfokuset i forskningsarbeidet. Er det rom 

for de som lider av en form for kjønnsdysfori, personer som føler de er «født i feil kropp», og 

den store andelen av ungdom som vokser opp med forvirring angående deres identitet. 

 

 

Skolen hovedformål er å være et lovmessig forbilde for resten av samfunnet, fordi den skal 

hovedsakelig inkludere alle og ivaretar barna og mye av deres barndom (Kultur for læring, 

2003-2004, s. 1). For å ruste skolen må pedagoger og spesialpedagoger ha tilstrekkelig 

kunnskap om hvordan sikre barns mentale helse og læring. Folkehelseinstituttet (2010) 

hevder at dette ofte ikke er tilfelle. Deres statistikk viser at ca 70 000 barn (15-20%) har 

symptomer på at de sliter mentalt. Hvis barna allerede sliter med den mentale helsen, hvordan 
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skal de da kunne fokusere på andre viktige ting som skal skje i årenes løp, med blant annet 

identitetsutvikling og faglige prestasjoner? På bakgrunn av disse tallene ses viktigheten av 

god kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet, og at kunnskapen må bli bredere for å 

kunne tilrettelegge og møte flere barn og unge etter hvert enkelt behov. Barn må få være 

barn, og voksne må hjelpe og imøtekomme slik at barna kan fokusere på viktige ting som å 

formes til en samfunnsborger og et medmenneske, leke og ha det gøy slik som alle barn 

burde fokusere på.  

 

 

Konsekvenser av kunnskapsmangelen om kjønnsidentitet nevner Esben Esther Pirelli 

Benestad og Elsa Almås i boken Kjønn i Bevegelse (2001) på følgende måte: 

 

«Det er i mangelen på bekreftelse at smerten utvikler seg. Den enkelte kan ikke overlates 

til seg selv, vi trenger sammenhenger, vi trenger å føle at vi hører til. Kanskje trenger vi 

nye former for tilhørighet? Når vi sprenger kjønnsrammene, skapes det mange nye 

utfordringer. Prosessen går sin gang. Om den går langsomt eller hurtig, vet vi egentlig 

ikke. Uansett er det nødvendig at den verdenen som består av profesjonelle hjelpere også 

tilpasser seg de nye uttrykkene» (Almås & Pirelli Benestad, 2001, s. 13). 

  

Denne oppgavens formål er å undersøke identitetsutviklingen til en transperson, samt familie- 

og skoleforhold. Oppgaven er basert på en kasusstudie av en familie hvor barnet har 

diagnosen F.64.0., deres erfaringer i møte med barnehage og skole, faglitteratur og andre 

behjelpelige bidragsytere. 

 

Hovedproblemstillingen er: Hvordan har en ung transperson opplevd sin identitetsutvikling? 

Underproblemstillinger er: 

 

1.   På hvilken måte og på hvilke tidspunkt i livet oppleves 

symptomene innen diagnosen F.64.0/F.64.2? 

 

2.   Hvordan har identitetsprosessen utviklet seg fra 3 til 20 år? 

 

3.   Hvilke pedagogisk og spesialpedagogisk hjelp ble iverksatt for å 

sikre hennes mentale helse, utdanning og utvikling? 
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Håpet er at dette casestudiet kan være et bidrag for skoler, helsepersonell og andre som 

ønsker å lære om transpersoner. Å kunne bidra noe med og åpne opp for mer kunnskap på 

dette feltet, slik at fagkyndige personer kan stille med åpent sinn og en god dose kunnskap i 

møte med barna. 

	  

 

1.3   Begrepsforståelse 
I dette kapitlet fremstilles begrepene og en kort drøfting rundt hvert begrep. Det er ikke gitt at 

alle begrepene er definert på samme måter ut ifra ulike kilder. De vil bli definert ut ifra min 

betydning i dette forskningsarbeidet og det er viktig at ikke definisjonene betraktes som en 

fasit. Transperson har jeg definert ut ifra Benestad sin definisjon:” Transperson er en person 

som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn” (Benestad, 2016, s. 3). Det finnes også 

andre definisjoner, men Benestad og Almås anses som en av de fremste på feltet 

transseksualitet i Norge. Det motsatte av transperson kalles cicperson, og er en person som 

føler tilhørighet til kjønnet som er tildelt i svangerskapet (Benestad, 2016, s. 3).  

De medisinske diagnosekodene F.64.0 og F.64.2 for transseksualitet hos barn og voksne, har 

jeg hentet definisjonen ifra ICD-systemet som brukes særlig innenfor helsevesenet. Det er et 

bruksverktøy hvor ulike diagnoser og sykdomstilstander er beskrevet og omtales som ”den 

internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer” 

(Helsedirektoratet, 2015, s. 1).  

Gjennom hele livet går mennesker igjennom en identitetsutvikling. Definisjonen på dette 

kommer også fra Benestad (2016) s. 23 om at det identiske omhandler at noe er likt. Det 

handler om å finne seg selv i seg selv. Man må akseptere og finne sin egen varige livsstil som 

tilsvarer den man er. Innenfor identitet har vi også kjønnsidentitet og den omhandler i følge 

Van der Ros & Benestad (2014), s. 2 ”hvilket eller hvilke kjønn man personlig oppfatter og 

identifiserer seg som. Det er subjektivt og må ikke nødvendigvis være parallelt med kroppens 

biologiske og ytre anatomi. Andres oppfatning om hvilket eller hvilke kjønn er heller ikke 

relevant”. 
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1.4   Avgrensning og struktur 
 

På bakgrunn av studiets tidsomfang har jeg lagt vekt på å presentere de aspektene som er 

mest relevant for oppgaven, de punkter som har potensiale for å gagne ungdom som vokser 

opp med identitetsrelaterte utfordringer. Denne masteravhandlingen omfatter bare en families 

historie. Dermed er ikke momentene som tas frem i teksten en fasit for andre, men heller en 

illustrasjon av kompleksiteten innen en transpersons utviklingsprosess. Det teoretiske 

perspektiv for identitetsutvikling er primært basert på E. H. Erikson (1963) fordi den 

vektlegger identitetsutvikling i klare trinn innenfor en psyko-sosial ramme. Dette er supplert 

med teori om resiliens og «well-being» (Masten 2014, Lassen 2017, s 64) som forklarer 

hvordan mennesker i risiko kan klare å fungere til tross for store utfordringer.  Som 

teorigrunnlag kunne det blitt anvendt flere ulike teoretikere og deres perspektiv. Jeg har valgt 

Erikson, innenfor identitet da jeg anser hans teori som passende til mitt forskningsarbeid. 

Innenfor resiliensforskning falt valget på Ann Masten. Hun refererer til Norman Garmazy, 

Michelle Rutter, Dante Cicchetti, egen og andre sin forskning innen feltet. De var historiske 

viktige på feltet, men jeg anser Mastens arbeid som mer tidsaktuell da hun har nyere 

forskning som angår mitt arbeid. Ann Masten ble en del av en forskningsgruppe for første 

gang i 1977 og fokuserte på hva som frembringer adaptiv adferd. Dermed ble dette naturlig 

så lenge oppgavens omfang ikke er bredere og jeg måtte gjøre et utvalg av teoretikere til å 

belyse teorien.  

 

Strukturen i oppgaven består av teorigrunnlag basert på funnene om livet til Maria, fra tidlig 

barndom og frem til i dag. Den er forankret i teori som omhandler identitetsutvikling, 

transseksualitet, resiliens og en liten del diskriminering. I kapittelet om funn har jeg begynt i 

fra Marias barndom og frem til i dag. Som tidligere nevnt har jeg delt det inn i ulike 

kategorier (se side 24) og i slutten av hver kategori kommer det en oppsummering sammen 

med funn og teori. I oppsummeringene er det ikke meningen å fremstå med bombastiske 

konklusjoner, men egne refleksjoner og oppfatninger ut ifra min forskningsprosess. Dermed 

er det ingen fasit og det er ikke nødvendigvis slik andre i samme situasjon føler det. 

Metodevalget er et kvalitativt forskningsintervju, med semi-strukturerte spørsmål. Jeg ønsket 

en åpning for flere refleksjoner, enn at intervjuguiden måtte følges slavisk. Presentasjon av 

empiriske funn under relevante teoretiske og databaserte kategorier som nevnt. 

Hovedkategoriene har relevante underkategorier basert på Marias intervju som diskuteres 
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både underveis og avslutningsvis i lys av problemstillingene og teori. Analysen som kommer 

tilslutt avsluttes med en oppsummerende konklusjon, begrensinger innenfor studiet og 

forskningsbehov videre.  
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2  Teori 
 

I dette avsnittet presenteres de tre teoretiske temaene som er mest relevante for oppgaven- 

transseksualitet, identitetsutvikling og resiliens innen spesialpedagogikk. Mangfold fra 

fosterlivet er forkortet, da det gis en grunnleggende start av fosterutviklingen. Det kunne ha 

vært fylt på med mer fagstoff, men på grunn av plassmangel valgte jeg ut det jeg anså som 

viktigst i starten på Marias liv.  

 

2.1   Transseksualitet  

Mangfold fra fosterlivet 
 

Viktige egenskaper for det vi kaller kjønn, er i begynnerfasen ved befruktning. Når et individ 

dannes, tar det til ved en celleklump som da har mange iboende muligheter hvor alle 

kjønnsuttrykkene om menneskekroppen kan være definert ved fødsel (Benestad & Almås, 

2012, s. 22).	  Egenskapene som fosteret har ved fødsel, blir båret av hver eneste celle og anses 

som særdeles relevant under denne prosessen da det her er starten på et hvert liv.  Mennesket 

er utstyrt med individuelle genetiske egenskaper som er forankret i 23 kromosompar, men 

kun ett av parene definerer og bestemmer det genetiske kjønnet. XX er jente og XY er gutt, 

hvor det er X-kromosomet som bærer individets arv i fra mor, og den andre delen av paret, 

enten X hvis det er jente eller Y hvis det er gutt, som kommer fra far. 

 

Det er som oftest at fostre med XY- kromosomer blir gutte-like eller gutter og at fostre med 

XX- kromosomer utvikler seg til jente-like eller jenter. Faktoren som er mest avgjørende for 

at utviklingen skal skje mot en gutt, omhandler den delen av Y-kromosomets tilstedeværelse 

av TDF (forkortelse for testisdeterminerende faktor). TDF har etter grundige undersøkelser 

påvist et gen som kalles SRY (står for sex reversal Y) hvor det er genet SRY som får i gang 

utviklingen av testikler hos fosteret. Fosterkjønnskjertlene er udifferensierte og har dermed 

utviklingspotensiale for både ovarier (kvinnelige kjønnskjertler) og testikler. Gjennom 

testikkelutviklingen og SRY gis det et grunnlag som er viktig for etablering av en manne-lik 

kropp.   
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Utviklingen på kjønnet og identifiseringen på kjønnet er ikke ferdig utviklet rundt fødsel og 

dermed ikke tilstrekkelig for at det individet skal kunne bli forplantningsdyktig i fremtiden. 

Det er eksistensielt to typer anlegg som hver celleklump som alle individer begynner med, 

Müllerske ganger og Wolffske ganger. Müllerske ganger utvikles mot en jentekropp mens de 

Wolffske ganger utvikles videre mot en mannekropp (Benestad & Almås, 2012, s. 22).  

 

 

 

2.2   Kjønnsdysfori hos barn, ungdom og voksne  
Kjønnsdysfori 
 

Dysfori er det som oppstår i en situasjon hvor hjernen forventer at kroppen er annerledes enn 

den egentlig er i sin fysiske form. For transpersoner kan (ikke alltid) dette bety forskjellige 

grader og måter en har det, spesielt innenfor følelser og gjerne generell ubehagelighet for 

personer. Eksempler på dette er når en person har bryster, vide hofter, penis eller testikler og 

føler dette er feil. I trans-samfunnet hører vi om ekstreme tilfeller av dysfori, som at personer 

har vært så desperate at de har fysisk amputerer bryster, eller penis. 

I vårt samfunn diskuterer vi løsninger og måter å hjelpe personer med denne utfordringer, 

hvor enkelte får tilbud om medisinske inngrep for å endre kroppens form og funksjon.  

Til tross for dette har jeg personlig under min oppvekst knapt hørt begrepet kjønnsdysfori, og 

aldri blitt opplært eller fortalt om identitetsforvirring.  

Det virker til at dette er noe som i stor grad har kommet på matten de siste årene, hvor det 

tidligere nevnte tv-programmet var en oppvekker for mange. Vanligvis er det ikke naturlig å 

lære barn, eller ungdommer om tung psykologi, men en viss forenkling og forklaring for å 

skape bevissthet rundt denne problemstillingen svært viktig. Dette spesielt i en tid hvor 

avvikelser fra «normen» blir mer og mer godtatt og akseptert (Benestad, 2014, s. 17).  

For ikke-transpersoner er det å motta informasjon om dysfori en hjelp til å forstå eller få 

innsikt i temaet, dette påvirker empati og respekten mellom partene. Særlig viktig er dette for 

personer som har transpersoner i sin vennekrets, familie eller kjære og generelt mennesker 

om opplever dette på en daglig basis. 
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Diagnosen F.46.0 beskrives på følgende måte: 

«Transseksualisme er et sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det 

annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn 

ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre 

kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig». (Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet, 2015). 

 

Dette er en markert uoverensstemmelse mellom en persons opplevelse av kjønn og personens 

tildelte kjønn ved fødsel over 6 måneder i strekk, hvor minst 6 av følgende punkter må være 

gjeldende hos barn.  

Kriteriet er følgende: 

 

Krav 1-8 er: 

 

1.  Et sterkt ønske om å være av det andre kjønn, eller en sterk følelse av å faktiske 

være det andre kjønnet. (Eller et annet alternativt kjønn fra personens medfødte 

kjønn). 

2.  I gutter (medfødt kjønn), et sterkt ønske om å kle seg som kvinne og ha feminine 

trekk i kledningen og fremtreden. Eller i jenter (medfødt kjønn), et sterkt ønske 

om å kle seg som mann, og ha maskuline trekk i kledning og fremtreden.  

3.  Et ønske om å spille en rolle som motsatte kjønn i fantasi, spill og lek. 

4.  Et ønske om leker som stereotypisk tilhører det motsatte kjønn. 

5.  Et ønske om lekekamerater av det andre kjønn. 

6.  Hos gutter (medfødt kjønn), sterk misnøye ved maskuline leker og aktiviteter, 

lekeslåssing og røffe tak; eller i jenter (medfødt kjønn), sterk avvisning av typiske 

feminine leker og aktiviteter. 

7.  Sterk misnøye med sin medfødte seksuelle anatomi. 

8.  Et sterkt ønske om det primære eller sekundere kjønnskarakteristikk som matcher 

personens opplevde kjønn. 

 

Tilstanden er assosiert med klinisk betydelig ubehag, eller forhindring av sosial utvikling, 

skole eller andre viktige områder (DSM – 5, 2012-2013, s. 452). 
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Kjønnsdysfori hos ungdom og voksne  

 

Symptomene hos ungdommer og voksne ligner de hos barn, men er mer eksplisitte. Det er 

igjen en markert uoverensstemmelse mellom en persons opplevelse av kjønn og personens 

tildelte kjønn ved fødsel over 6 måneder i strekk. Minst 6 av følgende punkter må være 

gjeldende: 

1.  En markert uoverensstemmelse mellom en persons opplevelse av kjønn og/eller 

sekundære kjønnskarakteristikk (eller hos unge ungdommer, de forventede 

sekundære kjønnskarakteristikker). 

2.  Et sterkt ønske om å kvitte seg med ens primære og/eller sekundære 

kjønnskarakteristikker grunnet en markert uoverensstemmelse mellom en persons 

opplevelse av sitt kjønn (eller hos unge ungdommer, et ønske om å unngå 

utvikling av forventet sekundær kjønnskarakteristikk). 

3.  Et sterkt ønske om å ha sekundære og/eller primære kjønnskarakteristikker 

tilhørende det andre kjønn. 

4.  Et sterkt ønske om å være det andre kjønn (eller et alternativt kjønn, forskjellig fra 

sitt eget). 

5.  Et sterkt ønske om å bli behandlet som det andre kjønn (eller et alternativt kjønn, 

forskjellig fra sitt eget). 

6.  En sterk overbevisning at man har de typiske følelsene og reaksjonene til det 

andre kjønn (eller et alternativt kjønn, forskjellig fra sitt eget) (DSM – 5, 2012-

2013, s. 452). 

 

Denne tilstanden er også assosiert med klinisk betydelig ubehag, eller forhindring av sosial 

utvikling, skole eller andre viktige områder. 

 

 

Diagnosen F.46.2 krever derimot en dyptgående forstyrrelse av den normale 

kjønnsidentiteten. Denne koden skal ikke brukes ved bare "gutteaktig" atferd hos jenter og 

"jenteaktig" atferd hos gutter. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet beskriver dette på 

følgende måte: 

«Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen er en lidelse som inntrer i tidlig barndom 

(og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et vedvarende og intenst ubehag 

ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å tilhøre det annet 
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kjønn. Det foreligger vedvarende opptatthet av klærne og aktivitetene til det annet 

kjønn, samt avsky for individets eget kjønn.» (Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2015). 

 

2.2.1   Historisk tilbakeblikk  
 

Et historisk tilbakeblikk viser at trans har vært omtalt i en rekke tidsperioder.  

Det historiske går i to faser i følge Benestad (2017, s. 174). Hen nevner den androgyne 

kunsten som har eksistert i den greske kulturen i flere hundre år, vikingtiden som har Odin 

som trer ut av den mannlige rollen og inn i den kvinnelige. Det er også nevnt helgener fra 

middelalderen som var født kvinner og levde som menn 

 

Det kom allerede en bok ut i 1910 om transvestitter. Noe som tilsier at vi har hatt 

kjønnsoverskridende atferd i flere år. Magnus Hirschfeld representerer overgangen til neste 

fase, da han er den første som bruker transseksualisme. Hirschfeld gikk sammen med flere og 

samlet masse litteratur i 1920 årene, mens nazistene kom og brant det. Han fortsatte å jobbe 

med det allikevel. I 1949 kom Cauldwell på banen, han ble ansett som veldig 

patologiserende, og den som representerer den egentlige etableringen i fase to er Harry 

Benjamin i begynnelsen av 60-tallet. Han sa at hvis ikke man kan få sjelen til å passe med 

kroppen, kan man ikke da i alt anstendighetsnavn få kroppen til å passe med sjela. Han 

innførte hormonbehandlingen og behandlet pasienter. Så gikk psykiatrien imot Harry 

Benjamin og sa at pasientene var forvirret i hodet og at de ikke kunne behandles. Etter hvert 

vant psykiatrien. Men den vant aldri over seg selv, da de kom til erkjennelse med at 

transseksualitet ikke kan behandles bort med psykoterapi. Dermed gikk de med på hormoner 

og kirurgi, men det ble stående som en psykiatrisk diagnose. I verdens helseorganisasjons 

helsemanual – ICD står det under ”mental disorders”, psykiatrien har tviholdt på gruppen. 

Noe som har kommet lite godt ut av for psykiatrien.  

Videre har det vært en voksende selvbevissthet i selve transpopulasjonen og etter hvert sluttet 

man å komme bedene om hormoner fordi jeg er gal. Det er mange som står på kravende sine. 

Det har blitt et større antall med folk som har vært aktivister i noen år, som står opp for seg 

selv. I fra mai 2018 i ICD- 11 blir transdiagnosen fjernet som en diagnose under mental 

forstyrrelse, men blir beskrevet som kjønnsinkongruens (Benestad, 2017, s. 23).  

 



	  12	  

 

 

2.3   Identitet og identitetsutvikling 
 

Innenfor identitetsutvikling og teoretiske retninger finnes det ulike teoretikere, men en av de 

mest sentrale er Erik Homburger Erikson. Han var en tysk psykolog som emigrerte til USA i 

1933, mest kjent for sin personlighetsutvikling-teori og sine bøker skrevet fra 1950 til 1982. 

Han har blant annet skrevet boken om barndommen og samfunnet. Erikson bidro sterkt 

innenfor psykoanalytisk forståelse av personlighe og videre utvikling rundt forståelsen. Freud 

var en grunnlegger av psykoanalyse, derav Freud kan kategoriseres under ”klassisk 

psykoanalyse”, mens gyldigheten av å plassere Eriksons teorier under samme kategori er noe 

vag, da Erikson beveger seg bort i fra Freuds læresetninger. Erikson kan anses som en jeg-

psykolog, og det hadde han til felles med hans faglige veileder og terapeut Anna Freud. 

