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 I 

Abstract  

 

        The aim of this study is to widen our knowledge about the basic idea about 

having an open preschool for adopted children as understood by parents of 

adopted children and a preschool teacher. Sweden has a large number of 

international adoptions, in an international comparison among the highest 

numbers of adoptions per capita. Interviews were carried out with seven 

adoptive parents and one preschool teacher teaching at a special preschool 

for adopted children. It was found that adoptive parents had no particular 

problems with placing their children in an “ordinary” preschool. However, 

they choose to place the children in an open preschool solely for adopted 

children because of the possibility of sharing similar experiences as 

parents and children as well. Activities at “Drippen” preschool were found 

mostly to be supportive of the adoptive parents. The interviewed preschool 

teacher was of the opinion that caring bodies such as Children's Health 

Centers and other similar institutions needed to develop a better 

understanding of both adoptive parents and their adopted children 

concerning developmental processes on their arrival in Sweden. Furthermore, 

the preschool teacher regarded Preschool “Drippen” as being like any other 

school except for the fact that children who attend there arrive with the 

experience of a significant separation, and thus ought be treated as 

infants regardless of their age on arrival. Because of this, the open 

preschool for adopted children tends to focus a great deal on establishing 

emotional connections with the adopted children and working with their 

language and physical development. 

  

Key words: adoption, attachment, identity, discrepancy, solidarity, foreign 

adoptions.



 

 II 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar och en förskollärare resonerar kring 

att ha en öppen förskola för adopterade. I Sverige har vi det största antalet 

internationella adoptioner per capita. Intervjuerna har genomförts med sju föräldrar 

och en förskollärare. Resultatet tyder på att åsikterna är likartad när det gäller deras 

adopterade barn och att föräldrarna inte skulle ha några problem att ha sina barn på 

en ”vanlig” öppen förskola. Dock valde de att ha sitt barn på en öppen förskola för 

enbart adopterade därför att det fanns föräldrar med liknande erfarenheter. 

Verksamheten på ”Drippen” är i huvudsak till för föräldrarna eftersom det är en 

öppen förskola som riktar sig till att föräldrarna ska få lära känna sina barn i en 

förskolemiljö. Det framkom att förskolläraren arbetade för att omgivningar som 

exempelvis BVC och andra verksamheter skulle förstå både adoptivföräldrarna och 

adoptivbarnen bättre när det gäller adoptivbarnens utveckling när de har kommit till 

Sverige. Förskolläraren ansåg också att ”Drippen” var som vilken öppen förskola 

som helst förutom att barnen som kommer hit med kanske flera separationer än en 

och ska behandlas som spädbarn oavsett ålder. Därför fokuserar de mycket på 

anknytning till de adopterade barnen och de arbetar även mycket med språket och 

kroppen.  

 

 

 



 

 III 

Förord 

 

Arbetet med den här D-uppsatsen har varit en lärorik upplevelse. Det har varit 

intressant och spännande att få träffa alla människor som jag har intervjuat, vilka 

delade med sig av sina erfarenheter. Vidare har det varit givande, berikande och en 

förmån för mig i min yrkesroll som specialpedagog.  Kvalitativ forskning är 

spännande, intressant och det skapar möten mellan människor på ett positivt sätt.  Ett 

stort tack till föräldrar och personal på öppna förskolan för adopterade som gjorde 

det möjligt för mig att genomföra denna undersökning. Ett stort tack till min 

handledare Johan Liljestrand som har stöttat mig genom mitt arbete. 

 

Gävle, maj 2009
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1 INLEDNING  
 

Att jag skriver om adoption beror på att jag själv är adopterad och vill sätta in ämnet 

adoption i ett tydligt samanhang. Jag anser att jag som författare är färgad av mina 

erfarenheter och kan inte vara objektiv hur mycket jag än försöker, därför tycker jag 

att det är viktigt att berätta om min bakgrund. Det ökar trovärdigheten på hela 

uppsatsen och jag vill att läsarna ska förstå min förförståelse. 

 

Jag, Ulrika Ågren, är själv adopterad från Indien och kom till Sverige 1971, då jag 

var 8 månader. Jag har en bror som är född 1964, han är svenskadopterad från Gävle. 

Till skillnad från mig har han haft alla förutsättningar till att få information om vem 

hans biologiska föräldrar är. Han har funderat mycket på sina biologiska föräldrar 

men inte varit särskilt intresserad av att träffa dem. Skillnaden mellan oss är således 

att min bror har varit nyfiken men inte velat träffa sina biologiska föräldrar medan 

jag vill veta vilka mina biologiska föräldrar är och träffa dem. Vi är olika som 

individer och alla tycker inte lika oavsett vad man har varit med om.  

 

Mina föräldrar berättade att på 70-talet fanns det inget ställe för de vuxna att vända 

sig om de hade frågor om adoption mer än till det stället som hjälpte dem att 

adoptera. Både myndigheter och föräldrar hade oftast inte så mycket kunskap om just 

hur man skulle hantera adoptivbarn. Det fanns inte några föräldragrupper som 

träffades före adoptionen som det finns i dag. Det fanns inte heller några återträffar 

efter man hade fått sitt adopterade barn. Pedagogiken har också förändras med tiden. 

Mina föräldrar gick en kurs när jag var barn, vilken gick ut på att föräldrarna varken 

skulle säga ja eller nej till sitt barn utan säga kanske om barnet frågade någonting. Då 

fick barnet i stort sett själv bestämma sina egna beslut eftersom barnet varken visste 

om det fick ett ja eller nej. Detta kan också tyckas konstigt i dag. 

 

Jag startade upp en adoptionsgrupp i Gävleborg där vi som är adopterade träffades 

och utbytte tankar och idéer. Det vi adoptivbarn redan viste var att det enda vi 

egentligen har gemensamt är att vi är adopterade.  

  

Jag tycker det ska bli intressant att få ett nytt perspektiv på adoption. Det har gått 

lång tid och jag är 38 år fyllda. Jag måste erkänna att jag är lite avundsjuk på att det 

har vuxit fram så otroligt mycket verksamheter och aktiviteter för både adoptivbarn 

och adoptivföräldrar. Att få undersöka en öppen förskola enbart för adopterade är för 

mig ett privilegium. 

 

1.1 Förskolan och adoptivbarnet 

Under senare tid har det vuxit fram ett större intresse för adopterade och deras 

bakgrund. Varje år får cirka 600 barn en ny familj genom adoptionscentrum. Det 

tillkommer ytterligare ca 400 barn från andra liknande organisationer som arbetar för 

adoption. Adoptionscentrum arbetar för att barn från andra länder ska få växa upp i 

en familj. De arbetar också för att få barn adopterad inom sitt land men också för att 

få bättre rättigheter åt familjer som adopterat i det svenska samhället. De äldsta 

internationella adoptivbarnen är nu cirka 45 år och kunskapen om adoption har 
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förändrats och fördjupas. I början av adoptivkarriären fick adoptivbarnen anpassa sig 

till de förskolor och skolor som fanns. I dag finns det olika förskolor och skolor i 

flera kommuner för enbart adopterade barn (www.adoptionscentrum.se).  

 

Nu mera läggs fokus på hur adopterade mår både fysiskt och psykiskt (Andershed, 

Enebrink & Andershed, 2007). Det finns en lång rad studier på internationellt 

adopterade barn där det framkommer att adopterade har en förhöjd risk att utveckla 

beteendeproblem under tonåren och det är speciellt pojkar som ligger i riskzon (a.a.).  

 

Öppna förskolor för adopterade barn började växa fram i slutet på 1900-talet. De 

startades upp av adoptivföräldrar och var oftast ideella. Viket gör det näst intill 

omöjligt att kartlägga de första öppna förskolorna för adopterade barn. ”Drippen”, en 

öppen förskola för adopterade, startades upp 2004 och personalen är anställda av 

Norberga stadsförvaltning men deras pengar kommer från socialtjänstförvaltningen. 

Genom socialförvaltningen eller adoptionsorganisationen i sin hemkommun går det 

att få reda på var öppna förskolor, förskolor och skolor finns. Det finns stöd att få för 

personal som arbetar inom barnsomsorgen angående adoption och det går även att 

kontakta socialförvaltningen. På vissa ställen finns bland annat broschyrer till 

förskola/skola om hur det kan vara att ta emot ett adoptivbarn. Det som är viktigt att 

se i min undersökning är vilka möjligheter och förmåner adoptivföräldrar har i dag. 

 

Adoption, förskolan och föräldrar är begrepp som ännu inte har diskuterats så 

mycket i samhället. Vad är adoptionsföräldrarnas förväntningar på samhället och 

förskolan? Jag tänker att adoptionsföräldrarnas förväntningar troligtvis beror på deras 

förutfattade meningar om samhälle och förskola. Vi alla har förväntningar av 

samhället och institutioner och alla människor är olika därför finns alltid likheter och 

olikheter i olika samanhang. Det finns en del öppna förskolor för just adoptivbarn 

och vad kan det bero på att det finns flera öppna förskolor för enbart adopterade 

barn?  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

 

I förhållande till det vi vet i dag vill jag ta reda på hur en öppen förskola för 

adopterade fungerar. Jag kommer att fokusera på teorierna kring 

anknytningsprocessen, den sociala identiteten och om vad adoptivföräldrarna har fått 

för uppfattning om öppna förskolan för adopterade. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar och en förskollärare resonerar kring 

att ha en öppen förskola för adopterade. Förutom detta syftar arbetet till att: 

 Ta reda på varför föräldrarna vill ha sina adoptivbarn på en öppen förskola 

för enbart adopterade 

 Undersöka hur en förskollärare resonerar kring sitt arbete på en öppen 

förskola för adopterade. Är det någon skillnad mot att arbeta på en vanlig 

öppen förskola? 
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1.3 Disposition  

Jag kommer att göra en litteratur genomgång där jag berättar om olika lagstiftningar 

som har kommit om adoption genom åren. Jag går också igenom vad som står i 

läroplanen om adoption. Jag presenterar olika forskningar om adoption och 

adoptioner i sverige. Jag berättar om anknytning till det adopterde barnet och den 

sociala identiteten, likheter och olikheter, uppgifter för adoptionsföräldar före och 

efter adoption. Jag går sedan in på metodoch genomförande, resultat redovisning och 

avslutar med en diskussion och förslag till vidare forskning. 
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2 BAKGRUND 
 

Litteraturgenomgången i denna rapport syftar till att ge en övergripande beskrivning 

av tidigare och pågående studier, vilka berör examensarbetet. 

 

Det finns ett flertal typer av adoption, bland annat nationell adoption och 

internationell adoption. Detta innebär att nationell adoption att barnen adopteras bort 

till adoptivföräldrar inom samma land medan internationell adoption innebär att man 

adopterar bort barn till adoptivföräldrar som bor eller är medborgare i ett annat land 

än barnets ursprungsland. De flesta internationella adoptivbarn har förmedlats genom 

en auktoriserad adoptionsorganisation. Det har varit stor variation på barn som har 

förmedlas på detta sätt genom åren.  
 

USA adopterar flest antal barn per år och i Sverige är ca 1 procent av de svenska 

barnen som är adopterade (Höjer, 2005). I förhållande till folkmängden är Sverige 

det största mottagarlandet av internationella adoptioner. Det finns ca 40 000 

utlandsadopterade i landet idag (a.a.).  

 

2.1 Lagstiftning 

om adoption i 
Sverige - en 

översikt 

Nedan ges en redovisning av svensk lagstiftning som berör adoption från 1917 till 

idag. Jag vill med detta påvisa hur lång tid det tagit för utvecklingen gällande barnets 

och föräldrarnas rättigheter.  
 

 

 

Lagstiftning om adoption 1917 

Sverige bär ett stort ansvar och bör ha mycket kunskap om adoption (Lindblad 

2004). Därför ska vi också ta ansvar att följa upp de adopterades utveckling. De 

internationella adoptionerna har funnit i ca 50 år (a.a). Adoption var ett alternativ 

1917 1923 1944 1950 1968 1970-80 1994-98 2001-2003 

 

Europeisk 
konvention 

om 

adoption 

Lagen 
stärks för 

föräldrarna 

 

Sveriges 

första 

adoptions 

lag 

Lagen om 

vederlag 

och belopp 

ändrades 

Arvsrätten 

stärks 

Lagstiftning 

om starka 

adoptioner 

 

Sekretess 
lagen 

ändrades 

Adoptions 

bidraget höjs 



 

5  

som ansågs kunna ge många barn en bättre uppväxt (Lindgren, 2006). Detta då 

Sverige 1917 fick sin första adoptionslag, vilken trädde i kraft den 1 januari 1918. 

Ingen adoption som inte var till barnets fördel fick då beviljas. Såväl ogifta (oavsett 

kön) som gifta, fyllda 25 år, tilläts att adoptera (a.a).  