 

Ifølge Erikson er identitetsutvikling i stor grad en sosial og livslang prosess, både for 

normalutvikling og generell utvikling av psykopatologi. Han beskrev de psykososiale fasene i 

personlighetsutvikling som både en korreksjon, videreutvikling og utvidelse av Freuds 

konstitusjonelt forankrede psykoseksuelle fase-teori. Hvis vi ser det psykoanalytiske 

perspektivet opp mot det biologiske så kan man se enn viss sammenheng ved at man utvikles 

igjennom hele livet. Det omhandler lærdom og kunnskapsspekteret som utvides hele livet 

igjennom ulike erfaring vi gjør oss. Erikson har med bakgrunn i sitt kliniske arbeid og studier 

av barn, ungdom og voksne har Erikson gjennom studier av flere kulturer delt Freuds 

tankegang om at denne formen for utvikling kan og bør beskrives i form av forskjellige 

stadier og/eller faser. Erikson valgte, istedenfor å ensidig betone psykoseksuell utvikling, 

beskrive åtte alderstypiske psykososiale kriser, hvilke nødvendigvis måtte leves gjennom og 

løses. Der Freud selv så på denne utviklingen som fullført omkring pubertet, så Erikson på 

utviklingen som en jevn og livsfølgende prosess med disse tidligere nevnte stadiene, eller 

trinnene. Med hans beskrivelser av disse fasene, kan Eriksons teori anses som både 

korreksjon, videreutvikling og utvidelse av Freuds teorier om konstitusjonelle forankrede 

psyko-seksuelle faser (Binder & Høstmark Nilsen, 2017, s. 98).	   

 

Erikson hadde fokus på forholdet mellom det selvsentrerte og samfunnet. Som et overordnet 

prosjekt ville han integrere kunnskap om de enkelte individs utvikling med kunnskap om 
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sosiale omgivelser. Dette med særlig fokus på identitetsutvikling, i form av individenes 

forhold til hvem de er. Ifølge han var studier av identitet og de individuelle livshistoriene 

ikke i stand til å bli like meningsfulle eller fruktbare uten å ta hensyn til bredere historiske 

eller kulturelle sammenheng individet befinner seg i. Et av de mest grunnleggende 

premissene for Erikson var at individets følelse av individets følelse av seg selv blir formet i 

forhold til samfunnet individet lever i. Freud tenkte at dette oppstår i spenningsfeltet mellom 

jeget og overjeget, hvilket var en antakelse Eriksons ønsket å motarbeide. Eriksons ønsket å 

se på jeget som en form for autonom funksjon. Dette er en langt enklere konseptualisering av 

hvordan en personlighet fungerer, i forhold til hva Freud mente. I stedet for å betrakte 

personlighet som hovedsakelig formet av drifter eller foreldrefigurer, ønsket Erikson at 

fokuset skulle flyttes til samfunnet i sin helhet, inkludert familie og andre mennesker i 

barnets hverdag, også storsamfunnets tradisjoner, verdier og holdninger. 

 

 

Erikson kom til å dele Freuds tankegang om at utvikling kan beskrives i form av faser eller 

stadier, på bakgrunn av sine kliniske iakttakelser av barn, ungdom og voksen. I stedet for å 

ensidig betone psykoseksuell utvikling beskrev Erikson i ”Barndommen og samfunnet”, et 

antall alderstypiske psykososiale kriser, og at disse må løses ved gjennomlevelse. Freud anså 

personlighetsutvikling som	  vesentlig	  fullført	  rundt	  fem-‐‑	  seksårsalderen, hvor Erikson så på 

utviklingen som en prosess som fulgte individet livet ut, inklusive de åtte utviklingstrinn 

(«menneskets åtte aldre»). Dermed grunnlegges teorien på en tankegang om epigenese – som 

vil si at en person under normale omstendigheter flytter seg gradvis gjennom disse trinnene, 

via tydelig adskilte tidsperioder i et fast mønster. 

 

 

 

 

Gangen mellom disse trinnene vil alltid innebære en form for belastning for individet, 

grunnen til dette er at disse overgangene gjerne forbindes med konflikt. Helt avhengig av 

hvordan, eller med hva slags suksess barnet takler trinnenes dilemmaer og konflikter, vil 

barnet bli preget av den senere utviklingen av personligheten enten positivt eller negativt. I 

barnets første år på kloden vil barnet, både ved kontakt med mor og ved kvaliteten på 

omsorgen, forme de rudimentære livsholdninger barnet vil bære. Hvis denne utviklingen er 

tilfredsstillende, oppstår det grunnleggende tillit og trygghet hos barnet, hvor i motsatt fall 
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utrygghet og mistillit, både ovenfor familie og omverdenen. Dette er de aller tidligst formede 

holdningene barnet møter, som uunngåelig vil prege individets forløpende opplevelser og 

erfaringer videre i livet. Dette vil påvirket barnets evne til læring, hengivelse, kontakt og 

emosjonell tilknytning.  Det andre trinnet, ved 1-3årsalder, oppstår som oftest barnets første 

forsøk på frigjørelse fra sin mor. Her manifesterer utviklingskonflikt seg i all hovedsak i form 

av autonomi versus skam og tvil. I denne alderen begynner foreldre flest å stille krav, et godt 

eksempel på dette er hygiene i renslighetstreningen. Samtidig som dette pågår, lærer barnet 

om grenser og testing av foreldrene. I denne prosessen oppleves ofte barnet som sta og 

egenrådig. I det tilfellet hvor barnet erfarer bevarelse av herredømmet over seg selv, tilegnes 

det en viss grad av selvkontroll og følelse av autonomi og stolthet. Likevel kan denne 

prosessen ende omvendt: Hvis barnet eksempelvis til stadighet opplever tap av kontroll over 

seg selv, eller tvang fra foreldre, kan dette føre til grunnlag for barnets tap av tro på seg selv 

og føre til skam, tvil og manglende selvtillit	  (Binder	  &	  Høstmark	  Nilsen,	  2017,	  s.	  100). 

 

I løpet av det tredje trinnet, 3-5-årsalder, vil konflikter gjerne ta form av initiativ versus 

skyldfølelse. Ved økt selvstendighet og uavhengighet fra det forrige trinnet, ser vi at dette 

manifesterer seg i form av at barnet blir mer aktivt, utforskende og mer eller mindre 

aggressiv i sin oppførsel og væremåte. Denne fasen er også beskrevet som fasen hvor barnet 

«erobrer verden». Denne fasen blir på forskjellige måter møtt av barnets omgivelser som kan 

sette grenser for barnet. Dette kan foregå på måter som innebærer at barnet er maktesløst 

overfor overmakten, hvor resultatet kan bli en følelse av tilkortkomming, skyld og 

samvittighet, snarere enn grunnleggende tiltakslyst og barnets initiativ.  Her lærer barnet for 

alvor en fornemmelse av at det finnes både gode og dårlige handlinger i livet, og at enkelte 

ting er rett eller galt. Dette indikerer en tydelig parallell til Freuds betoning av trinnet, som er 

sentralt i overjeg- utviklingen (Binder & Høstmark Nielsen, 2017, s. 101). 

Det fjerde trinnet strekker seg fra 5-6 årsalderen og frem til puberteten. Dette er det lengste 

trinnet, og er primært kjent ved at de ferdigheter og kompetanser, både fysisk og psykisk, 

barnet har opparbeidet seg ved de tidligere trinnene blir perfeksjonert og konsolidert. Her 

benevnes konfliktdimensjonen som arbeidsevne versus mindreverdighetsfølelse. Her trapper 

barnets første møte med skolens krav og forventninger. Her får barnet tildelt 

problemstillinger og oppgaver som må løses, og barnet blir introdusert til evalueringer og 

karaktersettinger av voksne. Her oppleves gjerne barnet at det kommer til kort, og ikke er bra 

nok. Her kan de mistet motet, resignere og bli sterkt preget av mindreverdighetsfølelse som 
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preger barnet negativt. I tillegg vil dette påvirke barnets rolleutforming, som følge av 

negative vurderinger og mangel på mestringsfølelse. 

 

Det femte trinnet i utviklingen kaller Erikson for pubertet og overgangsalder. Her finner vi 

motsetningsparet identitet versus rolleforvirring (identitetskrise). Erikson mener at hvert 

individs hovedutfordring på det femte trinnet består av å forene barnets erfaring og deres 

opplevelser med forventninger en blir møtt av i det voksne liv. Dette er det avgjørende 

punktet i livet hvor individet blir introdusert til spørsmålet «hvem er jeg?». Her kan en 

mindre vellykket utgang av krisen skape en følelse av rolleforvirring og gjennomgripende 

selvusikkerhet. De tre siste stadiene omhandler voksen alder, hvor Erikson skiller mellom 

tidlig voksen alder (trinn seks), voksen alder (trinn syv), og moden alder (trinn åtte) (Binder 

& Høstmark Nielsen, 2017 s. 102). Motsetningsparet for seks og syv er i utgangspunktet 

intimitet versus isolasjon og generering versus stagnasjon. Som et sluttkapittel i utviklingen 

her beskriver Erikson trinn åtte, moden alder, som en alder hvor utfordringen er å finne 

sammenheng og mening i det som allerede er gjort, og har skjedd. Her har Erikson delt fasen 

opp i to forskjellige utfall, hvor den negative polen har fått betegnelsen desperasjon – følelsen 

av å ha levd et bortkastet liv, at tiden er for kort til å finne på noe nytt og gå nye veier, og 

frykt for den uunngåelige død. Den positive posten er representert av integritet og tilfredshet. 

(Binder	  &	  Høstmark Nielsen, 2017 s.103) 

 

 

2.3.1   Resiliens og ”well-being” og inkludering 
 

Interessen rundt resiliens ble forsterket når man så hvordan mennesker som hadde dårlige 

forutsetninger, allikevel klarte seg svært godt. Såkalte ”løvetannbarn” som klarte seg til tross 

for dårlige oppvekstvillkår i dysfunksjonelle familier, fattigdom og andre tragedier i nær 

omkrets som påvirker barnet (Lassen, 2017, s. 136). Prosessen omtaler Masten (2014) som 

”ordinary magic” fordi resiliens vanligvis er til stede under gode omsorgsbetingelser. Hun 

(2014) identifiserte de følgende tre former for relasjoner som synes å fremme god resiliens: 

 

1) Effektive omsorgspersoner 

2) Nære relasjoner til kompetente voksne og 

3) Nære venner eller partnere 
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Disse aspektene må være til stede for at utviklingsprosessen skal ha en positiv form forankret 

i en trygg tilknytning til de nærmeste familiemedlemmene, noen jevnaldrende og et sosialt 

nettverk. Ikke alle barn har primær tilknytning til sine foreldre eller omsorgspersoner, men 

heller en nabo, et annet familiemedlem eller en lærer. 

Det er fire andre aspekter som fokuserer på barnets muligheter for selvutvikling. Disse er 

først og fremst: 

 

1) IQ og problemløsningsferdigheter 

2) Selvkontroll 

3) Emosjonell regulering og planlegging og 

4) Motivasjon for mestring/ ”selfefficasy” 

 

 

Lassen (2017, s. 137) mener at en positiv selvfølelse, mestringsopplevelser, læring og 

tilknytning er aspekter som står tett sammen. Alle faktorene har en viss påvirkning og 

sammenheng. Til stede styrker de hverandre, men dersom et av momentene ikke er på plass 

kan resiliens svekkes. 

Det tredje kategori for resiliens aspekter fremmer følelser av håp, optimisme og tro. Her 

kommer troen på tilhørighet og optimisme i livets hendelsesforløp som er større enn egen 

eksistens inn. For at disse aspektene bygges opp er impulser fra skoler, fritidsklubber og 

arenaer og interesseorganisasjoner viktige. Langsiktig vekst er to aspekter som inngår i den 

fjerde kategorien. Her er skolen og andre samfunnsbaserte helse- og sosiale organisasjoner 

vesentlige. De sikrer utviklingen av selvet og mestringsfølelsene som igjen åpner for 

fremtidig fungering i samfunnet. Når vanskeligheter og ulike utfordringer oppstår, kan gode 

relasjoner og ulike karaktertrekk og systemer beskytte og hjelpe individer til å takle 

utfordringen på en bedre måte enn om disse aspektene ikke hadde vært til stede. Ved at alle 

aspekter er på plass, finnes muligheter til å klare utfordringer og ens utviklings og 

vekstprosess, fungering og opplevelser av ”well-being”. Transseksuelle kan ansees som 

ekstra sårbare fordi ulike kjønnsroller i samfunnet defineres på forhånd. Dette kan gjøre at de 

befinner seg i en situasjon de ikke er komfortabel med. Det kan være vanskelig å fokusere på 

en naturlig læringskurve når kjønn og identitet ikke henger sammen.  
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”Well-being” kan anses som en prosess og en tilstand og bidrar til en vekstspiral innenfor 

trivsel og mestring som igjen fører til en god læringskurve. Vi kan se på fem nødvendige 

trinn som bidrar til vekstspiralen av ”well-being” (Lassen, 2017, s 142). Det første punktet er 

en viss stimulering av lykke og positive emosjoner i hverdagen. Som nummer to kommer et 

indre driv hos personen selv, hvor et engasjement og pågangsmot driver mot målet. Det tredje 

forholdet er tilstedeværelse av positive relasjoner som vil gi en trygg bakgrunn og en slags 

grunnmur av trygghet. Denne tryggheten kan bidra til å takle utfordringer som blant annet det 

å stå frem som den man er, seksuell legning, eller andre utfordringer på en bedre måte. Dette 

fundamentet av trygghet behøver ikke være en forelder eller omsorgsperson, men kan være 

en trener, lærer eller en nabo. Som det nestsiste punktet kommer viktigheten av 

meningsfullhet, finne verdien av det som gjøres og oppnå et mål. Dette gir mestringsfølelse 

og en egen glede. Når innsats over tid har ført frem til et ønskelig mål vil dette gi en sterk 

mestringsfølelse og glede. Alle disse punktene er en del av vekstprosessen og bidrar til 

trivsel. «Well-being» forholdene og resiliens utvikling synes å være parallelle prosesser som 

begge er viktige for hvordan barn og ungdommer fungerer. Resiliens er spesielt viktig for 

transseksuelle i dette tilfelle. Selvmordsstatistikken er høy, og dermed er det viktig at de har 

motstandsdyktighet, og en god læringsspiral. Ved at de blir møtt av trygge rammer rundt seg, 

så kan tiden brukes på å lære og utvikles, ikke bare på å finne ut av seg selv.  

 

2.4   Mangfold og inkludering, tilpasset opplæring og 

spesialpedagogikk 
 

Inkludering er viktig for barn og unge, det er en grunnleggende del av selvaktualiseringen. 

Det er viktig med en viss kvalitet for systemet rundt barn og unge. Både for å ivareta barn og 

unge, men også som et godt støtteapparat rundt. For å kvalitetssikre dette kan de tre 

dimensjoner være en liten pekepinn. Første dimensjonen kaller Nilsen (2017, s. 140) for den 

organisatoriske og fysiske dimensjonen som omhandler hvorvidt barnet/den unge føler 

tilhørighet til skolen, eller om det er mer en plikt å møte opp der. Det er visse lovmessige 

plikter som skolen er pålagt, dette kommer jeg tilbake til. Alle i norsk skole opplever en viss 

inkludering med egen plass og egen pult, men allikevel kan føle en manglende tilhørighet til 

fellesskapet. 
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Den andre dimensjonen er den sosiale dimensjonen, her kan man ta inn de resiliens-aspektene 

som tidligere nevnt. Her er det viktig med skolens læringsfelleskap og det sosiale miljøet. 

Kunnskapsdepartementet understreker også hvor viktig inkludering er for læringsfellesskapet. 

Allikevel påpeker Lassen (2017, s. 140) at nyere forskning viser at rundt 30 prosent ikke føler 

inkludering og er ensomme i skolen. Den siste og tredje dimensjonen er faglig og kulturell 

inkludering. Det er viktig å tilegne seg kunnskap både faglig og kulturelt for å kunne bli en 

god medborger i samfunnet. Skolen er en viktig arena her, men samtidig er læreren en viktig 

person for barna. En god lærer leder klassen godt og fremmer inkluderende læringsmiljø i et 

positivt miljø. Når elevene blir støttet og anerkjent av en god klasseleder, vil dette fremme 

mestringsfølelse og trivsel og dermed vil eleven føle en økende læringskurve i 

læringsarbeidet. I tillegg vil det være en trygg plattform for å ytre sine meninger og tanker til 

læreren, slik at skolen kan bidra ved eventuelle utfordringer som kan oppstå. I tillegg er det 

en åpning for å feile og mislykkes og det blir ikke et anstrengt forhold, men elevene vil 

uttrykke nysgjerrighet og lærdommen blomstrer. I følge Lassen (2017, s. 141) er det viktig 

med en raus læringsplattform hvor det er åpning for både å prøve og feile. Da dette blir en del 

av elevenes læringsprosess vil læringskurven stige og fremskrittene blir deretter. Nederlagene 

og feil vil ikke bli tatt like hardt og alvorlig som det kunne blitt gjort ved en mindre raus 

plattform. 

 

 

 

Lovverket gir spesialpedagogikk konsekvensvurdering og målsettinger av rettigheter. Det 

utgjør en vesentlig innfallsvinkel med konsekvenser på spennet mellom virkemidler, 

utilsiktede og tilsiktede mål. 

 

 

Vi har ulike lover og regler for å ivareta barns beste. Både barnekonvensjonen, 

Kunnskapsløftet og stortingsmeldingene har lover og regler for det. Jeg ønsker å ta med et 

utdrag i fra Stortingsmelding nr. 18.: 

”I den enkelte barnehage og skole betyr inkludering at man aktivt tar hensyn til barn 

og unges ulike forutsetninger og evner, både i organisering og pedagogikk. Derfor 

forutsetter opplæringsloven at utdanningssystemet skal være likeverdig og tilpasset 
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den enkeltes forutsetninger og evner. Det krever gode læringsmiljøer hvor elevene 

opplever både det faglige og det sosiale fellesskapet som utviklende og godt. I noen 

sammenhenger krever det også utstrakt individuell tilrettelegging. På samme måte 

skal barnehagens omsorgs- og læringsmiljø fremme barns trivsel, livsglede, mestring 

og følelse av egenverd. Den inkluderende barnehagen og skolen er basert på verdier 

og et menneskesyn med grunnleggende respekt for menneskerettighetene og 

menneskers likeverd.” (Læring og fellesskap, 2010-2011, s. 1). 

 

I dette avsnittet står det klart og tydelig om hva skoledagen skal ha en forankring i. Men vi 

kan heller stille oss spørsmålet om det kun er et teoretisk grunnlag, eller om dette er noe vi 

klarer å utøve i praksis? Spesialpedagogikk er forankret i rettighetene til velferdsstaten og 

skal ivareta og tilpasses hvert ulikt menneske. Videre står det i Stortingsmelding nummer 18 

om tilpasset opplæring: 

 

 

”Tilpasset opplæring er de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best 

mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, 

pedagogiske metoder og progresjon. Tilpasset opplæring i en mangfoldig sammensatt 

klasse eller gruppe vil ofte være krevende for lærerne. Fordi skolen først og fremst er 

en fellesskapsarena, kan ikke tilpasset opplæring forstås som en ren individualisering 

av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene 

og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet.”(Læring og fellesskap, 2010-

2011, s. 1). 

 

Igjen påpekes det at skolen skal tilrettelegge og imøtekomme barnas ulike behov. Det skal 

tilpasses og tilrettelegges. Videre påpekes også at dersom skolen er usikker eller ikke klarer å 

gi barnet tilstrekkelig hjelp ut i fra egen kompetanse, skal PP-tjenesten eller annen ekstern gi 

hjelp for å finne en løsning. 

”Skolens evne til å gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for 

spesialundervisning. Departementet mener at mange skoler bør gjøre mer innenfor 

rammen av tilpasset opplæring før elevers behov for spesialundervisning eventuelt 

utredes av PP-tjenesten.”  (Læring og fellesskap, 2010-2011, s. 1). 
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I følge Befring (2016, s. 45) skal velferdsstaten ta vare på og garantere hvert enkelt menneske 

en viss trygghet, personlig utvikling, helse og gjøre barna til gode borgere. 
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3  Metode 
 

Forskningens hovedformål er blant annet å fremskaffe fagkompetanse og ny innsikt (Befring, 

2016, s. 10). Når man skal besvare en problemstilling må man ha en metode for å finne frem 

til en konklusjon. Det benyttes datainnsamling og analyseringer av innsamlet materiale. I 

dette kapittelet skal jeg redegjøre for mine metoder til besvarelse av problemstillingene 

(Befring, 2016, s. 68). Resultatene som kommer frem under forskningsprosessen kan ha 

mulig innvirkning på spesialpedagogikkens praksis og en mulig kilde til fornyet tenkning. 