 
Lagstiftning om adoption 1923 

1923 ändrades lagen om vederlag/belopp Var beloppet redan givet eller utfäst så 

beviljade inte adoption (Nordlöf, 2001). Undantag fanns och då skulle man ge ett 

engångsbelopp så att barnavårdsnämnden kunde inköpa en livränta till barnet. Denna 

bestämmelse gäller alltjämt. Obligatoriskt var också att rätten skulle både ha 

yttranden från adoptivföräldrarna och föräldrars kommuner (a.a). 

 
Lagstiftning om adoption 1926 

1926 innehöll inte barnvårdslagen något speciellt om adopterade (Nordlöf, 2001). 

Det stod nämligen att bestämmelser om fosterhem ska tillämpas på familjer i 

avvaktan på adoption. 

Förr fick man inte adoptera om man hade egna biologiska barn. Vilket vi i dag kan 

göra.(a.a). 

 
Lagstiftning om adoption 1944 

Efter 18 år kom det ytterligare en förändring i adoptionslagen om detta.1944 stärktes 

adoptivföräldrarna (Nordlöf, 2001). De fick fler rättigheter gentemot barnen. 

Bestämmelsen om att man inte fick adoptera om redan hade bröstarvinge togs bort. 

Man kunde också häva adoptionen inom 5 år om barnet visade sig lida ( a.a). 

 
Lagstiftning om adoption 1950 

1950 sammanfördes barnlagarna från 1918 och 1920 i Föräldrabalk (1949:381) och 

genom att bestämmelserna om adoption intogs i kap. 4 – Om adoption (Nordlöf, 

2001).1953 inrättades en adoptionsbyrå inom barnavårdsnämnden. Adoptionsbyrån 

tog emot ansökningar från föräldrar som ville få adoptivbarn. 1958 reviderades lagen 

och adoptionsbeslutet om ”starka adoptioner” som innebar att bandet till de 

biologiska föräldrarna klipptes fullständigt (a.a). 

 
Lagstiftning om adoption 1968 

1968 fastställdes en europeisk konvention om adoption (Nordlöf, 2001). En paragraf 

tillkom och den innebar att modern skulle få återhämta sig sex veckor efter 

nedkomsten innan samtycke gavs till att barnet skulle adopteras bort till en utvald 

och godkänd familj (a.a).  

  
Lagstiftning om adoption 1970-1980 

1970 jämställdes barn inom och utom äktenskapet och nu fick utomäktenskapliga 

barn arvsrätt efter fadern (Nordlöf, 2001).Adoptionslagen revideras igen denna gång 

mot att jämställa biologiskt och adopterat föräldraskap. Lagförändringen innebar att 

alla adoptioner förklarades vara ”starka” adoptioner med full arvsrätt. 1973 upphörde 

barnavårdsmannainstitutet. 

 

1974 blev Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (Tidigare MIA) en 

nämnd vid socialstyrelsen med syfte att offentligt kontrollera den internationella 

adoptionsverksamheten.1976 kom en förordning om att NIA (som sedermera blev 
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MIA) skulle pröva alla adoptionsbeslut som svenska adoptanter erhållit i 

utlandet.1979 kom lagen om hjälp vid internationella adoptioner och 1980 tillkom 

flera paragrafer i socialtjänstlagen som reglerade adoption, exempelvis förs kontroll 

av vilka som ska få rätt att adoptera in (a.a.),(www.mia.eu). 

 
Lagstiftning om adoption 1994-1998 

1994 ändrades sekretesslagen. Det blev möjligt för en myndig person att få veta vilka 

hans biologiska föräldrar är (Nordlöf, 2001). 1997 tillträdde Sverige 

Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. 

Syftet var att skydda och säkra adoptioner för barnets bästa.1998 utökade 

socialtjänstens ansvar till att gälla ärenden om adoption(a.a). 

 
Lagstiftning om adoption 2001-2007 

I januari 2001höjdes adoptionskostnadsbidraget från 24 000 till  40 000 kronor 

(Landerholm, 2003).  År 2002 kom en lagändring som innebar att från och med den 1 

februari 2003 har homosexuella par rätt att prövas som adoptanter ( a.a.).  

 

Nu växer kunskapen om adoption ännu mer och regeringen tillsätter en ny 

adoptionsutredning (Nordlöf, 2001). 

 

Regeringen beslutade den 22 november 2007 att tillsätta en utredning som ska 

föreslå förändringar av lagstiftningen som berör adoptioner. En rad olika regler ska 

ses över, bl a åldersregler. En viktig del i översynen är att ta fram förslag som 

förstärker principen att adoption alltid ska se till barnets bästa och hur adoptivbarnets 

rättigheter kan stärkas. Nästan alla adoptioner av små barn är internationella 

adoptioner.  

 

Kommentarer kring lagstiftningen: Olika lagar och tidsepoker visar att 

adoption successivt etableras mer och mer och här ovan visas genomgående att den 

som adopterar har möjligheter och regler att gå efter. Om vi jämför tidigare 

adoptionslagar med nutida har vi utvecklat en stor del förståelse för både 

adoptivbarnet och adoptivföräldrarna. Vi arbetar till exempel mera för att adoption 

ska förekomma i det hemland barnet är född och vi arbetar mera för att alla föräldrar 

kan adoptera oavsett om man är hetero eller homosexuellt lagd. Det man inte få 

glömma bort när det gäller adoptioner är att det står i barnkonventionen att barn ska i 

första hand få sina nya föräldrar i sitt ursprungsland och många adoptionsföreningar 

arbetar för att få en i gång inhemska adoptioner.  

 

2.2 Läroplanen  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att sedan hösten 1998 så har förskolan en 

egen läroplan. Det var inte förrän då förskolan fick en skjuts i rätt riktning och kunde 

visa på att det fanns betydelse för ett livslångt lärande ända från förskolestart. 

Läroplanen ska vara en vägledning för familjedaghemmen. Skolverket fick i uppdrag 

av regeringen att utarbeta allmänna råd för familjedaghem och öppen förskola. 

Omsorg och pedagogik hör samman enligt den pedagogiska principen i förskolan. 

Omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll och en god omvårdnad blir en 

förutsättning för utveckling och inlärning. Det betonas också att lekens betydelse för 
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barnets utveckling är viktig. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som 

deltar i förskolan. Det står också att man ska förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Det vill säga, alla människors lika värde, integritet, 

individens frihet, solidaritet och jämställdheten mellan kvinnor och män (a.a). 