 

3.1   Vitenskapsteoretisk ramme  
 

Det finnes ulike tilnærminger og forskningstradisjoner på metodisk tilnærming for tilegnelse 

av gyldig kunnskap. Det finnes ulike tilnærminger og innenfor kvalitative studier blir de 

gjerne delt inn i fenomenologiske eller hermeneutiske studier. Befring (2016, s. 20) hevder 

når aktørforståelsen fortolkes og analyseres inn i en bredere teoretisk ramme omtales som 

hermeneutisk analyse. Fenomenologiske perspektiv er mer rettet mot menneskets kvalitative 

livsverden og deres opplevelse. I denne studien vil verken et rent fenomenologisk perspektiv 

eller en ren hermeneutisk analyse bli benyttet, men man kan se noen felles trekk. Det 

omhandler både menneskets kvalitative livsverden og informantens opplevelse. Samtidig som 

det er en bredere aktørforståelse som omtales i teorikapittelet. Allikevel vil det være feil å 

definere forskningsarbeidet i en av kategoriene – fenomenologisk eller hermeneutisk analyse.  

 

 

3.2   Førforståelse 
 

Førforståelsen for tema var vag. Jeg hadde hørt ulike begreper som ”transseksuell”, 

”transperson” uten at jeg hadde dyp kunnskap om det. Bakgrunnen for masteren er som 

tidligere nevnt ren nysgjerrighet, mangel på kunnskap på det spesialpedagogiske feltet. Det 

har vært dårlig behandling av transpersoner, og jeg følte på hvorfor de skal diskrimineres på 

noen annen måte? Vi trenger kunnskap for å kunne hjelpe, støtte og tilrettelegge. Jeg tror min 

objektivitet ble viktig når kunnskapen ikke var tilegnet på forhånd av forskningsarbeidet. 
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Hvordan kan jeg som lærer tilrettelegge, imøtekomme disse barna på best mulig måte? Vi må 

begynne et sted, og det er etter min mening kunnskap. Jeg tror at fordommene vil bli færre 

hvis vi gir rom for alle og anerkjenner hverandre slik vi er. 

Da jeg kom i kontakt med min informant og hennes familie, og da jeg hørte hennes historie 

så fikk jeg interessen og gløden for å øke kunnskapen om diagnosen F.64.1. Historien om 

mobbing, mangel på kunnskap og fortvilelsen i prosessen av å finne seg selv (kommer tilbake 

til det i kapittel 5). Jeg personlig hadde aldri hatt noe å stille opp med på det 

spesialpedagogiske feltet. Barn er sårbare når de utvikler seg, og som lærer kan man gjøre et 

viktig grep ved å stille opp. 

 

3.3   Kvalitativt design  
 

Denne studien er bygget opp på et kvalitativt forskningsdesign. Forskningsdesignet åpner for 

en fleksibel datainnsamling og forfølgelse av interessante momenter som oppstår under 

forskningsprosessen. Ved bruk av kvalitativt design skapes det gode betingelser for å komme 

i dybden på studiens problemstillinger.	  Det åpnes opp for både dynamiske og uformelle 

samspill, hvor samspillets naturlighet ligger til fokus mellom forsker og informant (Kleven, 

2002, s.62). Fleksibilitet i forskning åpner for muligheten til innhenting av viktig informasjon 

som kan være utfordrende å få tak i ellers. Dersom fleksibiliteten for viktig informasjon skal 

oppstå er det et større krav på forskerens evne til å skape gode og trygge relasjoner til 

informantene. Hvis relasjonene knyttes tidlig i prosessen vil det være lettere som forsker å 

følge opp relevante aspekter som kommer frem under intervju og eventuelle deltakende 

observasjoner (Kleven, 2002, s. 62). Jeg har prøvd å hele tiden være bevisst på objektivitet, 

imøtekommenhet, åpenhet samt danne en god relasjon med mine informanter. De skal kunne 

føle trygghet, både hvis jeg kommer med oppfølgingsspørsmål, og hvis de ønsker å spørre 

meg om noe rundt forskningsarbeidet. 

 

3.4   Utvalg 
 

Utvalget i dette forskningsprosjektet er selektivt og basert på tematikken. Som student kan 

begrenset erfaring og kompetanse på feltet være en utfordring som gjør at det kan være en 

utfordring å sette sammen teoretiske utvalg som har stor variasjon knyttet til temaet (Dalen, 

2013, s. 45). Metoden som er brukt for utvalg av informanter kalles kriterieutvelging, den er 
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svært mye brukt blant studenter da det starter med utgangspunkt i interesse for å belyse et 

ønske for temaet. Da det er behov for å rekognosere feltet der det er viktig å anskaffe 

passende informanter tidlig (Dalen, 2013, s. 45). 

 

 

Transpersoner er en sårbar gruppe, da diskriminering og hatkriminaliteten er stor. I Norsk 

statsvitenskapelig tidsskrift publiserte Janneke van der Ros en vitenskapelig artikkel om 

transseksuelle og skriver følgende: ”Myndighetene mangler kunnskap om transpersoner” 

(van der Ros, 2016, s. 2). Da mangelen på kunnskap er stor og det kunne være vanskelig å 

finne informanter, ble utvalget mitt litt rekruttert fra informanter som tilbød seg å delta i 

forskningsarbeidet. Forholdsvis tilfeldig fikk jeg bekjentskaper til en familie hvor datteren er 

en transperson. De tilbød seg å være informanter i mitt forskningsarbeid. På bakgrunn av 

dette var jeg heldig og hadde informanter som ønsket å delta med alt de hadde av kunnskap.  

 

Informantene i studien er en familie bestående av informanten selv, hennes foreldre, broren, 

og medisinske eksperter innen fagfeltet. Informanten og hennes foreldre blir intervjuet, mens 

andre innenfor feltet transpersoner har deltatt med innspill, lærdom og egne erfaringer 

spontant. Felles med informantene som er deltakende og de andre innenfor feltet er at alle 

som deltar i forskningsprosjektet har opplevd flere likheter som min hovedinformant. Jeg var 

selv avhengig av å kontakte personer som hadde bred erfaring på feltet (noe jeg kommer 

tilbake til under deltakende observasjon senere i dette kapittelet). 

 

 Hovedinformant Informant 1 Informant 2 Informant 3	  

Alder 20-25 50-60 50-60 20-25	  

Sivilstatus Ugift Gift Gift Ugift	  

Forhold til 

hovedinformant 

--- Mor Far Bror	  

Yrke Arbeidende og 

student 

Arbeidende Arbeidende Arbeidende	  

 

 

I følge Nilssen (2012, s. 52) kan nærhet til informantene bidra til en innsidekunnskap som 

kan være svært nyttig for forskeren, da det kan bidra med informasjon som man ikke ville 
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delt ut dersom forskeren var helt ukjent. Informasjon inkluderte hvordan utviklingsprosessen 

hadde pågått, hvordan det nå stod til med hovedinformanten, hennes familie, samt deres 

frustrasjoner om mangelen på kunnskap rundt diagnosen F.64.0 i skoleverket. Fordi mine 

informanter er mennesker jeg kjente til litt i fra før var jeg som forsker opptatt av å sikre at 

forskningsprosessen var så ordentlig og troverdig som mulig. All kontakt og rapportering har 

foregått formelt og konfidensielt. Jeg er svært takknemlig overfor informantene som har 

åpnet seg for dybdeintervjuer og gitt tillatelse til deltagelse ved timer på sykehuset. 

 

3.5   Case-studie 
 

Informantene, spesielt Maria beskriver sine opplevelser rundt oppvekst og prosess. I gjennom 

intervju, deltakende observasjon og analyse av empirien i fra datamaterialet kom følgende 

kategorier 1. Marias bakgrunn og tidlig barndom, 2. Barnehagetiden, 3. Skolestart - 

forvirring, avvisning og mobbing, 4. 8 år- spørsmål, forvirring og redsel, 5. Fristeder og 

ulykkelighet, 6. prepubertet (13-14 årsalderen) og pubertet, 7. Foreldrenes fortvilelse, 8. Når 

bitene begynte å falle på plass - sen-pubertet, 9. opprøret og valg - ung voksen, 10. Prosessen 

og veien frem mot målet, 11. Deltakende observasjon i møte på sykehuset og 12. Kategoriene 

er rangert etter informantens liv, slik at rekkefølgen ble rangert naturlig. Gjennomgående 

diskriminering fra førskolealderen til ung voksen. Sitatene i fra de ulike informantene blir 

kommentert og introdusert og hvis sitatene har over 40 ord, blir innrykk og kursivskrift 

benyttet. Anførselstegn vil bli implementert i teksten med sitater på under 40 ord. Videre 

drøftes resultatene i lys av teori og problemstillinger. Supplering med ny teori utenfor 

forskningsarbeidet vil ikke bli benyttet for å analysere empirien. 

Det er ulike syn på case-studier. Det har blitt sett på som en kunstform, støttedisiplin for ulik 

vitenskap. Ulike perspektiver rundt casestudier har et felles moment, oppfatningen om 

begrensningen av verdi i casestudier når hensikten skal være å generalisere og forklare 

(Andersen, 2012, s. 15).  Utfordringer i all forskning er eliminasjon av alternative hypoteser. 

I mitt case-studie skal jeg gjøre en triangulering, slik at det er tre aspekter å stå på. Jeg skal 

benytte meg av deltakende observasjon, intervju og andre informanter på feltet. 

 

Kvalitativt intervju  
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Jeg anvendte metoden kvalitativt intervju, et semi-strukturert intervju. Jeg hadde 

forhåndsbestemte temaer rundt transseksualitet, resiliens og diskriminering som jeg 

undersøkte før selve intervjuet, i tillegg at det ga jeg rom til å spørre mer om interessante 

momenter som bringes frem underveis. Jeg følte oppfølgingsspørsmål i dette 

forskningsarbeidet var viktig å ivareta i en slik setting for å få frem best mulig resultater, og 

metoden er dermed velegnet. Gjennom et kvalitativt intervju fokuserte jeg på 

opplevelsesdimensjonen av hele settingen til intervjuet, og ikke bare en enkel fremstilling av 

temaet som fremkommer hvis ikke det intervjues (Dalen, 2011, s. 15).   

 

3.5.1   Intervjuguide 
 

Intervjuguiden omhandler problemstilling og studiens tema. Oppgaven har halvstrukturert 

intervjuform hvor det er intervju som er utformet på forhånd, men allikevel er det en åpning 

for at informantene kan legge til ting de mener er vesentlig for oppgaven. Intervjuguiden er 

delt opp i faser om livet til informanten frem til i dag. 

 

3.5.2   Prøveintervju 
 

Jeg utførte et prøveintervju på Maria, det var både for å teste utstyret og meg selv som 

intervjuer. Jeg ønsket å sikre forståelsen av spørsmålene jeg hadde jobbet ut på forhånd, se 

hvordan informantene tolket spørsmålene. Det var også viktig å se om det jeg hadde 

formulert meg på forhånd både var greit og forståelig. Ikke minst er det viktig for min del at 

jeg kan oppnå det resultatet jeg ønsker. Ikke som en føring av svar, men som essens av 

studiet. Jeg føler allikevel at jeg hadde en fordel før intervjuene, da kontaktetablering med 

familien startet tidligere enn selve forskningsprosessen. Fordi jeg inngikk relasjoner med 

mine hovedinformanter før selve intervjuet så var det allerede en positiv og trygg atmosfære 

mellom oss, slik at jeg var trygg på eventuell kritikk rundt prøveintervjuet. Det viktigste var 

om spørsmålene mine var forståelige og et cirka-tidsperspektiv å forholde seg til. 

Prøveintervjuet gikk bra, slik at det bare var å gå videre til neste steg – intervjuene.  
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3.6   Datainnsamling 
 

Data ble samlet inn på ulike måter. Fordi jeg hadde en metodisk triangulering, hadde jeg 

deltakende observasjon, intervju og andre informanter på feltet. Jeg var med min informant 

på møter med sykehuset, oppsøkte sex og samfunn i Oslo for en lærerik og informativ god 

samtale. Sex og samfunn er et senter	  for	  seksuell	  og	  reproduktiv	  helse	  og	  rettigheter hvor 

unge kan få hjelp,	  svar på spørsmål og	  god	  oppfølging.	  

Jeg har også vært i kontakt med en annen offentlig person som har gjennomgått det samme 

som min informant skal igjennom og i samtale med Esben Esther Pirelli Benestad. Ellers 

utførte jeg begge intervjuene på ulike dager. Jeg ønsket at intervjuet skulle oppleves så 

komfortabelt som mulig for mine informanter, og at det ble en naturlig setting. Mor besvarte 

spørsmålene i intervjuguiden i skriftlig form, mens far og Maria ble intervjuet med diktafon, i 

tillegg til at jeg hadde med meg penn og papir for videre notering av stikkord og viktige 

poeng. Selve intervjuene varte i litt over to timer. 

 

 

 

3.7   Databearbeiding 
3.7.1   Transkribering 
 

Etter endt intervjuprosess gjennomførte jeg transkripsjon av lydfilene selv. Jeg dobbeltsjekket 

lydfilene med det jeg hadde notert, slik at alt var korrekt sitert. Jeg ønsket å legge litt ekstra i 

at det ble riktig notert, og jeg ble bedre kjent med det innsamlede datamaterialet. Jeg gikk 

igjennom intervjuene flere ganger slik at jeg var sikker på å ha fått med meg alt informantene 

opplyste om under intervjuene. Hvis noe var uklart i etterkant av intervjuene hadde jeg 

avklart med informantene i forkant at jeg kunne kontakte dem igjen for å få opplyst det som 

var uklart. Jeg trengte ikke å kontakte noen av dem for oppklaring etter intervjuene. Hvis det 

ble tatt en pause eller kremting under intervjuene, så markerte jeg dette med ord eller 

mellomrom i transkripsjonen. Jeg brukte en diktafon med god kvalitet, pluss at intervjuene 

foregikk i utvalgte rom (både for informantens komfort og for best mulig opptak) var det lett 

å høre hva som ble sagt og detaljer ble notert. Jeg brukte programmet iTunes for avspilling av 

lydfilene, og det var lett å stoppe og avspille etter som jeg transkriberte.  
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3.7.2   Analyse, koding og kategorisering 
 

For å finne sentrale fellestrekk i datamaterialet gikk jeg igjennom innspillingene og notatene 

gjentatte ganger, samt kategorisering av sitatene og koding. Ved gjentatte gjennomganger og 

egne notater følte jeg meg bedre rustet til å tolke ulike momenter. Helhet og deler blir vekslet 

om hverandre og Dalen (2011, s. 42) kaller dette for den hermeneutiske spiral. På et stadig 

høyere nivå vil forståelsen utvikles, det skjer ved at forskeren utvider egen horisont og 

dermed blir datamaterialet enda mer meningsfylt. Når forskeren blir godt kjent med stoffet og 

horisonten utvides blir det lettere å oppdage nye mønstre i materialet. Som hjelpemiddel 

under arbeidsprosessen benyttet jeg åpen koding, noe jeg anså som godt egnet for å finne 

aspekter som var gode og meningsbærende med god forankring i det empiriske 

datamaterialet. Metoden er grounded theory- inspirert og fungerte godt for min 

kodingsprosess. Informantenes	  svar ble forholdsvis godt bevart i kodingsprosessen ved at 

datamaterialet ble møtt med åpenhet og objektivitet.  

 

3.8   Studiekvalitet 
 

I delkapittelet her presenteres det ulike aspekter knyttet til resultatenes validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet. 

3.8.1   Validitet 
 

Validitet omhandler hvorvidt metoden er egnet for planlagt undersøkelse og korrekt utledet 

fra sine	  premisser	  til	  en god	  slutning (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 250). Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2012, s. 253) gjennomsyrer validiteten hele forskningsprosessen og kan ikke 

bare behandles i et eget kapittel. Det hele deles inn i syv stadier hvor: 

 

 

 

1.   Tematisering. Omhandler gyldigheten av undersøkelsen og solidariteten av teoretisk 

forutantakelser, samt logikk mellom utledningen fra teori til problemstillinger. 
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2.   Planlegging. Produsert kunnskap må ha en gyldighet og den avhenger av kvaliteten på 

undersøkelsesopplegget, samt metodene som skal anvendes for emne og formål til studiet.  I 

tillegg skriver Kvale og Brinkmann (2012, s. 253) om viktigheten om at gjennom et etisk 

perspektiv bør det produseres kunnskap gjennom et forskningsdesign, som også skal være til 

fordel for menneske og ikke ha negative konsekvenser. 

3.   Intervjuing. Intervjupersonens troverdighet og selve intervjuets kvalitet er svært viktig. Det 

bør omfatte en nøye utspørring i intervjuet, samt en kontinuerlig informasjonssjekk om 

informasjonen som oppgis stemmer. På denne måten er man kvalitetssikret informasjonen 

som frembringes. 

 

 

4.   Transkribering. Under transkripsjon så stilles spørsmålet om validiteten rundt overgangen i 

fra muntlig til skriftlig arbeid. 

5.   Analysering. Omhandler gyldigheten rundt spørsmålene som frembringes til intervjuteksten 

og om fortolkningene er logiske (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 253). 

6.   Validering. Det siste punktet omhandler en reflektert vurdering om resultatenes gyldighet. 

Videre gjennomføres validitetsprosedyrene om hvorvidt resultatene på materialets 

gyldighet. 

7.   Rapportering. Her stiller seg spørsmålet om rapportens valide beskrivelse av hovedfunn i en 

studie (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 254). 

 

3.8.2   Reliabilitet 
 

Ifølge Befring (2016, s. 53) er reliabilitet begrepet som gir uttrykk for nøyaktigheten og 

stabiliteten av data. Reliabiliteten omhandler således presisjonen i registreringer og målinger, 

og dermed graden av målefeil. Sviktende reliabilitet kan oppstå på bakgrunn av 

datainnsamlingsmetoder som er upresise og lite objektive. I pedagogiske og psykologiske 

målinger kan det oppstå, men det kan også være i følge Befring (2016, s. 53) subjektivitet og 

med utpreget tendens i observasjoner.  Replikasjon kan være utfordrende da det kommer an 

på forskerens involvering. Når man skal forfølge viktige og interessante momenter jeg som 

forsker ønsker å høre eller vite mer om, så kan det utarte seg ulikt. På forhånd ble det 

utformet en tilnærmet lik intervjuguide som skulle imøtekomme utfordringen som kunne 

oppstå. Informanten og hennes foreldre fikk litt ulike spørsmål, de gikk alle ut på 
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informantens liv, men i fra foreldreperspektivet og hennes eget perspektiv. I samtlige studier 

kan det ansees som en ytterligere vurdering av reliabilitet ved utprøvinger av intervjuguiden.  

 

Ved mitt prøveintervju med Maria (hovedinformant) ønsket jeg å kvalitetssikre spørsmålene, 

slik at disse skulle være forståelige. Bearbeidingen og gjennomføringen av datainnsamlingen 

samt transkripsjon ønsket jeg å gjøre på en mest mulig nøyaktig og strukturert måte for å få 

frem resultatene på en riktig måte i fra informantenes side. Etterstrebelsen for intersubjektiv 

kontroll var viktig for en nøye beskrevet forskningsprosess (Dalen, 2011, s. 63). Intervjuene 

ble gjennomført i et ønsket rom i fra de ulike informantene ettersom hva de følte var 

komfortabelt. Det var viktig at det var forholdsvis støyfritt og at innspillingsutstyret var av 

god kvalitet. Etter transkripsjonen av lydfilene ble tekst og lydfiler dobbeltsjekket slik at de 

samsvarte, ved å sjekke samsvaret sikres mer nøyaktige resultater av funnene i følge Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 193). Svakheten i denne studien kan være en begrenset erfaring i fra 

forskerens side ved å både planlegge samt gjennomføre et forskningsprosjekt.  

 

3.8.3   Generaliserbarhet 
 

Som tidligere nevnt under avsnittet om utvalg er	  dette	  studiet unikt fordi det er basert på et 

«case» bestående av en transperson og hennes familie. Den er ikke generaliserbar, men kan 

eksemplifisere transpersonens identitetsprosess og alle de aspektene med denne, både 

individuelle og systemiske. Den belyser en tidsperiode på 20 år frem til dags dato. Dermed 

kan den ikke generaliseres til den nåværende situasjonen i Norge for transpersoner med mer 

åpenhet og diskusjon rundt temaet.   