 

2.3 Forskning om adoption och adopterade i Sverige 

Forskning om adopterade i Sverige saknas i stort. Socialstyrelsen publicerade en 

antologi i april 2007, Internationellt adopterade i Sverige, som handlar om adoption. 

Områden som tas upp i boken är bland annat språk anknytning, identitet, psykisk 

hälsa, normbrytande beteende och social anpassning. Det här är en expertrapport, där 

författarna själva ansvarar för sina respektive bidrag. Sammanställningen består av 

bidrag från tolv författare som skriver om problem och överrisker hos internationellt 

adopterade. I nästa avsnitt tas några av dessa områden upp.  

 

2.3.1 Anknytning – ett centralt begrepp i forskning om adoption 

Anknytning handlar om vårt behov av nära relationer och hur vi fungerar i dessa 

(Broberg, 2007). När det gäller anknytning så har forskarna kommit fram till att när 

adoptivbarnet är yngre än sex månader kan det knyta an till sina adoptivföräldrar på 

ett liknande sätt som barn till biologiska föräldrar. Det blir svårare ju äldre barnet 

blir. Där spelar det en stor roll på vilket sätt de har blivit omhändertagen fram till 

adoptionen. Barnen har då hunnit knyta an till sin den mamma eller fosterföräldrar. 

Det innebär att barnet få genomgå en separation och att de behöver få hjälp med att 

sörja. Hur sorgearbetet går till beror på barnets ålder och möjligheter för 

adoptivföräldrarna att prata med barnet. Sorgearbetet är bra för barnet eftersom det 

sedan kan gå vidare och bygga upp en trygg grund med adoptivföräldrarna (a.a).  

 

Författarna Andershed et al. (2007) skriver om andra forskare som delar deras 

synpunkter. Svårast är det för de barnen som tillbringar sina första levnadsår på 

institution och som både får träffa många barn och vuxna. Dessa barn har tyvärr 

många gånger levt under svåra förhållanden. Studier har visat att dessa barn har stora 

och kvarstående brister i psykosocial anpassning och i förmåga att utveckla en 

selektiv anknytning och andra nära relationer(a.a). 

 

(Deborah D. Gray 2002) skriver om en intressant upptäckt när det gäller 

adoptivbarns beteende som inte har några föräldragestalter:  

”Children without parent figures in their first year of life have been found to have high levels of 

cortisol, which is produced in response to stress hormones and serves as a measure of stress. Their 

brains are on high alert. They develop hyper-vigi-lant capacities at the expense of other learning” 

(s. 19) (a.a).  

2.3.2 Om adopterade barns sociala identitet 

Internationellt adopterade har oftast ett utseende som skiljer sig från den svenska 

majoriteten (Vinnerljung & Sundell, 2007). Det finns adopterade som har 

erfarenheter av kränkningar och diskriminerig pga. deras ”icke-skandinaviska” 
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utseende. Det saknas forskning kring ämnet som visar hur vanligt detta kan vara 

(a.a). 

 

Det finns andra forskare som genomfört undersökningar som har visat att en del unga 

internationellt adopterade har ett sammansatt och komplicerat förhållande till den 

egna etniska identiteten (Dalen, 2007).  Att adopterade har förlorat kontakten med 

sina biologiska och kulturella rötter kan vara en orsak (jfr Humphreys, 1996). Den 

som är adopterad har ett mer definitivt brott i sin livshistoria än exempelvis de flesta 

ungdomar med invandrarbakgrund. Det finns inte någon forskning som visar på 

skillnad mellan adopterade och jämnåriga invandrargrupper inte heller hur vanligt 

detta kan vara. Studien ger inte något säkert besked om hur dessa identitetsproblem, 

kränkningar och upplevda diskriminering påverkar de adopterades psykiska hälsa, 

exempelvis (a.a).  

 

Erfarenheter av rasism, diskriminering och identitetsproblem relaterat till fysisk 

utseende kan bli en risk för normbrytande beteende för de adopterade (Vinnerljung & 

Sundell, 2007). Det finns naturligtvis svenskar som också kan känna den här typen 

av problem menar Vinnerljung & Sundell. De skriver även om en annan studie: 

 
Även om det finns enskilda individer som upplever problem behöver inte detta skilja sig från en 

svensk normalgrupp. En studie av Cederblad med flera (1999) av 211 adopterade som vid 

intervjutillfället var mellan 13 och 27 år visar att de i genomsnitt hade en mer positiv självbild än 

en svensk normalgrupp. (Vinnerljung & Sundell, 2007, s. 14) (a.a). 

 

Ett barn som adopteras från utlandet kommer att fortsätta att utvecklas biologiskt, 

men det som förändras är det sociala samspelet med omgivningen (Dalen, 2007). 

Forskningsintervjuer med ungdomar som är utlandsadopterade vittnar om att de har 

ett sammansatt, ambivalent och komplicerat förhållande såväl till den egna etniska 

gruppen som till andra invandrare (a.a.).  

 

2.4 Likheter och olikheter 

 Adoptivföräldrar bör vara medvetna om att deras barn kan känna sig olik de barn 

som har biologiska föräldrar Höjer (2005). Vi lever i ett visuellt samhälle där 

olikheter och utseenden blir extra betydelsefulla Det pratas om ”synliga” eller 

”osynliga” adoptioner vilket innebär att utseende skiljer sig från hur barn födda i 

mottagarlandet ser ut. Adopterar man från samma land så ser man oftast inte att 

barnet är adopterat. Att barnen blir särskilda och utpekade i det land de kommer till 

finns det delade meningar om (a.a). I det svenska samhället i dag diskuteras det om 

normalitet. Enligt Helldin menar Foucault att avvikelser finns kvar i dagens moderna 

västerländska samhälle, i det allmänna medvetandet minnen, värderingar och 

idéstrukturer från tidigare tider (Helldin 1997). Detta speglar även vårt sätt att se på 

avvikande människor och hur vi väljer att särskilja olika människor. Identitet för 

adopterade barn utvecklas från födseln i nära samspel med omgivningen. Samspelet i 

tonåren och tidiga vuxenår framhålls det extra viktigt för identitetsbilden (a.a).   

När de adopterade upptäcker sina olikheter och likheter uppstår en ny insikt och då 

de kan jämföra utseende och ursprungskultur jämfört med svenskfödda (Lindblad, 
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2004). I boken ”Samtal med vuxna adopterade” (Melen,1998) säger en pojke från 

Etiopien så här: 
 

Även om mina invandrarkompisar inte direkt kan spegla min identitet som adopterad, så kan de 

spegla mig som människa. Om jag ligger på en badstrand tillsammans med en kompis från Eritrea 

kan jag konstatera: jaha han är brun och smal precis som jag. Sånt är viktigt på nått sätt, eftersom 

jag aldrig har kunnat spegla mig i min svenska familj på det sättet. De är ju alla vita (Melen, 1998, 

s.70) (a.a). 

Adoptivföräldrarna kan också känna att samhället sviker och att de känner sig 

utpekade (Kats, 1992).Samhället sviker på det sättet att de inte har de rätta 

kunskaperna om adoption som exempelvis barnavårdcentraler har och 

adoptivföräldrarna känner sig utpekade för att det syns på hudfärgen att deras barn 

kommer från andra länder. Dess värre finns det många adoptivföräldrar som vill 

adoptera ett så ljust barn som möjligt för att andra inte ska se någon skillnad på 

adoptivbarnet och föräldern. Det kan bli för svårt för barnet och det kan bli mobbat 

eller känna sig annorlunda (a.a). 

 

2.5 Uppgifter för adoptivföräldrar före och efter adoption 

Adoptionslagen i dag säger att adoptivföräldrarna måste vara gifta och fyllda 25 år. 

Ensamstående personer kan också adoptera ett barn. Adoptionslagen har ingen övre 

åldersgräns men strävar efter att föräldrar för barn i spädbarnsåldern ska vara under 

40 år.  

 

2.5.1 Folkbokföring 

I en tidigare publicerad handbok, Internationella adoptioner, handbok för 

socialnämnder (1997) nämns att när adoptivbarnen anländer till Sverige måste 

föräldrarna se till att folkbokföra barnet. Läkarundersökning bör genomföras och en 

uppföljningsrapport görs på en särskild blankett efter 6 månader. Det är en rapport 

om hur det går för barnets anpassning i sitt nya hem samt dess utveckling. De varnar 

också om att födelsedatumet på barnet kan vara ändrat och att det alltså inte stämmer 

med den biologiska åldern. Att barnen verkar yngre än uppgiven ålder kan bero på att 

de fått otillräckligt med näring och stimulans. Det brukar ordna till sig relativt snabbt 

så väl i tillväxt som i utvecklig när de kommer till en gynnsammare miljö. 

 

2.5.2 Obligatoriska kurser 

Det finns kurser som föräldrar måste genomgå innan adoption Från och med den 1 

januari 2005 måste den som inte tidigare adopterat gå en obligatorisk 

föräldrautbildning för att kunna få socialnämndens medgivande för adoption. Det är 

numera kommunen som ska anordna eller anvisa den obligatoriska utbildningen för 

blivande adoptivföräldrar. Några kommuner har kurser i egen regi, andra hänvisar till 

olika studieförbund eller andra externa utbildningsanordnare som kommunen 

godkänt (Adoptionscentrum. 2008).  Bakgrunden till att vuxna människor vill 

adoptera är för det mesta att de har blivit barnlösa på ett eller annat sätt känner att de 
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vill både ha biologiska och adopterade barn. Många känner att de vill hjälpa 

”världen” och bidrar därför med att adoptera barn. 

 

2.5.3 Stöd i samhället för adoptivföräldrar 

I dagens samhälle finns det alltid stöd att få för adoptivföräldrar och barn. På en del 

orter finns det även öppna förskolor för adopterade. Det finns också 

föräldrautbildning inför adoption, resurscentrum, olika föräldrastöd som psykologer, 

föräldracirklar och familjerådgivning beroende på i vilken kommun man bor 

(Socialstyrelsen, 2008).  

2.5.4 Adoptionsprocessen  

Att adoptera tar tid och är en lång process för föräldrarna. Här nedan visas en lista 

som redovisar denna process i korthet (Creutzer, A. 2002).  

 

1. Först måste de ansöka om en hemutredning i sin kommun. I vissa kommuner 

kan det vara en lång kö. 

2. Därefter kommer ansökan att handläggas hos adoptionsorganisationen. Där tittar 

de på föräldrarnas medgivande, hemutredning, läkarintyg och referenser till 

organisationen. Sen ska föräldrarna välja land. 

3. Föräldrarnas papper behöver översättas och advokater sätter äkthetsstämplar på 

dem. 

4. Det blir handläggning i det landet som föräldrarna har sökt till och det kan vara 

kö även där. Deras akt synas i detta land.  

5. När det är föräldrarnas tur att adoptera får de barnbesked från organisationen 

oftast tillsammans med fotografier.  

6. När resebeskedet kommer kan det ta några dagar innan de får åka.  

7. Resan är olika lång för föräldrarna beroende på vilket land man har adopterat 

från. Kan vara allt ifrån 12 dagar till 5 veckor. 

8. När de kommer hem med barnet måste de ansöka om adoption hos tingsrätten. 

Tingsrätten begär ett yttrande från socialnämn att adoptionen sker utifrån barnets 

bästa. Yttrande prövas sedan hos i socialnämnden. När detta är klart kan 

adoptionen fortgå. När tingsrätten har klubbat domen är adoptionen fullständigt 

(a.a.). 

.  

2.6 Utveckling om öppna förskolor för adopterade  

Den öppna förskolan för adopterade finns på många orter i dagens läge och ger 

många möjligheter (Creutzer, 2002). Fördelarna är att man träffar andra föräldrar 

med liknande erfarenheter, man slipper också att hamna i grupper där mycket av 

pratet kretsar kring minnen av förlossning och amning. En annan fördel är att barnen 

kan vara i blandade åldrar.  De barn som är äldre runt tre år tycker att det är roligt att 

kunna leka med både yngre och äldre barn (a.a). 

 

I Höjer (2005) kan man läsa om en öppen förskola för adoptivbarn som heter Spira. 
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På Spira arbetar en förskollepedagog som heter Annabel Ronnehed, som menar att så 

länge barnen är små eller nyanlända finns pedagogerna mest till för föräldrarna men 

när de har knutit an till sina föräldrar så är de viktig även för barnen. Spira fungerar 

som en inskolning till förskolan. Föräldrarna slipper känna att de måste förklara allt 

eftersom alla har likartade upplevelser och erfarenheter av adoption. Spira har ca 30-

50 besökare per dag. 