 

3.9   Etiske hensyn 
 

Etiske hensyn må man alltid ta når man forsker. Det er viktig at forskeren har en viss respekt 

for menneskeverdet. Synonymitet og personvernet til informanten(e) må ivaretas og 

forskningen skal ikke gjøre skade i form av at informanten(e) blir gjenkjent og dermed er det 

viktig at forskeren viser ansvar og aktsomhet. I følge NESH (2006, s. 8) er viktighetsgraden 

av nøye oppfølging av forskningsetiske normer og ulike krav og redelighet, upartiskhet og 

åpenhet for egne feil særdeles viktig for forskeren. 
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Studentarbeid/oppgaver så vel som masteroppgaver er kjent som underbegrep til 

forskningsbegrepet, de blir omtalt i «forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 

humaniora, juss og teologi», som er utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Disse retningslinjene refererer til forskjellige 

normer, strekkende fra ufravikelige krav, til forskningsvirksomheten, til de viktigste hensyn 

som må tas i forbindelse med prosjektarbeid. Disse etiske retningslinjene fungerer som et 

hjelpemiddel for forskere, og enkelte av disse retningslinjene kan man også finne i lovverk. 

Som eksempel på relevante lover kan vi dra frem loven om Personopplysninger og 

forvaltningslovens §13 om taushetsplikt.  

 

Allmennmoralske regler i samfunnet er i stor grad grunnlaget for forskningsetiske 

retningslinjer. «Forskere skal følge forskningsetiske normer, som krav til redelighet, 

upartiskhet og åpenhet for egen feilbarlighet» (NESH, 2006, s. 8). I fag innenfor kultur og 

samfunn vil aktuelle forskningstemaer være kommunikasjon, relasjoner, handlinger, 

holdninger, normer og verdier. Når det kommer til forskningsetikk vil forskerens evne til å 

leve seg inn i temaet og forskerens forståelse være svært sentral, likevel skal forskeren ha en 

evne til å fremstille sine funn på en pålitelig måte. Forskerens valg av temaer og tolkninger 

kan være påvirket av forskerens egne verdier, livssyn, normer og samfunnssyn. Dette er 

grunnen til at det sees på som viktig at forskeren må være redelig og konsistent i sin tolkning 

og argumentasjon (NESH, 2006, s. 8). 

 

I menneske-rettet forskning er det stilt krav om at forskeren viser tilstrekkelig respekt for 

menneskeverdet. Dette vil si at integritet, frihet og medbestemmelse skal tas i betraktning og 

respekteres. Informanter i slik forskning skal informeres tilstrekkelig om hva prosjektet går ut 

på, hva deres deltakelse skal bestå av, at alt foregår på grunnlag av frivillighet, og at 

informanten skal ha mulighet til å trekke seg til enhver tid underveis i prosessen. 

Informantenes ønske om å stille opp for prosjekt skal kunne dokumenteres ved skriftlig 

samtykke. Informantenes identitet skal anonymiseres og ikke kunne spores på noen måte 

gjennom rapporten skrevet av forsker. Det er viktig at forskeren tenker nøye igjennom hvilke 

konsekvenser deltakelsen potensielt kan få, både for	  informantene	  og	  for	  gruppen	  de 

representerer. Forskeren må vurdere alvorlighet i temaets situasjon, slik at å være informant 

ikke medfører fare for skade eller negative	  konsekvenser (NESH, 2006, s. 8). 
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Når det gjelder innhenting av informasjon blant personer som har «manglende eller redusert 

kompetanse» stilles det spesielle krav til forskeren (NESH, 2006, s.13).  Definisjonen gjelder 

personer som enten grunnet alder, psykiske lidelser eller andre forhold ikke er i stand til å ta 

vare på sin egen integritet og gi sitt informerte samtykke til deltakelse. For å få lov til å 

inkludere denne gruppen personer som informanter stilles det strenge krav, som for eksempel 

at forskningen skal være til nytte for informanten eller at forskningen ikke skal være 

belastende for informanten. Når det brukes barn som informant til forskningen kreves det 

samtykke fra foreldre eller foresatte hvis barnet ønsker å delta, barnet kan ikke på noen måte 

tvinges til deltakelse. Ved person-rettet forsking skal forskningsarbeidet med en skisse 

innmeldes til NSD, hvor det i tillegg kan være konsesjonspliktig. 

I de etiske retningslinjer blir det i punkt 47 understreket at forskeren er pliktig å gi 

informantene informasjon om forskningsresultatene i «(…) en forståelig og forsvarlig form», 

hvor de bør få anledning til å rette opp eventuelle misforståelser eller feil. (NESH, 2006, s. 

35). 

 

I min studie har det vært viktig å ivareta de etiske hensynene både for informanten Maria og 

hennes familie. Jeg har vært veldig seriøs rundt behandling av datamaterialet. Det er spilt inn 

og slettet etter bruk. Dataopplysningene som er skrevet ned i papirform er makulert, slik at 

det ikke skal være mulig å få tak i. I forkant av prosessen var jeg nøye med å informere alle 

informantene om reglene rundt forskningsprosessen, hvordan jeg skulle behandle dataene og 

hvordan selve prosessen skulle foregå etter intervjuene med transkripsjon. Informantene fikk 

også tildelt et informasjonsskriv om konfidensialitet, samt en samtykkeerklæring som skulle 

skrives under av hver informant (se vedlegg 1 ). Det var også viktig for meg å formidle at det 

var frivillig deltakelse og at dersom ønsket var å trekke seg så var det mulighet for det til en 

hver tid. Det var viktig for meg at oppgaven er etisk holdbar å gjøre prosessen konfidensielt.  
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4  Resultater med diskusjon 
 

Problemstillingen for denne masteroppgaven er å undersøke prosessen i Marias 

identitetsutviklingen fra gutt til jente. Gjennom intervjuene med Maria og hennes foreldre 

kom det frem at denne prosessen begynte tidlig i barneårene og foregår fortsatt. Derfor	  har	  

jeg valgt å presentere resultatene kronologisk. Presentasjonen kombinerer intervjuene av 

Maria og hennes foreldre, og deltakende observasjonene ved sykehusbesøk i den nåværende 

perioden. Sitater fra alle informantene gir basisen for resultatene.  Videre skal jeg se 

resultatene sammen med diskusjon etter ulike epoker i livet hennes. Jeg gjør oppsettet slik for 

å få en tydeligere sammenheng mellom teori og funnene mine. Jeg vil dele det inn i tre 

aspekter, da teoridelen min består av tre hovedmomenter: 1. Kjønnsdysfori, 2. 

Identitetsutvikling og kriser og 3. Pedagogisk og spesialpedagogisk oppfølging. 

 

4.1   Marias bakgrunn og tidlig barndom 
 

Maria er født som gutt i en trygg kjernefamilie bestående av mor, far og en eldre bror. Hun 

var født noen uker før terminen og hadde en lav fødselsvekt som gjorde at mor og barn ble på 

sykehuset flere uker før de kom hjem til faren og broren. Far forklarer følgende: 

”Hun har vel alltid vært litt spesiell. Vi merket tidlig at hun var spesiell. Det begynte 

jo med at hu var født så tidlig. Det begynte med svangerskapet som var veldig 

problematisk. Hun har hatt litt behov for oppmerksomhet av mor og far, tror jeg. Mye 

har falt på mor. Da Maria kom hjem var det dette med mating, hun var veldig liten. 

Hun var under 2000 gram på det letteste. Vi var litt urolige både på sykehuset og vi 

som foreldre”.	  

 

Maria var godt integrert i nabolaget og hadde en utvidet familie i nærheten. Mor husker at: 

”Maria var blid, aktiv og veldig snill. Hun hadde en utrolig fantasi og var glad i 

mennesker og dyr. Hun snakket med alle og var veldig kontaktsøkende allerede som 

baby. Hun hadde dagmamma fra hun var ett år. Nabojenta på samme alder hadde 

samme dagmamma, så de var to”. 
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Videre følger mor opp med at:  

”Hun lekte også veldig mye for seg selv med rollespill.  Brukte action man, figurene i 

toy story osv.  Hun elsket å se snøhvit, bambi osv. og var veldig opptatt av dyr.  1001 

dalmatinere var en favoritt og det var tornerose også. Hun kunne løpe i timesvis med 

en kappe flagrende etter seg, og hun ville at vi skulle klippe opp plastikkposer og lime 

de til en pinne.  Da løp hun rundt slik at plaststrimlene blafret i vinden.  Vi oppdaget 

etter hvert at hun tenkte på disse strimlene som hår. Hun ønsket seg også veldig ofte 

kostymer til jul og bursdag.  Gjerne med kapper og parykker. Da kunne hun holde på i 

timesvis og spille ulike roller.  I ettertid kan man kanskje tenke at da kunne hun få 

være noe annet enn det hun var og som hun ikke ønsket å være.  Dette var så tidlig at 

hun ikke var bevisst på at noe ikke stemte selv”. 

 

Far mente at frem til barnehagestart gikk utvikling videre normalt, og kan ikke huske at det 

var så veldig spesielt hjemme.  Han mener at det ikke var noe annerledes med henne enn med 

andre og at de som foreldre også hadde det bra. Begge er enige om at det er ting de husker, 

som gir svar i ettertid. Men som de ikke tenkte slik over på den tiden.  

 

Oppsummerende diskusjon av de tidlige barneårene 

 

Som det fremkommer fra foreldrenes beskrivelser av de tidlige barneårene hadde Maria ingen 

fysiske tegn til tverrkjønnethet eller spesifikke kromosomblandinger ved fødselen. Hun var 

fysiologisk utrustet som gutt. Hverken foreldrene eller helsepersonell så noen tegn til 

femininitet eller dysfori. Deres primære oppmerksomhet var på hennes fysiske vekst og 

utvikling på grunnen av den lave fødselsvekten og for tidlig fødsel. Dette gjorde henne ekstra 

sårbar de første månedene. Hun og mor fikk et lenger opphold på sykehuset enn vanlig. 

Omsorgen hjemme synes å ha vært meget nøye og god. Far ga mor tid til å konsentrere seg 

om Maria mens han tok seg mye av det eldste barnet. Det er tydelig at hun fikk mye 

oppmerksomhet og omsorg det første leveåret. Alt så ut til å være normalt og hun hadde en 

normal utviklingskurve. 

Dermed kan vi anta at det oppstod et godt tilknytningsbånd mellom mor og Maria. Det er 

tydelig fra mors skildringer av datteren at hun var både observant og stolt over Marias sosiale 

utvikling og kompetanse. Far opplevde denne første tiden som normal og positiv for hele 

familien. Maria virket som et trygt, sosialt og harmonisk barn uten noen utviklingskrise det 

første året. Fra ettårsalderen fikk hun utvidete muligheter til å bli selvstendig og utforske sine 
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omgivelser hjemme og hos dagmamma. Også her ser vi en god oppfølging og omsorg med 

adekvat sosial stimulering. Frileken alene og med andre barn ga henne mulighet til å erobre 

verden og bygge mentale og fysiologiske styrker. Både mor og far gir uttrykk for at Maria	  

var	  et	  lykkelig	  barn.	  Hun	  var	  tydelig	  opptatt	  av	  både mennesker og dyr. Mor var positivt 

anerkjennende til disse karaktertrekkene. Den andre utviklingsfasen synes dermed også å 

være uten konflikter. Progresjonen til Maria var normal. Hun var akseptert innad i familien 

og utad i nabolaget.  

De pedagogiske tiltakene i denne tiden var friheten til å utforske, leke, og være sammen med 

andre barn. Dette foregikk i trygge og kjente rammer. Det er muligens positivt at det andre 

dagbarnet var en jente. Med	  at	  hun	  heller ikke var presset inn i «guttelek» på dette 

tidspunktet kan muligens ha beskyttet henne fra negativ respons og marginalisering. Maria 

var akseptert og anerkjent som hun var. De første barneårene synes å ha gitt Maria en ballast 

for videre utvikling, selvtillit og robusthet.        

 

4.2   Barnehagetiden 
 

Det var da Maria begynte i barnehagen i treårsalderen at tvilen og vanskene begynte. Maria 

sier selv: 

” Jeg ble mobba allerede i fra barnehagen av fordi jeg var annerledes. Jeg lekte med 

Barbie-dukker, kledde meg i kjoler. Jeg tegnet prinsesser og hjerter og sånne ting. 

Syntes ikke kongen på haugen og sånt var noe interessant, men syntes det var gøy å 

klatre og sånne ting”. 

 

Maria opplevde en tydelig dragning mot det feminine. I rolleleken valgte hun aldri å være far, 

men ville helst være enten mor eller barn. Hun lekte med både jenter og gutter, men var 

veldig lite akseptert av guttene. De syntes at ” det var litt ekkelt at jeg foretrakk 

jenteting”.  På dette tidspunktet tenkte ikke Maria selv at hun var jente, men opplevde 

å  ”alltid være tiltrukket av kvinnelige ting som kjoler , leppestift, høye sko og langt 

hår”.  Hun var misunnelig på alle venninnene og drev og flettet håret deres. I tillegg sparte 

hun sitt eget hår. Foreldrene registrerte også at	  hun	  var	  opptatt	  av	  langt	  hår. Moren forteller 

at: 

 

 



	  
	  

	   35	  

”Hun kunne løpe i timesvis med en kappe flagrende etter seg, og hun ville at vi skulle 

klippe opp plastikkposer og lime til en pinne. Da løp hun rundt slik at plaststrimlene 

blafret i vinden. Vi oppdaget etter hvert at hun tenkte på disse strimlene som hår. Hun 

ønsket seg også veldig ofte kostymer til jul og bursdag. Gjerne med kapper og 

parykker. Da kunne hun holde på i timevis og spille ulike roller” 

Ved skolestart bestemte foreldrene at Maria burde klippe håret kort. Maria selv protesterte og 

forteller: 

”Plutselig kom mamma og sa at nå skal vi til frisøren, nei det skal vi ikke sa jeg. Jo, sa 

mamma. For nå skal du begynne i førsteklasse og få guttesveis” 

 

Barnehagepersonalet lot Maria få utforske selvet sitt som jente. I etterkant fortalte de henne at 

de var klar over at utkledningene og leken var mer enn rollespill. Hun siterer to 

barnehagepedagoger som sa følgende: 

 

”Det lyste av deg når du var liten. Hva slags barnehagetante hadde jeg vært for deg 

hvis jeg ikke visste det? Vi visste ikke noe særlig om dette selv, men mente at Morten 

er annerledes. Morten er ikke Morten.  Morten kommer til å bli noe helt annet”. 

 

Denne mistanken ble derimot ikke formidlet til foreldrene som både synes det var flaut og 

sterkt mislikte å bli møtt av en gutt utkledd som jente når de hentet henne i barnehagen. 

Derimot ble mor forklart av barnehagepersonale at: 

 

”Dette var en skuespiller. De mente vi måtte få henne inn på barneteateret, og at 

dermed var det denne voldsomme iveren etter å kle seg ut”. 

Foreldrene fokuserte på Marias andre gode egenskaper og aksepterte at hun var forskjellig fra 

andre barn. Mor forteller at Maria aldri var en gutte-gutt og at: 

 

”I barnehagen hadde hun sin egen ”lesestund” for de andre barna, og på 

foreldresamtalene fikk vi høre om hvordan hun fikk de andre til å se det vakre i 

naturen når de for eksempel var på tur i skogen. Hun var også veldig oppmerksom 

mot de andre og la merke til nye ting som om noen hadde klippet håret, nye klær osv. 

Hun var alle de andre barnas trøst når noen hadde slått seg eller mistet noe. Hun var 

og er veldig empatisk”. 

 



	  36	  

 

Far sier videre: 

” Opp til barneskolen så gikk det egentlig veldig bra. Hun hadde mange gode 

jentevenner. Hun var veldig snill, veldig omsorgsfull, veldig lett å spore henne hvis 

noen hadde det vondt”. 

 

I ettertanke forteller begge foreldrene at de ville ha trengt mer kunnskap for å kunne oppfatte 

betydningen av Marias atferd og identitetssøking. 

Som oppsummering synes de tidlige barneårene å ha vært preget av utforskning og 

rolleforvirring. Rammene var et trygt hjemmemiljø, godt nabolag, barnehagetilbud fra 3 

årsalderen og både jente- og guttevenner. Ut fra refleksjonene til Maria, moren og faren 

hennes samt barnehagepersonalet ser vi Marias allerede viste en dragning mot en feminin 

identitet. Hverken hun eller foreldrene forsto dybden i dette. Selv om foreldrene mislikte 

utkledningene prøvde de å ikke fokusere på dette, men heller vektlegge andre egenskaper 

med henne som hennes empatiske sans, sosiale kompetanse og evne til å leke. 

Barnehagepersonalet ga Marias frihet til å utforske sin kjønnsidentitet i lek og ved 

påkledning. Hun var akseptert av jentene, men guttene i barnehagen mislikte hennes 

utforskning og mobbet henne. Noe som foreldrene ikke var klar over. Alle synes at Maria var 

noe spesiell og annerledes, men ingen hadde forståelse av hennes transseksuellegning, og i 

liten grad oppfattet hennes identitetsøking. 

 

Oppsummerende diskusjon av barnehagetiden 

 

Med utgangspunkt i diagnosedefinisjonen på kjønnsdysfori hos barn (se side 8) viser dataene 

at Maria allerede i barnehagetiden har 7 av de 8 symptomtegnene. De var på dette tidspunktet 

ikke tydelige markert, men synlige. Det var en klar uoverensstemmelse mellom Marias 

opplevelse av kjønn og hennes tildelte kjønn ved fødsel. Det virker som det var forholdsvis 

klare trekk i barnehagen og hjemme i følge mor og far. Videre har det forsterket seg videre 

gjennom resten av hennes liv. Spesifikt så barnehagepersonalet og foreldrene at hun hadde: et 

ønske om å være det andre kjønn, kle seg som jente, spille en rolle som jente i fantasilek, 

ønsker om å ha egne dukker, ønsker om lekekamerater av det andre kjønn, og misnøye med 

maskuline/røffe leker. I tillegg hadde hun et sterkt ønske om å ha langt hår som for henne 

representerte feminine kjønnskaraktertrekk.  Det eneste symptomet hun ikke hadde var punkt 

nr. 7- «sterk misnøye med sin medfødte seksuelle anatomi» som hun ikke stilte 
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spørsmålstegn til ved denne tiden. For Maria var det på denne tiden ingen 

kjønnsidentitetsforstyrrelse som ga intenst ubehag (se side 10 om diagnosen F.64.2). 

Disse symptomene tyder på at Maria ikke identifiserte seg med samme biologiske kjønn. Noe 

som er normalt i denne identitetsfasen (se side 12-14). I barnehagen fikk Maria rause rammer 

for å prøve seg ut og identifisere seg selv som jente i rollespill og ved utkledning. Fra 

hjemmet forteller foreldrene at Maria aldri var noen ”gutte-gutt”. Hun valgte selv leken som 

hun trivdes med. Hun var veldig opptatt av typiske jenteleker, langt hår og feminine detaljer. 

Å kle seg ut som prinsesser og jente var hennes favoritt lek. Dette var en måte hun kunne 

finne seg selv. De voksne personene rundt Maria denne tiden så hennes feminine tiltrekning, 

men forstod ikke hennes identitetskonflikt. Foreldrene likte ikke å se Maria kledd som jente. 

De uttrykte sin misnøye til barnehagepersonalet som avfeide den feminine leken som 

rollespill og hennes skuespiller-”talent”. Marias interne identitetskrise ble dermed ikke tatt på 

alvor. Maria synes ikke å oppleve dette som smertefullt fordi gleden i leken og samværet med 

jente overveide det negative. Hun synes å ha krefter til å justere sin atferd til responsene fra 

omgivelsene. Et eksempel er når barna prøvde å påvirke henne til å være så normal gutt som 

mulig, ved å ikke tillatte Maria å være mor i rollespillene, men aksepterte at hun var far eller 

barn. Hun valgte selv å være barn.  Hun virket ikke å være identifisert og tilfreds i den 

maskuline rollen.   

 

 

De pedagogiske rammene i barnehagen var såpass rause og aksepterende at 

identitetskonflikten til Maria ikke eskalerte, men den ble heller ikke anerkjent eller bekreftet. 

Foreldrenes bekymringer ble heller ikke møtt. De fikk ikke tilstrekkelig faglig veiledning fra 

personalet. Marias utfordringer med å kunne forstå seg selv ble dekket over. Avvisning fra de 

andre guttene i barnehagen ble usynliggjort.  Pedagogene i barnehagen tolket symptomene 

som en normal skuespiller/rollelekatferd selv om syv symptomtegn var til stede. Dette er en 

pedagogisk svikt. Personalet burde	  ha henvist foreldrene	  videre til kyndig veiledning hvis 

de var i tvil.  Ved en senere anledning fortalte noen av pedagogene i barnehagen at de 

”visste” at Maria var annerledes. De fraskrev seg sitt ansvar når de ikke rapporterte om 

bekymringsmelding fra foreldre. De neglisjerte sitt ansvar når de ikke gjennomførte en 

grundig utredning. Dette anses som spesielt lite profesjonelt fordi observasjonene ble 

bagatellisert ovenfor foreldrene. Mangel på kunnskap og kompetanse rundt transseksualitet 

kan ha påvirket barnehagepersonalets svikt. 
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4.3   Skolestart – forvirring, avvisning og mobbing 
 

Overgangen til det lokale nærmiljøet og skolen gikk forholdsvis greit. Mor forklarer at dette 

skyldes Marias utadvendthet og sosiale knagger. Hun beskriver det på følgende måte: 

“Ettersom Maria alltid har vært og er veldig sosial og ekstremt utadvendt har alle 

overganger gått veldig fint.  Hun har fort blitt kjent med nye mennesker og som liten 

trodde hun alle var snille. Hun fant fort ut om noen hadde det vanskelig og de tok hun 

seg av med en gang.  Vi har ofte kommet hjem fra jobb og det har vært nye venner på 

besøk som hun syntes synd på. Men etter hvert som de nye bekjentskapene oppdaget 

den feminine siden ble det tidlig mye mobbing, og det var homo som var 

gjengangeren”. 

Foreldrene hadde en vanlig form for kommunikasjon med skolen. De gikk på 

foreldresamtaler og foreldremøter. Både foreldrene og Maria hadde et godt forhold til 

lærerne. Spesielt til kontaktlæreren. 

Maria selv husker å begynne på skolen som vanskelig fordi hun opplevde ”mye mobbing”, 

spesielt for tegningene hennes. Hun sier: 

 

“Jeg satt og tegnet mye. Tegnet damer i lange kjoler og sånne ting. Husker at dem 

kalte meg for homo. Men en gang var det en gutt som sa at jeg var jente. Jeg ble 

kjempesint når noen kalte meg homo, men ble ikke like sint når noen kalte meg jente. 

Da gikk jeg rundt og tenkte da, om jeg var en jente. Hadde egne samtaler med meg 

selv. Men jeg er jo ingen jente. Jeg har jo ikke innovertiss eller noen ting. 

Det var reaksjonene fra andre barn som satte i gang Marias fokusering på sitt kjønn og 

identitet. Hun hadde ingen andre enn seg selv å diskutere dette med. De voksne (foreldrene 

og læreren) registrerte ikke hennes uro og smerte. De synes ikke på dette tidspunktet å ta 

mobbingen alvorlig.   

 

4.3.1   8 år – Spørsmål, forvirring og redsel 
 

Da hun var 8 år, begynte Maria å undre ytterligere på sitt kjønn. Dette begynte nok en gang 

med	  at	  hun	  var	  opptatt	  av	  langt	  hår	  og	  var	  misunnelig	  på at venninnene begynte å få 

bryster. Hun sier: 
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”Begynte å ønske meg mine egne. Jeg tror at når jeg ser tilbake på sånne gamle bilder, 

som bare jeg vet hvor er. Så ser jeg tilbake på den stakkars forvirra jenta som sitter der 

fanget i en guttekropp, og lurer på hva faen det er som feiler meg. Jeg skulle ønske at 

noen kom inn og fortalte meg hva som feiler meg. At noen kunne fortelle meg at det 

går bra. At jeg ikke er syk, eller gal. Jeg trodde jo faktisk det. Jeg trodde at jeg var gal 

og jeg hadde så mange spørsmål... Jeg trodde jo at jeg var gal og slet mye med det. 

Det er noe når et barn i 8-10 årsalderen føler på det. Et barn med mange spørsmål, 

som om jeg hadde en krig med meg selv”. 

 

 

 

Maria tegnet et bilde av seg selv som 8 åring på følgende måte: 

”Se for deg, deg som 8 år.  Så sitter du og faktisk tror at du er psykisk gal. At hodet 

ditt ikke fungerer slik som andres hode. Andre skolevenner sitter og ler og har det 

gøy. Du selv sitter med livsproblemer som ikke en 8-åring skal ha. Du sitter og tenker 

på mørke, dystre tanker som er bekymringsverdige og ikke barn skal ha. Det skremte 

meg. Jeg kalte de for mine demoner eller skygger. Det som hjemsøkte meg hele tiden. 

Jeg var mye ensom og alene”. 

Selv om situasjonen til Maria har forverret seg vesentlig psykisk, virker	  det	  ikke	  som	  noen	  

voksen	  oppdager	  dette tilstrekkelig til å gripe inn. Hun sitter alene med meget alvorlige 

tanker og kan ikke dele dem med de ansvarlige voksne rundt seg. Fra en sosial og utadvendt 

jente blir hun ensom og introvert, omgitt av sine «demoner».  

 

4.3.2   Fristeder og ulykkelighet 
 

Maria hadde to fristeder hvor hun kunne leve ut sin femininitet og kle seg som jente. Det ene 

var hos en venninne, og det andre hos en tante hvor hun lekte med kusinene sine. Hun 

forteller følgende: 

” jeg reiste jo til venninnen for å sminke meg. Hadde ei venninne her som jeg kunne 

sminke meg hos, og ha på meg jenteklær”. 

Både denne venninnen og hennes mor visste om Marias behov for å kle seg som jente. 

Foreldrene til denne venninnen bekreftet at Maria så mye lykkeligere ut da hun opptrådte 

som jente. 
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Selv følte Maria at hun var ulykkelig på grunn av all mobbing på skolen. Hun ble kaldt homo 

av guttene og mistrivdes. På skolen fikk Maria i tillegg nå faglige vansker. I fjerde klasse ble 

hun meldt til PPT og utredet for spesifikke lærevansker. Foreldrene ble innkalt til en 

bekymringssamtale. De syntes ikke lærerne tok ting på alvor, verken det faglige eller det 

sosiale. Maria hadde evnen til å glemme de vonde opplevelsene veldig fort. Mor forteller: 

«Hun kunne være helt knust det ene øyeblikket og kjempeglad det neste.  Når homo-

mobbingen begynte på alvor var det veldig turbulent i klassen» 

I 4. klasse var PPT-tjenesten inne og observerte klassen.  Foreldrene ble innkalt, men de fikk 

ikke noe inntrykk av at det var noe spesielt annet enn mobbingen.  Foreldrene sier videre:	  

 

”Vi fikk beskjed om at vi var så oppegående og at vi taklet dette selv? Allikevel fikk

 Morten beskjed om at han hadde det veldig fælt og at det var som å ha et åpent sår i 

magen å bli mobbet.  Vi prøvde å si at han måtte «gi blaffen» i mobberne og fortelle 

at det var de som hadde et problem.  Da var det tungt at de som skulle hjelpe bare 

gjorde ting verre.  Det ble også en del runder i forhold til lesevansker og 

konsentrasjonsproblemer.»  

 

Maria fikk til slutt diagnosen dysleksi.  Det ble problematisk for foreldrene at de som 

undersøker dysleksien bagatelliserte dette og sa til Maria «du er sikkert er veldig flink i matte 

eller noe annet skolerelatert».  Maria selv opplevde at det var «trist når ikke noe av 

skolearbeidet er lett, da tankene er på helt andre ting».  

 

Foreldrenes vurdering var at lærerne ikke tok Marias situasjon helt på alvor da hun var såpass 

velfungerende selv med alle utfordringene.  De fikk høre at hun var veldig sterk psykisk, og 

at hun også på skolen var klassens «søppelkasse». Med dette mente de at alle med problemer 

brukte Maria som trøst istedenfor å gå til lærerne.  Foreldrene var ofte frustrerte over at Maria 

tok mye av jobben lærerne skulle ha tatt «i forhold til å trøste og hjelpe elevene”. 

 

Oppsummerende diskusjon av grunnskolen (skolestart, 8 år og 12-13 år) 

 

På dette tidspunktet i Marias liv viser det seg at hun oppfyller alle kravene for diagnosen. 

Som Maria selv sier (se side 35 for sitat) så begynner hun å se at venninnene får bryster, noe 

hun savner hos seg selv. Hvis vi ser ut i fra barnehageperioden, så har symptomene forsterket 
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seg betraktelig. Vi kan se igjennom Marias sitater at det har oppstått en psykisk reaksjon, noe 

vi ikke har sett på samme måte tidligere. Vi kan se tilbake til sitatet på side 35 hvor Maria 

snakker om det når hun illustrerer at hun føler seg gal. Sjikaneringen på skolen har forsterket 

seg og skjellsord som homo er noe som gjentar seg. I tillegg begynner ”tvangen” om å være 

gutt rett før skolestart. Hun må klippes som en gutt, og ha guttesveis. Skoletiden var svært 

tøff for Maria da mobbingen og sjikaneringen ikke ble tatt tak i på skolen. Dermed ble det 

hele en ond sirkel som bestod av fortvilte foreldre, både fordi de merket at Maria ikke hadde 

det bra og fordi skolen ikke støttet opp med sakkyndig hjelp for Maria og sjikaneringen. I 

tillegg var Maria frustrert over å bli tvunget til å fremstå som gutt da foreldrene var uvitende 

om hva Maria hadde av tanker. Det var også en stor påkjenning både for Maria og foreldrene 

med sjikaneringen da dette igjen førte til psykiske påkjenninger. Marias psykiske 

påkjenninger rundt sjikaneringen og lite imøtekommenhet i fra skolen kan man antakelig se 

at frembringer pedagogiske vansker for Maria, og de faglige utfordringene ble forsterket. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste ble koblet inn, og dysleksi og spesifikke lærevansker ble 

konstatert. 

 

Erikson skriver om latensfasen som strekker seg i fra 5-6 årsalderen og videre	  frem	  til	  en	  

prepubertet.	  Han	  drøfter utvikling av både psykiske og fysiske ferdigheter som barnet 

tidligere har lært. Hvis Marias situasjon sees opp mot Erikson, så pågår det en stor 

identitetskonflikt i hennes situasjon. Konflikten består av vanskene å være en person hun 

føler seg identifisert med og en pliktoppfyllende elev. Hun føler ikke tilhørighet i klassen og 

ensomhetsfølelsen er sterk. I tillegg til mangel på inkludering i klassemiljøet så føler familien 

lite hjelp både fra skolen og hjelpeapparatet. Foreldrene stiller opp så godt de kan, men det er 

begrenset med hjelp så lenge de ikke får tatt seg av den fagkyndige hjelpen i skoletiden. 

Skolen klarer ikke å se vanskene til Maria, men legger alt over på symptomene på dysleksien 

og de spesifikke lærevanskene. Mestringsfølelse synker og motivasjonen blir dermed lav. 

 

 

Mestringsfølelsen og motivasjonen ble ikke styrket så lenge den spesialpedagogiske 

oppfølgingen ikke fungerer som først vedtatt av pedagogisk psykologisk tjeneste. Et svært 

stort svik i fra skolen som burde fulgt opp med sakkyndig hjelp, eller innhentet fagkunnskap 

eller ekstern hjelp slik at Maria kunne fått den oppfølgingen i skolen som hun har krav på. I 

tillegg til hennes faglige utfordring sviktet skolen i hennes psykiske helsetilstand. Istedenfor å 

ivareta seg selv, så hjalp Maria andre som slet, noe mor også kommenterer og anerkjenner. 
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Skolen skulle ikke tillatt at Maria ble så involvert i andre barns utfordringer i skolen, men 

stoppet dette og ivaretatt hennes egen psykisk helse. 

 

4.4   Prepubertet (13 – 14 årsalderen) og tidlig pubertet 
 

I denne perioden	  ble	  Maria	  veldig	  redd	  for	  at	  det	  skulle	  bli	  kjent	  at	  hun	  kledde	  seg	  ut	  og	  

eksperimenterte	  med	  sin	  identitet.	  Hun forteller: 

 

 

«Jeg var så redd, jeg var så følelsesladd. jeg visste ikke hva som kom til å skje, jeg 

visste ikke hvordan folk kom til å behandle meg. Men så kom det ut, da. Fordi folk 

klarte ikke å holde munnen sin lukket.»  

Selv hadde hun ikke noe klarhet om sin transidentitet på dette tidspunktet, men andre begynte 

å fortelle historier åpent. Maria beskriver følgende: 

«(...) da kom det ut historier. Det var søsknene til de jeg var hos som fortalte 

forskjellig. Søstera til hun ene likte aldri meg. Og da, husker jeg bare at ei som er 

lillesøstera til en som lekte med broren min. De fikk greie på det. Mamman dems 

visste det». 

De fortalte at Maria kledde seg ut da hun var hjemme hos venninner og hadde på seg 

parykker. Moren til Maria oppdaget dette med en tilfeldighet. Maria forteller: 

 

«Og så var det en gang mamma oppdaget meg. Jeg skulle sove over hos hun ene, 

mamma kom innom og ringte på. Helt uten at jeg tenkte meg om, så gikk jeg og åpnet 

døra. Jeg husker så godt uttrykket hennes. Øya sperrer seg opp, og det skuffede 

blikket etterpå. Da var det bare å vaske av seg alt sammen, og sykle hjem. Mamma 

bare reiste og sa at jeg skulle komme hjem. Jeg var veldig lydig. Var aldri uskikkelig. 

Jeg bare holdt ting hemmelig, og sa ting som ikke var sant».  

 

En annen meget pinlig episode var omkledningen i gymmen. Maria ønsket ikke å kle seg om 

i guttegarderoben. Hun forklarer følgende:  

 

« Åh [det var], helt grusomt. Det var kjempeekkelt og ubehagelig å se på de andre, og 

at de så på meg. Men til slutt på ungdomsskolen så visste i alle fall jentene hvem jeg 
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var. De sa at jeg skulle skifte med dem og sa «det er her du hører hjemme». Men det 

gikk helt til læreren oppdaget meg. Da fikk jeg anmerkning».  

 

Da Maria ble oppdaget, fikk hun i tillegg til anmerkningen en advarsel fra 

kroppsøvingslæreren. Han kalte henne «pervers og ekkel og sa at det var skammelig». Etter 

dette skiftet Maria på toalettet og dusjet ikke på skolen.  

Det at jentene forstod Marias legning er interessant. Derimot er det merkverdig at de voksne 

rundt henne	  ikke klarte å gjøre noe med dette, selv og de oppfattet at guttene mobbet henne. 

 

4.4.1   Foreldrenes fortvilelse  
 

Foreldrene var egentlig meget fortvilet over skolesituasjonen. Mor forteller følgende: 

 

”Mobbingen og kranglingen rundt skolearbeidet har vært veldig 

vanskelig.  Hvis vi prøvde å snakke med henne om homofili, ble hun skikkelig 

sint.  For HOMO det var hun ikke.  Det er ekstremt utmattende for foreldre til 

barn som har det så vanskelig.  Det var ingen ting som gikk av seg selv, og 

hver dag var en kamp.  Vi opplevde at Maria løy om så veldig mye, og i tillegg 

til alle utfordringer på skolen følte vi ikke at vi kunne stole på henne 

heller.  Derfor var det også vanskelig å ta tak i mobbeproblematikken da vi 

ikke var helt sikre på hva som egentlig foregikk.  Men vi tok tak i de verste 

tilfellene ved å kontakte foreldrene.” 

 

Videre sier far: 

“For da hadde vi hatt den runden på ungdomsskolen hvor det hadde vært noe 

frem og tilbake med dette her. Til slutt hadde hun skriki i klassen at hu skulle 

reise hjem og ta livet ta seg. Da hadde a vel tatt sekken sin og skulle gå, også 

hadde vel læreren fått stoppet a. Da ringte dem jo til oss, og da hadde hu vært 

hos helsesøster noen turer tror jeg. Vi prøvde å få frem at hun skulle gå igjennom 

ungdomsskolen uten å gjøre så mye ut av det.”  

 

På et møte hvor helsesøsteren var til stede ble det en stor konfrontasjon med faren. Far 

forteller om sin skuffelse over skolen og hjelpeapparatet på følgende måte: 
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”Men helsesøstera satt jo på motsatt side og sa at du må være deg selv, og ta 

dine egne valg og alt det foregikk jo bak ryggen på oss som foreldre. Og så ble 

vi jo kalt inn på møte med han klasseforstanderen hennes og hun helsesøstera 

på kveldstid. Da mistet jeg besinnelsen på hu helsesøstera altså. Da sa jeg det 

du kunne gjort er i hvert fall og sendt et brev til oss. At hun er hos deg og 

problemstillinga. Hva dere snakker om det er uvesentlig. Det er ikke noe vi har 

noe med, sa jeg. Men det at du går bak ryggen og ikke rådfører deg med oss i 

forhold til de rådene du gir henner så lenge hu er så ung. Og det er vi som har 

ansvaret for a, det er vi som skal ta a opp igjen. Hvis detta ikke funker, så drar 

jo du hjem igjen klokka fire og er vel i grunn ferdig med det. Men vi må ta oss 

av a og guide a videre. og da hang jeg over bordet, og jeg var så forbanna”.   

 

Til tross for sin fortvilelse viser foreldrene ønske om å ta vare på og ta ansvar for sin datter. 

På dette tidspunktet har de ikke nok kunnskap om transseksualitet til å forstå hva de kan 

gjøre. De tar affære i forhold til mobbingen direkte med foreldrene til mobberne, de møter på 

skolen for å inngå samarbeid og veiledet	  datteren	  så	  godt	  de	  kunne til å holde ut 

ungdomsskoletiden. De får ikke støtte fra skolen eller helsesøsteren i sin oppfølging av 

datteren som de skjønner har det meget vondt. Derimot synes de at det er vanskelig å tro helt 

på datterens historier siden de flere ganger oppdager at hun lyver og stjeler, 

Maria selv forteller at hun har gjort ting hun angrer på som å stjele fra familiemedlemmer. 

Hun sier følgende: 

 

 

” Jeg stjal med et sånn tidsmellomrom. Det skremte meg i etterkant. At jeg var så 

utspekulert. Også skjønte jeg ikke selv hvor glup jeg faktisk var. Jeg husker at ei jente 

kom på besøk. Hun satt med lommeboka si. Hun hadde så mye kontanter, så når alle 

hadde lagt seg, så gikk jeg ned, så i lommeboka, så hvor alle lå hen, telte dem. Sånne 

ting satt jeg og tenkte. Når jeg tok den, eller når det var noen bevegelse, tok den 200-

lappen med meg på rommet mitt. Løp opp på rommet mitt, begynte å gråte. Jeg ville 

ikke at de skulle oppdage meg, samtidig som jeg ønsket å kjøpe meg sminke.”  
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Når hun forteller om skammen og skyldfølelsen, forklarer hun at hun aldri har stjålet i fra 

butikker eller noen andre, bare de to gangene hjemme. Hun forteller at hun heldigvis ble tatt 

og at hun aldri kommer til å glemme det og tok straffen med glede. 

Videre forklarer hun at hun ikke løy eller stjal for å være slem eller ulydig, men at hun ønsket 

seg sminke og jenteklær og ikke visste hvordan ellers hun kunne skaffe seg det. 

 

Oppsummerende diskusjon ”12- 14 årsalderen og foreldrenes fortvilelse” 

 

Tiden i fra 12 år kalles pubertet men også overgangsalderen ifølge Erikson. Dette er det 

femte utviklingstrinnet. Nå har barnet gått over til å bli ungdom/voksen og dermed er det 

diagnoseaspektene som gjelder deretter. Diagnosens kriterier står beskrevet på s. 10. Hun 

viser ikke tegn til alle symptomene, men halvparten av punktene. Det er en markant 

uoverensstemmelse mellom Marias kjønnsopplevelse og sekundære kjønnskarakteristikk. 

Maria kjenner fremdeles på savnet etter bryster og langt hår og har et sterkt ønske om å 

primære kjønnskarakteristikker tilhørende det motsatte kjønn. Hun forteller at hun er helt 

sikker på at hun er jente, og har aldri vært noe annet. Hun syntes det er vanskelig og tungt 

med kjønnsbetegnelsen når hun blir kalt «han». I tillegg nevner hun hendelsen på skolen hvor 

hun ble kalt pervers og ekkel, selv følte hun det eneste rette å skifte i jentegarderoben. Hun 

fikk skjenn for det hun gjorde og følte dette muligens som en slags konflikt med seg selv. Da 

guttegarderoben var feil, men hun ble heller ikke anerkjent i jentegarderoben. 