 

Höjer nämner även den öppna förskolan Spira, som ger råd till pedagoger och till 

föräldrar. Råden till pedagogerna är i korthet: öka tryggheten genom att ta det lugnt 

vid inskolningen och låt det ta tid, börja om om nödvändigt. Vid inskolningen skall 

en personal utses och denne skall även fortsättningsvis var i barnets närhet. Det 

föräldrarna bör tänka på är i korta drag: Ge förskolan relevant information i förväg, 

detta ökar förståelsen för just detta barn.(a.a). Råden i sin helhet finns beskrivna i 

bilaga 2. För att komma i kontakt med just denna öppna förskola ges information till 

föräldrarna genom resurscentret för adopterade. Denna öppna förskola drivs av 

socialförvaltningen och är till för boende i Stockholm (Andre-Isaksson).  

  

2.7 Summeringar av litteraturgenomgång 

I och med det ökade intresset kring adoptionsfrågor sker idag forskning kring ämnet. 

Det vi vet om adoption är att lagarna om adoption har ändrats till det bättre genom 

åren. Bidragen för att adoptera har stigit och mjöligheter för både ensamstående och 

homosexuella par att adoptera finns i dag. Processen som föräldrarna får gå igenom 

med hem utredningar och läkarintyg görs i första hand för adoptivbarnets bästa. Tips 

och råd till adoptivföräldrarna från att de ska adoptera till att de har kommit hem igen 

finns i form av föräldraträffar genom till exempel Adoptionscentrum. Man tittar 

också på den sociala identiteten som adoptivbarnen bär med sig så som att de kan 

känna att de ser annorlunda ut än föräldrarna. Adoptivbarnen är i behov av en stor 

anknytningsprocess som också har blivit mer känt. Barn som kommer till Sverige när 

de är tre fyra år behöver behandlas som ett spädbarn och behöver få grunden 

tillrättalagd på grund av sitt sorgearbete och tidigare separationer. På senare tid har 

det vuxit fram öppna förskolor för adoptivföräldrar och deras barn. 

Adoptivföräldrarna har där en förmån att träffa andra som har varit med om samma 

adoptionsprocess och de kan dela med sig av sina erfarenheter.  
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Valda metoder för möjliggörande av undersökningen är litteraturstudier och 

intervjuer. Nedan följer beskrivningar av de valda metoderna. 
  

3.1 Metodval 

Jag har valt kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Vilket är en intervjuguide med förhållandevis låg standardisering. Cohen, Manion & 

Morrison (2007) beskriver olika typer av intervjuer. Mer om dessa återfinns i 3.4 

Forskningsetiska principer. Mitt val av intervju är en utav dem 

 

Jag tyckte att semistrukturerade frågor passade mig bäst eftersom både föräldrar och 

pedagog kan välja sina svar utifrån frågorna. Jag ville urskilja och förstå teman, 

mönster och nyanser i intervjupersonernas sätt att förhålla sig till adoption. Det är 

inte individen i sig som står i centrum för analysen, utan snarare individen som 

bärare av olika tankesätt. Dessa tankesätt ville jag få syn på och belysa. Jag 

intresserade mig för vad intervjupersonerna skulle kunna lära mig. Se 

intervjufrågorna i bilaga 1. 

 

Den kvalitativa forskningen tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt (framför allt när det gäller positivismen) och i stället föredrar att lägga vikten vid 

hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, rymmer en bild av den sociala 

verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och 

konstruerande förmåga (Bryman, 2002, s.35). 

Jag var inte ute efter att pröva en i förväg formulerad teori (deduktion), utan ville 

istället skapa en teori utifrån den information som samlats in (induktion). Resultatet 

av min undersökning kan därför inte betraktas som generellt gällande, utan speglar 

förhållningssätten som gäller för de personer som ingår i undersökningen (Thurén, 

1991). Jag ville undersöka deras uppfattning och värderingar och sedan beskriva 

dessa uppfattningar i min uppsats. Inte var det heller för att mäta något eller se hur 

vanligt förekommande någon viss uppfattning var. Därför valdes  enkäter bort i mitt 

arbete. De semistrukturerade intervjuerna styr inte de intervjuade, utan ger dem 

utrymme att uttrycka sig fritt. Dessutom får intervjun en karaktär av ett samtal. 

Intervjuerna genomfördes på öppna förskolan. Vi satt i ett lekrum eftersom det inte 

var praktiskt genomförbart att gå in i ett enskilt rum då barnen behövde vara nära 

sina föräldrar för att känna sig trygga. Jag trodde inte att intervjuerna skulle bli 

genomförbara eftersom att det tycktes att vi skulle bli störda hela tiden. Det gick 

förvånansvärt bra och till och med barnen tycktes respektera att jag satt och pratade 

med deras föräldrar. Det brukar annars uppstå ringbildning när man på en förskola 

sätter sig ner med en bandspelare. 
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3.2 Urval 

Val av att intervjua föräldrar och pedagoger på öppen förskola för adopterade i en 

stor kommun gjordes. Detta då det ökade möjligheten att träffa så många föräldrar 

och barn som möjligt.  

3.3 Kontakt med förskolan  

Jag blev informerad om att det fanns en förskola i en annan stad än min hemkommun som 

endast har adopterade barn inskolade. Jag tyckte detta lät väldigt spännande och tog då 

kontakt med denna öppna förskola ”Drippen” via telefon.   

3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på ”Drippen”. När en förälder kom till förskolan med sitt 

barn frågade jag om de ville delta i min undersökning. Jag valde alltså de åtta första 

föräldrarna som kom dit, alla tillfrågade tackade ja. Jag hann genomföra samtliga 

intervjuer innan någon ny förälder kommit till förskolan med sitt barn, detta för att 

ruljansen av föräldrar och barn ej var så stor. På detta sätt tog den relativt lång tid att 

genomföra intervjuerna men samtidigt kom jag undan att informationen om min 

undersökning spreds bland respondenterna. Personerna som jag intervjuade gav mig 

sitt tillstånd att spela in på band, detta för att jag skulle kunna lyssna om på mitt 

samtal. De åtta intervjuerna tog ca 15 - 45 minuter vardera att genomföra, detta 

beroende på att föräldrarna hade sina barn närvarande och dessa lekte olika mycket 

själv så att intervjun kunde fortgå. Samma frågor ställdes till förskolläraren och 

föräldrarna (se bilaga1). Frågorna var formulerade så att intervjupersonerna hade 

stort utrymme att svara på frågorna med egna ord. Respondenterna är anonyma, 

varken namn på personer eller förskola går att utläsa i materialet. Intervjupersonerna 

informerades om syftet med undersökningen. Direkt efter genomförda intervjuer 

skrevs det inspelade materialet ut. Det var mycket tidskrävande. Jag läste igenom 

intervjuerna grundligt flera gånger för att få en helhetsbild och bekanta mig med 

intervjupersonerna.  