 

Vedrørende en identitetskonflikt kan paralleller trekkes mellom Eriksons teori om at i 

pubertetsfasen så skal barndommens erfaringer kobles sammen med anerkjennelse i fra 

jevnaldrende og voksne rundt seg. Maria har tidligere opplevd forholdvis fritt rom til å kjenne 

på hvem hun er og utvikle sin identitet, dermed blir dette møtet med denne læreren 

forvirrende når ikke hennes mentale kjønnsidentitet blir anerkjent. I tillegg bærer Maria på 

skammen om å bli oppdaget, sminker seg hos ei venninne og tar bilder. Hun opplever lykke 

og glede rundt det, men samtidig blir det hele brutt ned når mor kommer innom og hun får 

beskjed om å sykle hjem. Vi kan hele tiden se på to ulike sider som drar i hver sin retning. 

Hun ønsker å fremstå som jente, men frykten og usikkerheten holder Maria igjen. 

Usikkerheten fremheves tildels mer så lenge ikke Maria føler at hun vet selv hva som foregår 

i sitt eget hode, og føler hun mangler mange svar. I denne perioden stjeler Maria av noen 

nære rundt henne, hun forteller selv at det ikke er for å være ulydig, men den indre driven til 

å kjøpe seg jenteting som sminke og litt klær får henne til å stjele. Oppå stjelingen kom den 
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dårlige samvittigheten og skammen. Hun visste selv at hun gjorde noe galt. Dette kan igjen 

anses som nok en identitetskrise og forvirring for Maria. I tillegg til den forvirringen som 

foregår inni Maria, så blir den forsterket av skolen og deres behandling av henne. 

 

Lærere og pedagoger avviser Marias utfordring kraftig da hun som tidligere nevnt fikk skjenn 

for episoden i garderoben. Hun fikk anmerkning istedenfor å bli møtt med forståelse og 

anerkjennelse. Den spesialpedagogiske tilretteleggingen fungerte ikke, noe som førte til stor 

fortvilelse hos foreldrene og Maria selv. Det var ingen støtte til foreldrene, og dermed ble det 

oppfattet som store svik i fra systemene helse og skole. Dette gjaldt primært skolen, som skal 

være en offentlig instans, som går ut med at alle barns mentale helse skal ivaretas i skolen. 

Helsesøsteren holdt samtalene hemmelige, og dermed oppstod det en konflikt med foreldrene 

som prøvde å bidra og hjelpe så langt det gikk. En konflikt som er forståelig både i fra 

foreldrenes side som kun ønsker sin datter det beste, men også et personverntiltak i fra 

helsesøster som hadde taushetsplikt. Helsesøster bidro	  ikke	  noe	  større	  med	  Marias 

utfordringer, annet enn at hun ser dilemmaet, men oppfordrer Maria til å være seg selv. 

Kontaktlæreren tok initiativ til en samtale med foreldrene fordi det oppstod en stor krise i 

klasserommet etter ulmende mobbing, Maria fikk nok og hev seg opp av stolen, skrek ut at 

hun skulle ta sitt eget liv og marsjerte ut av klasserommet. Først da våkner	  skolen	  og	  

begynner	  med	  et	  tiltak som en samtale, noe som burde vært gjort mye tidligere for å 

opprettholde et godt skole-hjem forhold. Skolen tok ikke tak før Marias fortvilelse tok 

overhånd, og dermed ble det ikke bare svik og brudd på tillit mellom skolen og Maria, men 

også mellom foreldrene og skolen. Det oppleves som svært sviktende når ikke skolen tar tak i 

medelevers grove sjikanering og atferd. Noen av episodene må sies å være såpass 

traumatiserende og vonde	  at manglende oppfølging i fra skolen og helsetjenesten kan anses 

som lovbrudd og omsorgssvikt. 

 

4.5   Når bitene begynte å falle på plass – senere pubertet 
 

Som beskrevet på side 31 begynte Maria selv å undre på kjønnet sitt ved 8-års alderen. 

Hun forteller om følelsene av skam og redselen for å være gal på grunnen av mangel på 

kunnskap.  Deretter forteller om utallige googlesøk og samtaler med helsesøster for å få 

konkret informasjon om å være transperson. 
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”Jeg oppsøkte folk med taushetsplikt som ikke kunne sladre på meg. Pratet mye med 

de, prøvde å finne ut mye med de. Jeg trodde at jeg var gal. Det er noe jeg har innsett 

selv, og det er veldig vondt å tenke på.” 

 

Videre følger hun opp med: 

 

”Jeg var mye alene. Jeg hadde ikke så mye venner. Så jeg pratet mye med meg selv 

før. Jeg satt og spurte meg selv om hvordan jeg hadde det, hva jeg likte og hvordan 

dagen hadde vært. Her i dette rommet har jeg utviklet meg på det sterkeste. Hatt så 

mange gjemmesteder, dette her er min lille hule. Dette rommet er jeg veldig knyttet 

til. Her har det skjedd mye rart. Her pratet jeg mye med meg selv, tenkte og gravde. 

Satt her med datamaskiner og søkte opp alt mulig rart. Tilbrakte timevis på biblioteket 

når jeg flyttet.” 

 

Det største gjennombruddet skjedde da en fagperson på feltet transseksualitet holdt et 

foredrag for foreldre og ungdommene på den lokale ungdomskolen. Både Maria og moren 

var tilstede. Moren forteller følgende: 

 

“Esben Esther Pirelli Benestad var på ungdomsskolen og fortalte om dette med at 

noen er født i feil kropp, og at noen ønsker å kle seg som det motsatte kjønn av og til 

osv.   Kontaktlæreren til Maria fortalte meg (en gang jeg møtte han på tur med 

hundene) at Maria hadde blitt «helt vill» etter dette foredraget, og at hun syns det var 

så interessant osv.  Han fortalte meg at han ikke skjønte bæra av den slags og det var 

vel jeg enig i. I ettertid er det kanskje ikke til å tro at jeg da ikke begynte å undersøke 

litt, men hadde vel nok med å overleve jobb, skolen med alle de utfordringene, 

fritidsaktiviter osv. og hadde vel rett og slett ikke kapasitet til å ta tak.” 

 

Faren forteller også om møte med Esben Esther Pirelli Benestad, han sier følgende: 

 

”Nei, det begynte jo med han Benestad. Men det møtet var ikke jeg på. Det var mor 

som var der, og da hadde det vel gått opp et lys både for Maria og mor. Det virket som 

om ting datt litt på plass for a tror jeg. De to siste årene på ungdomsskolen var vi 

innforstått med at hu hadde en legning som ikke var hetero. Men vi visste ikke helt 

hva det var, og det visste hun vel ikke helt selv heller. Men hvis vi sa at vi trodde han 
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var homo, men da ble han sint for det varn ikke. Men jeg tror det at det var det dem 

ertet han for hele tiden, vet du.” 

 

Foreldrene skjønte da at de ikke hadde forstått sin datter. De mener at denne mangelen på 

kunnskap har vært meget skadelig for Marias identitetsprosess. Far sier: 

 

”Jeg føler at i og med at hu var så mye hos helsesøster, så virket det som det satt 

mennesker med god kunnskap om dette, så kanskje kunne kunnskapen blitt brukt med 

å informere andre i klassen. Så vendepunktet var når han Benestad kom, for da var det 

noen som lo og andre tok det på alvor. Men jeg tenker at det er skolens plikt å 

informere om dette i samfunnet. For det går jo i det samme gamle rollemønsteret hele 

tiden. Det er nok innmari vanskelig å bryte det. Så én person kan ikke bryte det. Så jeg 

tenker at detta kunne fort a snudd til rusmisbruk og vold. Men hu greide å balansere 

det, i forhold til at konflikten	  eskalerte	  ikke.	  Hun	  greide	  å håndtere det rett og slett. 

Mentalt. Og det store gjennombruddet kom da vi ble enige om at sånn var det.” 

 

Maria selv sier at dette foredraget hadde stor betydning for hennes selvforståelse. Hun visste 

på dette tidspunktet at hun ikke var gal men en transperson. Denne kunnskapen ga henne 

motet til å ta nye valg.    

Da hun flyttet i fra hjemstedet for å ta videre utdannelse et annet sted, visste hun at hun var 

jente.	  Hun	  bestemte seg i all hemmelighet at	  hun	  skulle	  møte	  opp	  som	  jente	  og	  presentere	  

seg	  som	  Maria	  på den nye skolen. Hun forteller at kvelden før hun skulle flytte, så hadde hun 

pakket alle jentetingene sine i smug i en pose og hev det ut av vinduet sitt, snek seg ut og ga 

det til nabojenta som også skulle flytte til samme sted. 

 

Oppsummerende diskusjon -  Når bitene begynte å falle på plass – sen pubertet 

I denne fasen er diagnosens fem første aspekter tydeligere enn før. Maria har fått litt ulike 

biter som har falt på plass for henne etter møte med Esben Esther Pirelli Benestad. Hun er nå 

sikker på at hun er jente og at det er en markant uoverensstemmelse mellom hennes 

biologiske kjønn og hennes mentale ønske av kjønn. Nysgjerrigheten og ønske om en endring 

begynner å blusse frem hos Maria og hun har gått jevnlig til helsesøster, samt foretatt mange 

søk på internett. Ønsket om å ha mer kvinnelige former, klær og sminke blir betraktelig 

forsterket og dermed bli møtt og anerkjent som en kvinne. Etter møtet med Pirelli Benestad 
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forsterket dette seg, Maria forteller om biter som faller på plass og at ting blir mer åpenbart. 

Foreldrene snakker også mye om dette som et gjennombrudd og en forståelse av Marias 

utfordringer. Her kom det inn en fagperson på feltet som ga masse kunnskap, noe familien 

trengte. Dette førte Marias	  utfordringer i en litt annen retning. 

 

 

Gjennombruddet var veldig positivt for Marias identitetsutvikling. Hun opplevde en 

forståelse av seg selv. Kunnskap ga en selvfølelse og en ”well-being”. I tillegg fikk 

foreldrene noen svar og ny kunnskap. Når kunnskapen frembringes på en slik måte, oppstår 

også en viss aksept fra både noen medelever og foreldrene. Aksepten er verdifull for Maria 

og hennes selvfølelse. Foreldrene anerkjenner hennes psykiske styrke og evnen til å balansere 

vanskene. 

Det positive med	  skolen	  som	  system	  var at skolen åpnet opp for besøket av Benestad. Det 

var viktig for en viss anerkjennelse av Maria selv og hennes situasjon, men også hos 

foreldrene og samtlige medelever som var meget befriende. Men allikevel etterlyser både 

foreldrene og Benestad at profesjonelle hjelpere bør tilpasse seg mangfoldet av kjønnsbaserte 

uttrykk og sørger for at de som er ”annerledes” både inkluderes som de er og ”ikke overlates 

til seg selv”. Både skolen og helseapparatet trenger å følge opp dette ansvaret for å sikre 

elevenes mentale helse. Det er lover og regler på at barnas mentale helse skal ivaretas og 

dermed burde kunnskapsfeltet ha utvidet seg. 

 

4.6   Opprøret og valg – ung voksen 
 

Vi	  kaller den perioden da	  Maria skulle begynne på ny	  skole for	  opprøret. Hun mimrer 

tilbake og sa: 

«Det er noe av det tøffeste jeg har gjort. Jeg møtte opp på en ny skole, som jente. Det 

var streik og alle var der, jeg hadde på meg favorittblusen min, kostet 300kr. og Dr. 

Martens. Jeg var egentlig skrevet inn som Morten, men møtte opp som Maria. 

Egentlig er det ulovlig, men de forstod det.» 

Hun løste situasjonen selv ved å presentere seg ved innskrivning på følgende måte: 

«Jeg gikk bort til den boden og sa hvor jeg skulle begynne, og sa etter navnet mitt. (så 

spurte hun) Kan jeg finne min nærmeste kontaktlærer? Men de sa at kontaktlærerne 

satt i klasserommet og ventet på oss. Men du kan få veileder. Jeg gikk rett bort til han 
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og presenterte meg. Sa at jeg trodde at jeg skulle begynne i samme klasse med noen 

jeg kjente, så jeg ønsket å se på klasselista. Han ga meg den, og strøk over Morten og 

skrev Maria. 

 

4.6.1   Prosessen og veien frem mot målet 
 

Jeg snakker både med mor, far og Maria angående starten av prosessen. De nevner alle tre 

om en litt uklar tid og at det ikke er helt i riktig rekkefølge. Hun forteller om en tung prosess,	  

og	  ble	  ikke	  henvist	  før	  hun	  fylte	  18 år. Legen henviste Maria videre til DPS, da han ikke 

kunne hjelpe henne med prosessen. Hun gikk til DPS i nesten ett år med ulike samtaler. 

Samtalene var ikke direkte mot transkjønnethet, men mer på stemningen hennes. Hun 

forteller om at det kan være personer som føler seg deprimerte, som sliter generelt med 

diagnosen manisk depressiv. Mange av de som sliter med det, kan innbille seg at de ønsker å 

bytte kjønn. Da er det en forbigående tilstand og ikke et genuint ønske om kjønnsbytte. 

Dermed er det viktig med en nøye forprosess om mental helsetilstand først. Mor forteller 

videre om sin opplevelse av situasjonen: 

 

Bedre: «før hun var 18 år.» 

”Vi fikk time hos fastlegen etter at vi hadde hatt et møte med helsesøster og kontaktlærer om 

at Maria ønsket å sminke seg og kle seg som jente.  Fastlegen trodde som oss at han kanskje 

var homofil, og at «naturen hadde spilt han et puss”. 

 

Jeg spør mor om de ble inkludert i prosessen videre og om hun opplever at de har fått 

veiledning og hun svarer: 

 

”Nei. Mulig vi burde ha tatt initiativ.  Var på BUP en gang, men det fungerte veldig 

dårlig.  Der var fokuset alt vi gjorde feil i forhold til å akseptere Maria.  Det samme 

gjelder samtalen med helsesøster og kontaktlærer.  Det eneste det fører til er at 

foreldrene får «piggene ut».  Her har vi nok mye av skylda selv, da vi rett og slett var i 

sjokk og ikke klarte å forholde oss til denne situasjonen i samhandling med BUP og 

helsesøster.  Det var i vårt tilfelle helt feil arenaer.  Jeg tror det hadde vært mye bedre 

med flere møtepunkter i regi av andre i samme situasjon.  F.eks. Harry Benjaminsens 

ressurssenter, Sex og samfunn osv.  Det er på slike arenaer - der vi alle er i samme bås 
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– som de gode samtalene og erfaringene kan utveksles.  Ikke mellom foreldre i en 

veldig sårbar situasjon og en eller annen helsesøster eller sykepleier eller annet som 

overhodet ikke har peiling på hva det vil si å ha et barn med en slik utfordring.  Det er 

helt meningsløst” 

 

Hun forteller om fortvilelsen rundt manglende kunnskap på området: 

 

”Skolene MÅ lære om kjønnsidentitet.  Vi opplevde ALDRI at det var noe tema på 

barneskolen.  Heller ikke noen informasjon eller annet om slike problemstillinger på 

foreldremøter.  Det trengs en skikkelig kompetanseheving for ansatte i skolen (og alle 

andre for den slags skyld).  Skolene må også følge med mye mer når det gjelder disse 

utsatte barna.  Marias psyke er sterk, men det er ikke alle i samme situasjon som 

hadde taklet dette presset med mobbing, utestengelse osv. i skolen.  Unger er dessuten 

veldig utspekulerte og lærer fort å plage i de situasjonene de voksne ikke ser”. 

 

Etter det mor forteller her, så ser vi igjen manglende spesialpedagogisk kompetanse på feltet i 

skolen. Selv om vi ikke får diagnostisert, så bør kompetansen heves slik	  at	  barnas	  mentale	  

helse	  kan	  oppdages	  så	  tidlig	  som	  mulig	  for	  deretter	  å	  bli	  henvist videre til mer 

kompetente mennesker på feltet. Skolen bør kunne mer om kjønnsidentitet så lenge det er i 

løpet av grunnskoleperioden det skjer en hel del unike forandringer som alltid vil ha en 

innvirkning på hvert enkelt menneske. 

 

 

Oppsummerende diskusjon -”Opprør og valg” 

Symptomene er nå bekreftet åpent i nærmeste familie og på den videregående skolen, og 

psykiatrisk klinikk. Maria får oppfølging av psykolog gjennom ett år og blir videre henvist til 

et sykehus som spesialiserer seg på transseksualitet. Maria har nå alle symptomene som står 

beskrevet på side 10. Hun har blitt henvist videre til psykolog for så å komme videre, og 

Maria kjenner på en viss lettelse om å bli tatt alvorlig. Hun har fått den hjelpen hun trenger 

for de neste stegene i prosessen. Nå kan hun fokusere på hvem hun er som jente, og ikke på å 

undre seg over hvem hun er, og hva som egentlig er hennes svar. 

Marias valg om å møte opp som jente i nye omgivelser ga henne muligheter til å være seg 

selv for første gang siden førskoletiden. Dette krevde og krever enda mye mot og tilpasning. 

Nå får hun tid til å fokusere på å utvikle seg selv. Trygghet til tross for at hun har vært på så 
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mye utrygt farvann: Hun eksperimenterer nå med vennskap og intimitet som jente. Dette er 

tydeligvis utfordrende for henne. Det kreves mye mot til tross for valget. Det har vært mange 

konflikter gjennom utvikling av ny identitet, men hun synes å ha mye viljestyrke allikevel. 

Ved innskriving til videregående skole ble hun etter eget initiativ skrevet inn som jente med 

nytt navn. Skolens rådgiver var behjelpelig med dette. For Maria tok det veldig lang tid før 

hun fikk kvalifisert hjelp. Skolen har i alle år sveket Maria. Noe som er imot lover og regler i 

fra utdanningsdirektoratet og Kunnskapsløftet. Maria har ikke fått kvalifisert og tilstrekkelig 

med kyndig hjelp og dette er en stor svikt i fra skolen som system. Foreldrene etterlyser 

begge i intervjuene ordentlig kunnskap i fra skolens side. 

 

4.7   Gjennomgående diskriminering fra førskolealderen 

til ung voksen 
 

Vi snakket om dette med diskriminering og hvordan det føles. Det første Maria forteller om 

er hendelsen i fra skolestarten. 

 

”Jeg inn til klassen min. Alle så rart på meg. Jeg stirret tilbake. Jeg fikk Maria på 

elevkortet mitt, noe som var godt. Det var en slags ID, følte jeg. Som var meg. Og så 

gikk vi inn og skulle ha en bli kjent- time. Så hørte jeg masse viskning, transe og 

diverse. Så da reiste jeg meg opp, presenterte meg, i	  tilfelle det var noen som lurte på 

noe. På den tiden der, benektet jeg over å være født i feil kropp. For min fortid som 

gutt var noe jeg skamma meg over.” 

 

 

 

Videre fortsetter hun med en refleksjon om hvorfor hun trodde foreldrene var så urolige og 

bekymret. 

 

”De var redd for at noen skulle skade meg for det her. Det er dessverre noen som 

mener at vi skal straffes for den vi er. Jeg har blitt straffet. Masse. Ting som ikke de 

vet, en gang. De skal ikke få vite det. De fortjener det ikke. Enkelte folk har gjort meg 

så utrolig mye vondt.”  
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Hun blir stille og forteller om ulike diskriminerende episoder hun har opplevd i ulike 

situasjoner. 

”Jeg har blitt banka på fest flere ganger, sparket, jeg har blitt brent med lighter på 

armen. De satt og holdt på lightere mot hverandre, stemplet meg med det. 

De sa at jeg var ekkel da. Sa at det er slik de gjør med sånne som meg i visse land. Det 

er derfor jeg ikke er bitter, men jeg er redd. Jeg tør ikke åpne meg for noen. Jeg 

snakket mye før, åpnet meg lett, fordi jeg trodde at hvis jeg åpnet meg og sa ting slik 

de var, så ville folk like meg. Men det var ikke sant. Folk så på meg som en åpen bok, 

som du går på biblioteket og ser bilder av nakne mennesker. At jeg var underholdning 

for noen. Jeg hadde ikke venner, jeg hadde tilskuere, publikum, så på meg og lo.”  

 

Maria stopper opp, og blir stille. Så forteller hun at hun noen ganger er redd for å gå ut sin 

egen dør der hun bor. Jeg spør forsiktig hvorfor og hun svarer: 

 

”Redd for å bli dømt, redd for blikk, kommentarer. Fordi jeg sitter hele tiden og 

psyker meg opp når jeg skal ut, enten på byen, eller ta en kaffe med ei venninne. Sier 

til meg selv at jeg er ei vanlig jente. Jeg tviler ikke på at jeg er ei jente, men jeg 

bygger rustningen min. Polerer den, passer på at den er pen. Klar for å møte 

hverdagen og regnskura. Så blir rustningen stygg igjen, og så er jeg den lille redde 

skapningen jeg alltid har vært. Føler meg verdiløs og stygg.” 

 

Jeg spør om hun fremdeles føler det slik, til tross for gode resultater i fra sykehuset og en 

fremgang i prosessen. 

 

”Jeg føler meg mye sterkere, men det er bare det at samtidig som man tenker på det 

her, så tenker man på alle de rundt en også. Jeg var veldig egoistisk før. Jeg tenkte 

veldig lite på hvordan mamma, pappa og broren min hadde det. Når jeg fant ut at det 

var like vanskelig for dem som det var for meg ……  

Jeg brydde meg, men jeg hadde nok mer enn nok med meg selv. Jeg tror broren min 

følte at jeg ikke brydde meg. Han er mye sint på meg. Jeg vet at han klandrer meg for 

mye rart. Han er sint for hvordan mamma og pappa har det. Han sa det en gang, hvor 

han var veldig sint. Så sa han at ser du hva du gjør med mamma? Han gråt og var sint. 

Etter det hatet jeg meg selv enda mer. For det er ingen større smerte enn å få beskjed 

om at den du er, sårer og skader familien din. Gjør livet deres vanskelig. Når jeg hørte 
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ifra mamma selv at hun sover dårlig, og folk på jobben hennes undrer og spør, så er 

det vanskelig. Ting har liksom blitt verre”. 

 

Jeg spør på hvilken måte ting har blitt verre, så lenge ting begynner å gå i riktig retning. Hun 

sier at for henne har ting begynt å falle på plass, men forteller videre at: 

 

”Folk ringer og oppsøker meg. En kollega av mamma kom til henne i lunsjen og sa at 

jeg har vært og besøkt dattera di i helga. Der satt alle og hørte på. Alle vet at hun ikke 

har en datter, men to sønner. Jeg kan ikke noe for det, men jeg sitter med 

skyldfølelsen. Dama var ikke inne hos meg, men, hentet dattera si utenfor.  

Det å vite at jeg skader andre, ved å holde livet mitt og følelsene mine i sjakk, da blir 

du litt håpløs. Hva skal jeg ellers gjøre? Når du er en person som sårer andre med å 

være den du er? ” 

 

Avslutningsvis forteller hun om en drøm om et normalt liv. Hun ønsker så inderlig at 

kontakten med familien skal vedlikeholdes da det er en stor og omveltende prosess som 

foregår.  Hun ønsker seg et normalt kjærlighetsforhold, og en trygg jobb. Veien til et stabilt 

og normalt liv er fremdeles lang selv om prosessen av et kjønnsskifte er godt i gang med både 

hormoner og gode blodprøver på kontrolltimene på sykehuset. 

 

Oppsummering – diskriminering  

 

Diskriminering er dessverre noe som mange er utsatt for, også Maria som hun nevnte. 

Dessverre er både psykisk og fysisk sjikanering et problem. Det er en psykisk og fysisk 

påkjenning og som Almås & Pirelli Benestad (2001, s. 13) påpeker i sitatet på side 2 så er det 

i ”mangelen på bekreftelse at smerten utvikler seg” og ved slik mangel på bekreftelse og ved 

grov sjikanering vil det oppleves for Maria manglende inkludering og et manglende 

mangfold. Til tross for hennes tunge opplevelser av avvisning og mobbing i barndommen og 

undring på seg selv så viser det seg at Maria er sterk. Dette er noe hun også selv påpeker på 

side 47.  

 

Skolen som skal være en offentlig instans som går ut med at de skal åpne for et bredt 

mangfold, har tydelig ikke sett Marias utfordringer. Kan vi si at skolen imøtekommer 

Stortingsmelding nummer 30 (2003-2004, s. 1), når hun hverken har fått fagkyndig hjelp, et 
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inkluderende miljø og mye mobbing? Maria har god resiliens, noe vi kan se tilbake til på side 

15. Som Lassen påpeker	  (2017, s. 136) tre relasjonelle faktorer som fremmer god resiliens, 

hvor blant annet effektive omsorgspersoner, nære relasjoner til kompetente voksne og nære 

venner eller partnere	  har	  god	  innvirkning. I Marias tilfelle har hun vokst opp i et 

ressurssterkt hjem, hvor foreldrene har stilt opp så langt det har latt seg gjøre hele veien. Som 

foreldre har de ikke mulighet til å skåne henne hele veien, men slik vi ser ovenfor så har 

Marias foreldre stilt opp. På bakgrunn av at foreldrene støtte og omsorg synes Maria å ha fått 

en grunnleggende trygghet som ga henne tilstrekkelig styrke.	  Maria	  har stått i	  det	  vanskelige	  

med	  diskriminering,	  mobbing og holdt ut, selv om det har vært tøffe tider.  De nære 

vennene hun hadde gå henne et fristed til å utfolde seg i trygge omstendigheter. Derimot er 

partnere på det nåværende tidspunkt en drøm, et ønske. Gode systemer (skole, 

organisasjoner, nærmiljø) er også viktig for å fremme resiliens. Her kommer det tydelig frem 

at barnehagen og nærmiljøet i tidlig barndom fungerte tilfredsstillende så lenge de feminine 

trekkene til Maria var innen akseptable normer for lek. Skolen som system hadde klarere 

kjønnsdifferensierte forventninger. Dermed økte både Marias fortvilelse, medelevers 

mobbing og ekskludering. På grunnen av skolens manglende evne til inkludering bidro den 

ikke som en resiliensfremmende faktor, men heller økte risikoen for alvorlige psykiske-, 

sosiale- og læringsvansker. 

 

 

4.8   Deltakende observasjon i møte på sykehuset. 
 

Jeg møtte Maria rett ved sykehuset. Informanten skulle møte legen og ta noen blodprøver i 

forbindelse med hormonstart. Vi ble sittende på venteværelset fordi det var forsinkelser på 45 

minutter. Vi hadde god tid, og snakket masse. Tiden på venteværelset satt informanten og 

fortalte åpenhjertig om hvordan livet hadde vært. Snakket masse om det å leve i en kropp 

man ikke føler seg komfortabel i, eller den man føler seg hjemme i. Hvordan man føler at 

man vokser opp og blir en kvinne, men så samsvarer ikke kropp og sinn. Hun forteller 

hvordan man øker interessen for det som ikke en gutt skal ha, som sminke, langt hår, kropp 

og klær. Det er vanskelig å finne seg selv, når kropp og sinn ikke går overens. Når vi kom inn 

til legen, og ble hun spurt en del spørsmål. Hun spurte først om jeg kunne få lov til å bli med, 

og det var ikke noe problem. Før vi gikk inn avklarte jeg for informanten at hun selv måtte 

bestemme om jeg skulle bli med inn, eller bli værende ute. Hun ønsket at jeg skulle bli med 
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inn, slik at jeg skulle få et helhetlig inntrykk av prosessen. Vi kom inn og hun ble spurt blant 

annet om sykdommer i familien, og andre personlige spørsmål i forbindelse med 

hormonbehandlingen. Spørsmålene som stilles blir gjerne stilt flere ganger, da dette har med 

hvorvidt en klient mener alvor av kjønnsbytte. Legen forteller om at det må være en prosess 

over lengre tid, og dermed ser de på om svarene samsvarer fra hver gang de blir stilt. På 

denne måten kan det bekrefte diagnosen transseksualitet. Legen snakket litt om hvordan han 

anbefalte bruken av hormonene. Etter konsultasjonen, som informanten var meget fornøyd 

med, måtte vi gå ned til laboratoriet for å ta blodprøver. Svarene på blodprøvene var 

vesentlige for hvordan kroppen skulle ta imot hormonbehandlingen. Informanten var spent 

før konsultasjonen. Hun håpet veldig at hun skulle få hormoner, men var allikevel veldig 

forberedt på å ikke få det denne gangen. For at pasienten skal få hormoner må alle psykiske 

og fysiske tester være i orden fortalte hun meg. På denne konsultasjonen hjalp legen å søke 

om laserbehandling til hårfjerning og en resept til hormoner. Hun var kjempefornøyd med 

dagens utfall til tross for at hun ikke fikk hormoner. 

Jeg som forsker satt igjen med mange følelser og tanker etter konsultasjonen. Jeg var utrolig 

takknemlig for at Maria lot meg få bli med inn til legetimen. Jeg følte at jeg var deltakende i 

legetimen, slik at jeg fikk et dypere innblikk i selve prosessen som informanten skal 

igjennom. 

 

Videre har ikke Maria vært på så mange flere møter med sykehuset. Hun har kun vært der tre 

ganger igjennom min forskningsprosess og jeg har vært med på to av møtene. Første møte 

som jeg beskriver over her er noe av det som gjentar seg på hvert møte. Det andre møtet ble 

det også tatt blodprøver. Denne gangen fikk Maria innvilget hormonbehandling med både 

østrogenplaster og testosteronblokkere i form av tabletter. Hun skårer bra på testene hun har 

fått gå igjennom, både av de psykiske og fysiske som tas ved	  blodprøver.	  Tredje	  møtet	  med	  

sykehuset	  var hun for å sjekke virkningen av hormonene. Hun responderte godt, og dermed 

kunne dosen økes. På dette møtet skulle også kirurgiske inngrep planlegges. Disse møtene er 

alltid spennende for Maria og alle rundt henne. Planen er at enda et år til med hormoner står 

for tur, og dermed skal de kirurgiske inngrepene begynne. 
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5  Avslutning  
 

I dette kapittelet vil jeg oppsummere oppgaven i korte trekk i henhold til resultatene fra 

forskningsarbeidet. Jeg drøfter resultatene opp mot problemstillingene mine og deler det opp 

deretter. Til slutt er det fagkritikk	  av	  oppgaven og veien videre. 

 

5.1   Oppsummering 
 

Dokumentet fungerer som en rapport, med hovedproblemstillingen er følgende:” Hvordan har 

en ung transperson opplevd sin identitetsutvikling?”  

Maria forteller flere ganger om opplevelsene hun har hatt gjennom sin oppvekst. Hun 

forteller om en tøff tid med mye mobbing, manglende inkludering og mangfold. Hun har 

utviklet en god resiliens som gjør at hun har klart seg igjennom alt. Hun forteller om et godt 

familieforhold, noe som påvirker hennes motstandsdyktighet.  Maria har opplevd prosessen 

som krevende og smertefull. Hun har ofte stått alene med sin forvirring og angst. Til tross for 

vanskene har søkingen etter å være jente og seg selv alltid vært der. Hun har på grunn av sin 

egen drivkraft og resiliens gjennomført dette ved hjelp av godt pågangsmot til å fortsette 

arbeidet med å stadfeste sin identitet og væremåte.  

 

En kan bare spørre seg hvordan Marias prosess ville ha vært hvis foreldrene og samfunnet 

hadde en større forståelse for og akseptering om transseksualitet?  

 

Underproblemstilling 1 og 2 lyder som følgende: På hvilken måte og på hvilke tidspunkt i 

livet oppleves symptomene innen diagnosen F.64.0 og F.64.2 og hvordan har 

identitetsprosessen utviklet seg fra Maria ble født til hun ble 20 år gammel?  

 

Hvis vi ser identitetsprosessen til Maria igjennom Eriksons identitetsstadier har Maria i 

utgangspunktet en grunnleggende tillit. Hun er trygg som baby og har fått de gode trygge 

rammene hjemme fra. Hun går hos dagmamma sammen med et annet barn på sin alder. Hun 

leker og er et lykkelig barn, noe både mor og far forteller om. Det er en god autonomi hvor 

hun får prøve	  seg	  ut i lek og samspill med andre barn. Det er ingen kjønnsbestemmelser hos 

dagmammaen, slik at hun og det jevnaldrende barnet leker godt sammen. Frem til dette 
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punktet har det ikke vært noen undring eller utfordringer i henhold til hennes kjønnsidentitet. 

Videre begynner Maria i barnehagen. Her er det fremdeles god autonomi hvor hun får prøve 

seg ut i lek, med utkledninger og familielek med de andre på avdelingen. Det blir noen 

spekulasjoner i fra foreldrene og de undrer seg over hennes valg av kvinnelige karakterer i 

utkledningsvalgene. Barnehagepersonalet hevder at det kun er lek og mulig en 

skuespillerspire i Maria. Her vil jeg dra frem en potensiell forbedring i systemet, hvor jeg 

mener at dersom barnehagepersonalet hadde hatt en viss erfaring og god kjennskap til 

transseksualitet, så kunne de ha hjulpet henne på veien videre allerede her. Selv om 

barnehagetiden gikk forholdsvis greit og var lite skambelagt. Hun fikk allikevel en viss 

mulighet til å utforske sin identitet ved at ingen stoppet utkledningen hennes, hvilket kan ses 

på som en fordel. Hun var med og lekte familie, og godtok selv at hun skulle være barn i 

stedet for mor som hun gjerne ville. Hun var fornøyd bare hun slapp å delta i farsrollen. Her 

kan vi se at allerede i barnehagen kom det frem tydelige tegn til at hun undrer litt, var 

utforskende og søkende.  

 

 

 

På dette tidspunktet er ikke undringen fullstendig åpenbar for Maria eller foreldrene, men i 

ettertid oppsummerer begge foreldrene at hadde de visst det de visste i dag, ville de forstått 

mer og kanskje hatt mulighet til å hjelpe eller tilrettelegge på en bedre måte. Pedagogene i 

barnehagen hadde heller ikke noe å bidra med på feltet og dempet det hele med 

skuespillerforklaringene.  

Da Maria begynner på skolen ser man en økning av diagnosepunkene nevnt på side 7. Hun 

ønsker ikke å klippe ”guttesveis” til skolestart og mindreverdighetsfølelsene vokser i takt 

med henne selv. Hun er fremdeles ikke klar over hva hun ønsker eller hva som plager henne. 

Men hun fortalte at hun allerede som 8 åring begynte å undre over sitt eget kjønn. Hun var 

forvirret og ønsket at noen kunne forklare hva som foregikk. Økningen av dysfori ble stadig 

større og ting ble tyngre å bære på for Maria. Mobbingen øker også på barneskolen, og 

lærerne tar lite tak i det som foregår. Erikson skriver at gangen mellom de ulike 

identitetstrinnene alltid vil være en belastning for individet, og da kan man stille seg 

spørsmålet om Maria kunne ha hatt mindre belastning om skolen var mer kompetent og 

kunne imøtekommet hennes hverdagslige utfordringer. De burde ikke kun tatt tak i 

mobbingen, men også vært informert	  om	  hva	  Maria	  bar	  inni	  seg	  da	  ting	  bare	  ble	  tyngre og 

tyngre. Slike tunge påkjenninger bør ikke et barn bære på alene. Så her skinner virkelig 
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viktigheten av en god kompetanseheving i skolen inn. Marias identitetskonflikter blir ikke 

mindre ettersom skoleårene går og mobbingen øker. Det fjerde trinnet Erikson snakker om 

går i fra 5-6 årsalderen og frem til puberteten. Økningen av dysfori, forvirring og 

mindreverdighetskompleksene begynner virkelig å tre i kraft.  

 

Skolen tok egentlig ikke situasjonen på alvor, før hun en dag fikk nok og sa hun skulle hjem 

og ta sitt eget liv. Da tok skolen tak og arrangerte et møte. De visste at Maria hadde slitt, 

hvilket er noe som kan anses som grov svikt i fra det offentlige systemet. Det er 

omsorgssvikt, da skolen som en offentlig instans har plikt til å ivareta hvert enkelt barns liv. I 

stortingsmelding 30 står	  det	  om hvor bredt mangfoldet skal være, at alle skal ha plass i den 

norske skolen uansett forutsetninger og bakgrunn. Her ser vi dessverre en stor svikt i dette 

tilfellet.  

 

Hvordan skal elevene klare å utvikle seg til å bli gode medborgere, ta til seg faglig kunnskap 

hvis de ikke føler mestring, inkludering og trivsel på skolen? Elevenes arbeidsevne blir 

svekket, og dermed opptar et følelsesmessig kaos den kapasiteten som burde blitt brukt til 

faglig og sosial innlæring. Hun mestret ikke identitetsfasen som er latensfasen fra 6 – 13 år. 

Det henger sammen med at hun ikke klarte fasen når hun ikke fikk den menneskerettslige 

hjelpen hun skulle hatt. Hadde hun ikke hatt nok resiliens, ville hun da klart seg like godt? 

Likevel har Maria kommet seg igjennom dette, og klart seg, fordi foreldrene stod der ved 

hennes side.	  

 

 Et gjennombrudd for Maria skjedde da hun i slutten av ungdomsskolen fikk besøk av noen 

sentrale personer som er gode på temaet. De hadde en samling hvor de fortalte om diagnosen 

transseksualitet og følelser og tanker rundt det. Det var denne dagen alt snudde for Maria og 

hun begynte å forstå hva som foregikk hos henne. Hun dro rett hjem og søkte på internett, og 

startet innsamling av all informasjon og kunnskap om hennes egen situasjon hun kunne. 

Maria bruke mer tid hos helsesøster enn tidligere, og noen biter begynte sakte men sikkert å 

falle på plass for henne. Hun følte sterkere og sterkere klarhet på at faktumet var at hun 

ønsket å være jente. Maria er på dette tidspunktet 16 år og begynner å bli en ung voksen. 

Etter ungdomsskolen får hun time hos fastlegen som sender henne til psykolog og en 

henvisning til et sykehus som er spesialister på feltet. Hun tar i sammstemmighet med 

foreldrene sine beslutningen om å flytte. Hun flytter til en annen by hvor hun kanskje kan få 

begynne på nytt på videregående. Hun tar selv beslutningen om å møte opp første skoledag 
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på ny videregående som jente. Hun bytter navn, fortsetter å gå til psykolog og finner sakte 

men sikkert frem til seg selv. Hun forteller om et tøft liv som begynner å falle plass. Hun ser 

frem til å bli ferdig operert, og det eneste hun ønsker seg er et normalt liv. Likevel er ting 

fremdeles vanskelig for Maria, da hun har tunge perioder. Flere år med konflikter, mobbing	  

og	  undring	  har	  satt	  spor,til tross for en sterk og flott familie har Maria opparbeidet seg et 

fantastisk pågangsmot og motstandsdyktighet. Dette kommer tydelig frem under intervjuene, 

hvor man lett blir inspirert. Maria forteller om et ønske om å hjelpe andre som sliter, kanskje 

holde foredrag på skoler og øke kompetansen rundt om i landet.  

 

 

Den 3. under-problemstillingen er ”Hvilke pedagogiske og spesialpedagogisk hjelp ble 

iverksatt for å sikre hennes mentale helse, utdanning og utvikling?”  

 

I barnehagen ble det ikke iverksatt noen form for spesialpedagogisk hjelp, over hodet. Det 

var på dette tidspunktet ikke nødvendig da det var romslige muligheter for å utfolde seg og 

utprøve med ulike kledninger og forskjellige leker. På grunnskolen derimot ble Maria meldt 

til pedagogisk-psykologisk tjeneste i løpet av det fjerde året, etter mistanke om spesifikke 

lærevansker, hvor hun fikk diagnosen dysleksi. Dessverre kan vi se i ettertid at fokuset var på 

sekundære vansker som resulterte i manglende konsentrasjonsevne på grunn av angst, 

forvirring og lite støtte generelt i fra skolen.  

I	  dette	  tilfellet	  har	  ikke	  skolen	  tilrettelagt for de primære vanskene som var mobbing	  og	  

angst,	  men	  sett	  på	  de	  sammensatte	  vanskene	  faglig.	  Dette	  er	  et	  reelt	  svik	  i	  henhold	  til	  

opplæringsloven.  

Først da Maria ville rømme hjem og ta sitt eget liv tok skolen affære og iverksatte et møte 

med foreldre og helsesøster. Skolen tok heller ikke kontakt med foreldrene når helsesøster 

snakket med Maria om hennes vansker og tanker. Selv om dette er et taushetsbelagt dilemma 

for helsesøster burde foreldrene vært informert så lenge det var såpass alvorlige saker som 

ble omtalt i møtene med Maria.  

 

 

Dermed opptrådde helsesøster etisk uansvarlig med sine hemmelige møter med Maria. 

Samarbeid mellom skole og hjem var meget dårlig og foreldrene følte seg verken hørt eller 

møtt med sine bekymringer. Foreldrene ble i stor grad overlatt til seg selv og fikk lite hjelp, 
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råd og veiledning i fra skolen. Dermed handlet de på instinkt, intuisjon og egne oppfattelser 

av problemet. Men den nye videregående skolen som Maria begynte på var mer behjelpelige, 

og rådgiveren tok ansvar og hjalp Maria med å ivareta hennes person slik at hun kunne stå 

frem som jente. Ellers vet vi lite om hennes spesialpedagogiske støtte rundt de spesifikke 

lærevanskene, annet enn at hun opplevde det destruktivt. 