 

I en kvalitativ analys är syftet att skaffa sig en annan och djupare kunskap (Patel & 

Davidson, 2003).  Som kvalitativ forskare måste man ha en bra överblick över hela 

det kvalitativa området. Det kan förändras och kräver ständig reflektion (a.a).  

 

Min avsikt var att försöka beskriva deltagarnas utsagor på ett så genuint sätt som 

möjligt, fritt från min förförståelse. Jag bandade alla intervjuer som jag sedan gick 

igenom bit för bit. Det blev mycket fram och tillbaka spolningar på banden. Jag 

skrev minst fem sidor per intervju person. Sedan skrev jag ned intervjusvaren och de 

olika beskrivningarna från föräldrarna och förskolläraren för att sedan jämföra 

olikheter, likheter och skillnader mellan deras tankar. Jag sammanställde uppgifterna 

jag hade fått fram utifrån intervjuerna från respektive förälder och förskollärare. Jag 

förde också ett resonemang och en diskussion kring helheten åter igen och 

avslutande med en reflektion. Jag valde att klippa och klistra i texterna när jag 

arbetade med datorn och jag sparade olika citat som jag bedömde var intressanta från 

intervjuerna. Den rådata jag hade att arbeta från var 40 sidor. 
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3.5 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att intervjuaren är känslig för den etiska aspekten vid en intervju, så att 

intervjupersonen är medveten om vad undersökningen handlar om och hur svaren 

kommer att behandlas. Varje intervjuperson tillfrågades personligen och fick tydlig 

information hur svaren skulle komma att redovisas. Alla intervjupersoner har 

fingerade namn i resultatredovisningen och de citat som redovisas är anonyma. 

Intervjupersonerna kommer att få ta del av den färdiga studien. 

 
” The interview is a flexible tool for a data collection, enabling multi-sensory channels to be used: 

verbal, non-verbal, spoken and heard. The order of the interview may be controlled while still 

giving space of spontaneity, and the interviewer can press not only for complete answers but also 

for responses about complex and deep issues. In short, the interwiew is a powerful implement for 

researchers. On the other hand the researcher using interviews has to be aware that they are 

expensive in time, they are open to interviewer bias, they may be inconvenient for respondents, 

issues of interviewer fatigue may hamper the interview, and anonymity my be difficult”.  Cohen, 

Manion & Morrison (2007) 

 

Cohen, et al., (2007) skriver att intervjuerna är ett flexibelt verktyg för 

datainsamling. Det ska möjliggöra registreringskanaler att använda verbalt tal, icke 

verbalt tal och lyssnande. Ordningen av intervjuerna ska vara kontrollerad men 

fortfarande ge utrymme för spontanitet. Intervjuer står inte bara för kompletta svar 

utan också för respons om en komplex och djup utfärdande. Å ena sidan är intervjuer 

ett kraftfullt genomförande för undersökning. Å andra sidan måste forskaren ta 

hänsyn till att intervjuerna tar dyrbar tid eftersom de är öppna för intervjuarens 

uppfattning. Det kan bli besvärligt för den som ska svara. Utfärdandet av intervjuer 

kan trötta ut om den blir för lång och kanske hindra intervjun. Anonymiteten kan bli 

svår att dölja då det i vissa fall kan vara möjligt att gissa sig till vem intervjupersonen 

är (a.a). 

 

I avsnittet ”Ethical issues in interviewing” skriver (Cohen, et al.,  2007)  etiska 

punkter som jag tyckte var viktiga att tänka på när intervjuerna utfördes.    

 Har informationen nått ut till den som ska bli intervjuad och har intervjuaren 

dennes medgivande? 

 Har möjliga konsekvenser för undersökningen blivit klarlagt för de som ska 

bli intervjuad? 

 På vilket sätt vill undersökningen dra nytta av den som blir intervjuad? 

 Vad har blivit gjort för att tillförsäkra att intervjuerna är lämpliga, 

avstressande och ej hotfulla för den intervjuande? 

 Vem vill se resultatet av undersökningen?  Kommer en del insamlad data bli 

undanhållen? Vem äger data? I vilket läge har ägaren av data passerat från 

den som blivit intervjuad till den som intervjuar? Är rättigheten av veto 

tillåten för den som har blivit intervjuad? 

 För vilken ska känslig data vara tillgänglig? 

 

Cohen  tar bland anat upp samtycke, ärlighet, informerad samtycke, kontroll, 

bedrägeri, sekretess, och säkerhet. De tycker att ärlighet är den bästa policyn och 
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man måste alltid avväga forskningens nytta för allmänheten i förhållande till 

undersökningspersonernas integritet. (a.a).  

 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) ska fyra etiska grundkrav 

uppfyllas. Det innebär bland annat att det är viktigt att inte identiteterna kommer 

fram och på ett sådant litet ställe som en förskola kan det bli ett dilemma  

 

Det är viktigt att jag har allas samtycke och att de är införstådda i mitt arbete. Jag 

kommer inte att röja deras namn inte heller stad eller ort kommer att röjas. Insamlad 

data kommer endast att användas för mitt eget syfte och samtliga berörda kommer att 

få ta del av mitt färdigskrivna arbete.  
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4 RESULTATREDOVISNING 
 

I resultatredovisningen tas empiriska fynd från studien upp. Det centrala temat i 

materialet är där adoptivföräldrarna delat med sig av sina erfarenheter. Det som 

visats sig tydligare än annat är två aspekter: adoptivföräldrarna går till den öppna 

förskolan mestadels för deras egen skull för att utbyta tankar och idéer och de 

resonerar så att de alla har gjort en och samma sak ”adopterat”. Det finns alltid någon 

som skiljer sig från mängden även i små homogena grupper. Av dessa personer jag 

mött var samtliga utom ett barn från Asien, detta barn hade ett Afrikanskt ursprung. 

Detta barns förälder kände sig utanför då alla andra hade sina rötter i Asien. Hon 

sökte egna kontakter utanför den öppna förskolan för att kunna samtala med föräldrar 

till adopterade barn av ett afrikanskt ursprung. Däremot var hon mycket nöjd med 

”Drippen” som förskola. 

 

Jag tar även upp teman som förskolläraren menar är centralt. Det visar sig att arbeta 

med anknytning till adoptivbarnen, och att finnas för föräldrarna och att få fram 

information till BVC, barnavårdcentraler och övrig verksamhet i samhället var 

viktigt.  