 

Hovedproblemstillingen: ”hvordan har en ung transperson opplevd sin identitetsutvikling?” 

føler jeg at er besvart med tanke på mine underproblemstillinger som tidligere nevnt. Men 

kort oppsummert har det vært en tøff vei å gå for Maria. Hun er på god vei, men har brukt 

mye av seg selv for å komme dit. Takket være god familie og andre nære så har hun kommet 

dit hun er i dag. 

 

Hva kunne skolene ha gjort annerledes hvis de hadde hatt mer kompetanse om 

transpersoner?  

 

Avslutningsvis vil jeg understreke at diskriminering av transpersoner dessverre er et stort 

problem, og flere av informantene under forskningsprosessen har snakket om diskriminering.	  

Overfall,	  voldtekt,	  verbal	  ordvalg og annen sjikanering. Problemet har blitt så stort at 

politiet har satt inn en egen avdeling for kriminalitet og diskriminering av transpersoner. 

Kompetansen bør økes slik at alle vet om diagnosen og deres utfordringer. Det kan skape et 

samhold og et mangfold hvor flere vil føle seg inkludert. Vi er alle mennesker, og hva betyr 

det å være normal? Jeg føler at jeg har besvart mine problemstillinger og som lærer sitter jeg 

igjen med en god dose kunnskap rikere som jeg skal ta med meg inn i skolesystemet.  

 

5.2   Fagkritikk 
Hva sier din forskning? 

Forskningskritikk 

 

Forskningsarbeidets største begrensning er at det er et utvalg på få informanter som 

resultatene er basert på. Ved bruk av få informanter så kan det ikke sies at forskningsarbeidet 

gjelder for alle med diagnosen F.64.0. men at det er tilfelle hos et fåtall av informanter. Det 

kan derimot være at andre med samme diagnose kan gjenkjenne en del av resultatene som 

presenteres i fra Marias liv. Diagnosen i seg selv er allmenngjeldende i fra boken DSM 5. 
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Hadde det blitt presentert resultater basert på en kvantitativ undersøkelse ville dataene vært 

mer generelle. De kvalitative resultatene kan ha blitt påvirket av subjektive valg jeg har tatt 

underveis i prosessen, og førforståelsen som ikke var der i fra mitt ståsted som forsker.  

 

Videre forskning samt formidling blir viktig. Ved å øke kunnskapen rundt transseksualitet i 

Norge vil det kunne imøtekomme barna på best mulig måte både i skolevesenet og i 

samfunnet ellers.  

 

 

En samfunnsromslig forandring av vår holdning til denne form for annerledeshet er dog 

komplisert selv om skolelover fremmer mangfold. Derfor er formidling av kunnskap rundt 

tematikken helt essensielt. I tillegg har jeg kun utført en begrenset teoretisk analyse. Utfallet 

av resultatene kunne blitt annerledes hvis jeg valgte en annen måte å løse oppgaven på.  

 

5.3   Veien videre 
 

Forskningens største begrensning er at utvalget er av få personer og dermed kan det ikke 

generaliseres statistisk. Jeg valgte å skrive om transseksualitet. Mine funn er ikke basert på 

hva alle som har diagnosen F.64.0 føler, opplever og mener. Det er mine informanter og 

deres personlige opplevelser, tanker og meninger de har opplyst om i denne studien. Studien 

kunne fått et annet utfall hvis det var en kvantitativ studie som var gjort av et større utvalg. 

Det ville også blitt en annen vinkling hvis jeg skrev i fra ulike læreres perspektiv rundt 

diagnosen. Uansett hvilket perspektiv som hadde vært som utgangspunkt ville det nok 

kommet frem at pedagogiske tiltak må profileres så lenge ansvar for oppfølging av elever er 

en samfunnsoppgave som krever kompetanse i tillegg til raushet. Raushet til forståelse, til 

mangfold og raushet til økt kompetanse. Diagnosen F.64.0 er en diagnose som det åpnes mer 

og mer for i dagens samfunn. Det kunne vært interessant og gjort en ny studie om noen år, 

med en annen familie, hvor informanten er yngre og da har vokst opp med mer kompetanse 

rundt seg, og deretter sammenliknet. Da hadde det kommet frem om kunnskapen har økt 

rundt om, slik at man kunne sammenliknet studiene om hvordan oppveksten hadde vært. Det 

hadde også vært spennende og gjort en studie ut i fra et lærerperspektiv. Hvordan de opplever 

kunnskap rundt mental helse til barn.  
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Vedlegg / Appendiks 
 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	  Masteroppgave	  i	  spesialpedagogikk	  
	  

Bakgrunn og formål 

Formålet	  med	  studien	  er	  å	  utforske	  det	  transkjønnede	  temaet.	  Jeg	  ønsker	  å	  gjøre	  en	  
casestudie	  hvor	  jeg	  ønsker	  og	  gjøre	  et	  dypere	  dykk	  ned	  i	  diagnosen	  transkjønnethet.	  Jeg	  
har	  valgt	  meg	  en	  midlertidig	  problemstilling:	  ”Hvilke	  erfaringer	  har	  en	  ung	  transperson	  
spesielt	  i	  relasjon	  med	  skolevesenet”.	  For	  å	  besvare	  problemstillingen	  ønsker	  jeg	  å	  lage	  
noen	  forskerspørsmål	  i	  tillegg,	  samt	  benytte	  meg	  av	  to	  ulike	  metoder	  som	  deltakende	  
observasjon	  og	  intervju.	  Forskningsarbeidet	  er	  en	  masteravhandling,	  og	  jeg	  er	  student	  
ved	  Universitetet	  i	  Oslo,	  institutt	  for	  spesialpedagogikk	  	  	  
	  
Utvalget	  av	  informanter	  er	  delvis	  tilfeldig.	  Du	  forespørres	  om	  å	  delta	  i	  mitt	  
forskningsarbeid	  fordi	  jeg	  anser	  prosessen	  du	  er	  en	  del	  av,	  kan	  være	  relevant	  for	  å	  
besvare	  min	  problemstilling.	  	  
	  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Som	  deltaker	  i	  studien	  ønsker	  jeg	  å	  gjøre	  et	  intervju	  med	  deg,	  før	  intervjuet	  mottar	  du	  
en	  intervjuguide	  hvor	  du	  får	  se	  spørsmålene	  jeg	  ønsker	  å	  stille	  deg.	  Spørsmålene	  
besvares	  frivillig.	  I	  tillegg	  til	  et	  intervju	  ønsker	  jeg	  å	  gjøre	  en	  slags	  observasjon,	  hvor	  du	  
er	  i	  samhandling	  med	  noen	  av	  dine	  venner.	  Spørsmålene	  vil	  omhandle	  hvordan	  
skolegangen	  har	  vært,	  diagnose,	  veien	  frem	  til	  diagnose	  blant	  annet.	  Jeg	  kommer	  til	  å	  
gjøre	  notater	  og	  eventuelle	  opptak.	  Jeg	  ønsker	  at	  du	  som	  informant	  skal	  få	  delta	  så	  mye	  
som	  ønskelig	  med	  datamaterialet	  mitt.	  Jeg	  ønsker	  å	  høre	  hvis	  du	  har	  noe	  du	  mener	  jeg	  
bør	  ha	  med	  for	  å	  få	  belyst	  temaet	  på	  en	  best	  mulig	  måte.	  	  
	  
	  
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle	  personopplysninger	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt.	  Jeg	  som	  forsker	  og	  min	  veileder	  
er	  de	  eneste	  som	  vil	  ha	  tilgang	  til	  datamaterialet	  av	  personopplysninger.	  Alt	  av	  
informasjon	  som	  kan	  identifisere	  deg	  vil	  bli	  lagret	  med	  passordbeskyttelse	  og	  godt	  
ivaretatt	  for	  å	  opprettholde	  konfidensialitet.	  	  
	  
Ved	  en	  eventuell	  publikasjon	  vil	  ikke	  du	  som	  informant	  bli	  gjenkjent.	  Alle	  
personopplysninger	  vil	  bli	  anonymisert	  i	  henhold	  til	  NSD	  og	  NESH	  sine	  regler	  om	  
personvern.	  	  	  
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Prosjektet	  skal	  etter	  planen	  avsluttes	  01.06.17.	  Etter	  endt	  forskningsarbeid	  vil	  alle	  
personopplysninger	  bli	  makulert	  og	  slettet	  slik	  at	  det	  ikke	  kan	  komme	  på	  avveie.	  Selve	  
forskningsarbeidet	  vil	  bli	  lagt	  ut	  offentlig,	  men	  det	  vil	  ikke	  være	  identifiserbart	  innhold	  i	  
teksten.	  Som	  informant	  skal	  alt	  som	  skal	  kommer	  frem	  i	  forskningsarbeidet	  som	  skal	  
publiseres	  godkjennes	  av	  deg.	  	  
	  
Frivillig	  deltakelse	  
Det	  er	  frivillig	  å	  delta	  i	  studien,	  og	  du	  kan	  når	  som	  helst	  trekke	  ditt	  samtykke	  uten	  å	  
oppgi	  noen	  grunn.	  Dersom	  du	  trekker	  deg,	  vil	  alle	  opplysninger	  om	  deg	  bli	  anonymisert.	  	  
	  
Dersom	  du	  ønsker	  å	  delta	  eller	  har	  spørsmål	  til	  studien,	  ta	  kontakt	  med	  Karoline	  
Halvorsen,	  telefon	  xx	  xx	  xx	  xx	  
	  
Studien	  er	  meldt	  til	  Personvernombudet	  for	  forskning,	  NSD	  -‐‑	  Norsk	  senter	  for	  
forskningsdata	  AS.	  
	  
	  
	  
Samtykke	  til	  deltakelse	  i	  studien	  
	  
Jeg	  har	  mottatt	  informasjon	  om	  studien,	  og	  er	  villig	  til	  å	  delta	  	  
	  
	  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑	  
(Signert	  av	  prosjektdeltaker,	  dato)	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjære	  Maria,	  	  	  
	  
	  
Tusen	  takk	  for	  at	  akkurat	  du	  er	  villig	  til	  å	  bidra	  med	  min	  masteroppgave	  
igjennom	  intervju,	  og	  at	  jeg	  får	  være	  med	  å	  observere	  på	  konsultasjoner.	  	  
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Her	  er	  noen	  av	  mine	  tanker	  om	  innholdet	  i	  intervjuet.	  	  

Jeg	  har	  planlagt	  noen	  spørsmål	  som	  jeg	  håper	  du	  kan	  utfylle.	  Jeg	  er	  åpen	  for	  

dine	  innspill	  i	  tillegg	  til	  det	  jeg	  har	  forberedt.	  

	  Besvarelsene	  er	  anonyme	  og	  i	  henhold	  til	  de	  nasjonale	  forskningsetiske	  

komiteer	  (også	  kalt	  NESH)	  og	  Norsk	  senter	  for	  forskningsdata	  (NSD)	  om	  

personvern	  og	  anonymitet.	  	  	  

Husk	  at	  alle	  spørsmålene	  besvares	  på	  frivillig	  basis	  og	  du	  kan	  trekke	  deg	  

ifra	  forskningsarbeidet	  eller	  enkelte	  spørsmål.	  	  	  

	  

	  
Ved	  eventuelle	  spørsmål	  kan	  du	  ringe	  meg	  på	  telefon:	  xx	  xx	  xx	  xx	  eller	  
sende	  en	  mail	  til	  karolhal@uio.no	  	  
	  
Takk	  for	  at	  du	  stiller	  deg	  frivillig	  som	  informant,	  jeg	  ser	  frem	  til	  et	  
samarbeid.	  	  
	  
Mvh	  Karoline	  Halvorsen	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fase	  1.	  Rammesetting.	   1.   Introduksjon.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5	  min).	  
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2.	  Informasjon	  (5-‐‑10	  min).	  
	  
Fortelle	  om	  temaet	  og	  problemstilling.	  	  
Forklare	  hva	  intervjuet	  skal	  brukes	  til	  å	  	  	  	  	  
informere	  om	  taushetsplikten	  og	  
anonymitet.	  
Avklare	  om	  pauser	  og	  tidsramme	  på	  
intervjuet.	  	  
Spør	  om	  det	  er	  noen	  spørsmål	  før	  vi	  
starter.	  
Jeg	  ønsker	  at	  situasjonen	  skal	  være	  en	  
komfortabel	  situasjon,	  og	  vi	  skal	  sitte	  
komfortabelt	  og	  utføre	  intervjuet	  ansikt	  
til	  ansikt.	  	  
	  
Start	  opptak	  

Fase	  2.	  Erfaringer.	   Bakgrunnsspørsmål	  (15	  min).	  
	  

1.   Kan	  du	  beskrive	  hvordan	  
barndommen	  din	  har	  vært	  (før	  
skolestart)?	  	  
	  

1.1  Når	  begynte	  du	  å	  undre	  på	  ditt	  
kjønn?	  
	  

1.2  Er	  det	  noe	  du	  husker	  godt	  i	  
førskole	  tiden?	  Gikk	  du	  i	  
barnehage?	  

	  
1.3  Hvordan	  var	  det	  å	  begynne	  på	  

skolen?	  	  
	  

1.4  Er	  det	  noe	  du	  husker	  godt?	  	  
	  

2.   Er	  det	  noe	  som	  har	  vært	  
utfordrende,	  eks:	  personlighet	  og	  
kjønn?	  	  
	  

2.1  Eventuelt	  hva?	  	  
	  

2.2  Noen	  naturlige	  talenter?	  	  
	  

	  
2.3  Hvordan	  var	  lærerne	  på	  skolen,	  

var	  det	  noen	  du	  hadde	  tillit	  til?	  
	  

2.4  	  I	  såfall	  –	  hvorfor?	  	  	  
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2.5  Hva	  føler	  du	  skolen	  kunne	  gjort	  
annerledes?	  

	  
2.6  Følte	  du	  deg	  godtatt	  og	  akseptert?	  

	  
3.	  Kan	  du	  huske	  å	  undre	  på	  din	  
kjønnsmessige	  identitet?	  
	  
3.1.	  Hvordan	  opplevde	  du	  det?	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
Fase	  3.	  Fokusering.	  	   4.	  Nøkkelspørsmål	  (40-‐‑50min)	  

	  
4.	  Hva	  har	  hjulpet	  deg	  til	  å	  godta	  og	  ta	  ditt	  
valg?	  	  
	  
4.1.Hva	  har	  eventuelt	  vært	  spesielt	  
vanskelig	  eller	  utfordrende?	  	  
	  
4.2.Hva	  har	  gjort	  det	  mulig	  for	  deg	  å	  klare	  
deg	  så	  godt?	  	  
	  
5.Hva	  gjorde	  at	  du	  klarte	  å	  fortelle	  
foreldrene	  dine	  om	  det	  du	  bar	  på?	  
	  
6.	  Hvordan	  ser	  du	  på	  deg	  selv	  i	  dag?	  	  
	  
	  
	  

Fase	  4.	  Tilbakeblikk	  og	  avslutning.	   5.	  	  Oppsummering.	  	  
	  
Det	  er	  så	  mange	  ting	  vi	  har	  gått	  igjennom,	  
er	  det	  noe	  du	  vil	  trekke	  frem	  som	  vi	  ikke	  
har	  snakket	  om?	  	  
	  	  
Takker	  for	  ditt	  bidrag	  til	  mitt	  
forskningsarbeid.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kjære	  foreldre,	  	  	  
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Tusen	  takk	  for	  at	  akkurat	  du	  er	  villig	  til	  å	  bidra	  med	  min	  masteroppgave	  
igjennom	  et	  intervju.	  
Her	  er	  noen	  av	  mine	  tanker	  om	  innholdet	  i	  intervjuet.	  	  

Jeg	  har	  planlagt	  noen	  spørsmål	  som	  jeg	  håper	  du	  kan	  utfylle.	  Jeg	  er	  åpen	  for	  

dine	  innspill	  i	  tillegg	  til	  det	  jeg	  har	  forberedt.	  

	  Besvarelsene	  er	  anonyme	  og	  i	  henhold	  til	  de	  nasjonale	  forskningsetiske	  

komiteer	  (også	  kalt	  NESH)	  og	  Norsk	  senter	  for	  forskningsdata	  (NSD)	  om	  

personvern	  og	  anonymitet.	  	  	  

Husk	  at	  alle	  spørsmålene	  besvares	  på	  frivillig	  basis	  og	  du	  kan	  trekke	  deg	  

ifra	  forskningsarbeidet	  eller	  unnlate	  enkelte	  spørsmål.	  	  	  

	  

	  
Ved	  eventuelle	  spørsmål	  kan	  du	  ringe	  meg	  på	  telefon:	  xx	  xx	  xx	  xx	  eller	  
sende	  en	  mail	  til	  karolhal@uio.no	  	  
	  
Takk	  for	  at	  du	  stiller	  deg	  frivillig	  som	  informant,	  jeg	  ser	  frem	  til	  et	  
samarbeid.	  	  
	  
Mvh	  Karoline	  Halvorsen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Intervjuguide.	  
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Fase	  1.	  Rammesetting.	   1.	  Introduksjon	  (5	  min).	  
	  
2.	  Informasjon	  (5-‐‑10	  min).	  
	  
Forklare	  hva	  intervjuet	  skal	  brukes	  til	  å	  	  	  	  	  
informere	  om	  taushetsplikten	  og	  
anonymitet.	  
Avklare	  om	  pauser	  og	  tidsramme	  på	  
intervjuet.	  	  
Spør	  om	  det	  er	  noen	  spørsmål	  før	  vi	  
starter.	  
Jeg	  ønsker	  at	  situasjonen	  skal	  være	  en	  
komfortabel	  situasjon,	  og	  vi	  skal	  sitte	  
komfortabelt	  og	  utføre	  intervjuet	  ansikt	  
til	  ansikt.	  	  
	  
Start	  opptak	  

Fase	  2.	  Erfaringer	   3.	  Bakgrunnsspørsmål	  (15	  min).	  
	  

1.   Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  Maria	  
som	  barn?	  

	  
2.   Gikk	  hun	  i	  barnehage/park?	  

	  
3.   Hvis	  ja,	  hvordan	  var	  det,	  deltok	  

hun	  godt	  i	  lek	  sammen	  med	  
jevnaldrende?	  	  

	  
4.   Er	  det	  noe	  som	  har	  utpekt	  seg	  for	  

deg	  hos	  Maria?	  (personlighet	  og	  
kjønn)	  
	  

4.1.  Eventuelt	  hva	  og	  når?	  
	  

4.2.  	  Hadde/har	  hun	  noen	  naturlige	  
talenter?	  	  

	  
4.3.  Hva	  likte	  hun	  å	  holde	  på	  med?	  	  

	  
4.4.  Hvordan	  var	  overgangen	  mellom	  

barnehage	  og	  skole?	  
	  

	  
4.5.  Hvordan	  var	  lærerne?	  	  
4.6.  Var	  det	  noen	  hun	  hadde	  tillit	  til?	  

	  
4.7.  Hvordan	  ble	  kommunikasjonen	  

opprettet	  mellom	  dere	  som	  
foreldre	  og	  skolen?	  
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5.   Når	  opplevde	  du	  å	  undre	  deg	  på	  

hennes	  kjønnsmessige	  identitet?	  	  
	  

5.1.  Hvordan	  opplevde	  du	  det?	  	  
	  

5.2.Hva	  har	  vært	  utfordrende?	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fase	  3.	  Fokusering	   4.	  Nøkkelspørsmål	  (40-‐‑50min)	  

	  	  
5.2.  Hva	  føler	  du	  skolen	  kunne	  gjort	  

annerledes?	  	  
	  

6.   Når	  opplevde	  du	  at	  prosessen	  
begynte?	  
	  

7.   Hvordan	  stilte	  det	  medisinske	  
fagfeltet	  seg?	  

	  
8.   Har	  du	  som	  forelder	  fått	  

veiledning/oppfølging	  av	  
offentlige	  instanser?	  	  
	  

9.   	  Hva	  manglet?	  	  
	  
	  
	  

Fase	  4.	  Tilbakeblikk	  og	  avslutning	   5.	  	  Oppsummering.	  	  
	  
Det	  er	  så	  mange	  ting	  vi	  har	  gått	  igjennom,	  
er	  det	  noe	  du	  vil	  trekke	  frem	  som	  vi	  ikke	  
har	  snakket	  om?	  	  
	  
	  
Takker	  for	  ditt	  bidrag	  til	  mitt	  
forskningsarbeid.	  

 