 

4.1 Öppen förskola för adopterade eller inte 

Det är inte så viktigt för föräldrarna att det är en öppen förskola för adopterade barn 

utan det som är i fokus för öppna förskolan är föräldrarna själva. Det gemensamma 

föräldrarna har är att de har väntat länge på sina barn. De har varit med på en annan 

resa än vad biologiska föräldrar har varit. De känner att de är i samma situation de 

kan diskutera och förstå varandra på ett annorlunda sätt. De känner också att de kan 

dela med sig av sina erfarenheter till de andra adoptivföräldrarna. Föräldrarna tyckte 

det var viktigt att kunna få utbyta tankar och idéer vid behov. Det känns bra för 

föräldrarna att lära sig att knyta an sina barn och det lär de sig att göra dels hemma 

och dels på förskolan. 

”Vi kanske inte har samma bakgrund men vi har varit med om en annorlunda resa 

hela processen innan man får adoptera. Det har vi gått igenom alla vi föräldrar.” 

”Verksamheten är bra och den behövs verkligen för adopterade och för 

adoptivföräldrar. Vi föräldrar träffas och får ta del av varandras erfarenheter. ” 

 

En del föräldrar hade erfarenhet av andra öppna förskolor och tyckte inte att det är så 

stor skillnad. De var överens om att det var mycket mer ljud och rörigt på en ”vanlig” 

öppen förskola men verksamheten i det stora hela är liknande som den på ”Drippen”. 

Föräldrarna pratade mycket om åldrarna på barnen och att det är äldre barn som går 

på ”Drippen” men på en vanlig öppen förskola är det oftast yngre barn. De tycker att 

deras adoptivbarn får mer utbyte att gå på ”Drippen” eftersom de får umgås med 

jämnåriga barn.  

4.2 Särskilt viktigt i verksamheten 

Uppfattningen om sångsamlingens och lekens betydelse är i gemensamt samförstånd. 

Föräldrarna tycker att sångsamling och lek ger upphov till att deras barn utvecklades 
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språkligt samt lär barnen att ta hänsyn till andra barn. Föräldrarna anser att det är 

viktigt med lek och att utveckla språket. Det är alltid samma sånger och det lär 

barnen att komma ihåg både sången och rörelserna till sångerna. På ett pedagogiskt 

sätt så kommer både leken och sången in på sångsamlingarna. 

 
”Att min dotter får vara med i sångsamlingen och utveckla språket är en viktig del 

och att hon får ta del av alla leksaker som finns på öppna förskolan.” 

 

Adoptivföräldrarna resonerar också så att de tycker att deras barn får tid att utvecklas 

i sin takt. Det är oftast lugnt och skönt på ”Drippen” och det kommer inte så mycket 

barn. Barnen får tid att pyssla med det de vill och oftast finns leksaker tillgängliga. 

Personalen har också stunder då de hjälper barnen att göra t ex handdockor och annat 

pyssel. Det finns utklädningskläder och det mesta som en öppen förskola förväntas 

ha. Adoptivföräldrarna tycker att det är bra att lokalen är så stor med stora utrymmen 

för då kan barnen få gå undan och vara för sig själva när de känner behov av det. 

Föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten och pedagogerna. De har alltid 

pedagogerna omkring sig om det är något de eller deras barn vill prata om. Det som 

bland annat är viktigt för föräldrarna är att deras barn känner sig trygga och säkra på 

”Drippen”, att personalen inte byts ut och att det alltid ska vara samma rutiner. 

Barnen blir osäkra om mönstren bryts och det är därför bra att allting är på ett visst 

sätt hela tiden på förskolan. Föräldrarna resonerar så att verksamheten mest är till för 

dem själva. 
 

Spontant tyckte nästan alla föräldrar att ”Drippen” är ett bra ställe där de kan träffas 

och ha gemensamt samförstånd. Föräldrarna resonerade så att verksamheten inte 

hade förändras på den tid de vistades där pga. att de hade varit där för lite tid med 

deras barn. Verksamheten behövs för både adoptivföräldrarna och de adopterade 

barnen. Barnen får vara i en lugn och trygg miljö som är multietnisk. De tycker också 

att verksamheten ger barnen en chans att lära sig att ta hänsyn till varandra och lära 

sig av varandra. 

 

En förälder resonerade så att det finns andra vuxna att diskutera och utbyta 

erfarenheter med än de adoptivföräldrar som går på ”Drippen”. Alla har inte samma 

erfarenheter från sin adoption och de flesta har adopterat från Asien men i det här 

fallet så har föräldrarna adopterat från Sydafrika och adopterat syskonpar. De sökte 

sig till andra adoptivföräldrar som också hade adopterat från samma land eftersom de 

kände att de ville diskutera deras adoptionshistorier med dem i stället. 

Adoptivföräldrarna hade inte alls problem med personalen eller med de andra 

föräldrarna på något vis. De känner också att de fick mycket stöd av personalen. 

 

En annan adopterade som ensamstående mamma. Hon tyckte att det var trist att bli 

kallad ensamstående mamma eftersom hon inte känner sig ensam i stället ville hon 

säga singelmamma. Hon kände för övrigt att adoptionsprocessen tog längre tid för 

henne och att hon blev mera ”synad” av utredarna än de andra adoptivföräldrarna.  
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4.2.1 Kommentarer 

Det adoptivföräldrarna var eniga om var att sångsamlingarna och leken var viktiga 

för deras barn. Barnen fick utveckla sitt språk och sin kroppsuppfattning i sången. 

Att barnen fick utvecklas i egen takt och pyssla var en annan viktig aspekt. 

Personalen värdesattes högt för att de var goda pedagoger som lyssnade och hjälpte 

till när det behövdes. Adoptivföräldrarna ansåg att miljön var ett privilegium och att 

det inte såg ut så på de andra öppna förskolorna de hade besökt. De stora lokalerna 

gav både föräldrar och barn möjligheter att ha det lugnt och skönt.  Många öppna 

förskolor har inte den fördelen ha att stora utrymmen och stora ytor och därför blir 

det oftast högre ljudnivå när det är mindre ytor och många barn. Skillnader stöttes på 

av en förälder som ansåg att diskussioner om adoptionshistorier inte alls var 

intressant att diskutera med de övriga föräldrarna pga. att de hade adopterat från 

olika världsdelar. En annan skillnad var en adoptivmamma som hade adopterat som 

ensamstående, det brukar inte vara så vanligt. Adoptivföräldrarna var nöjda i sin 

helhet med den öppna förskolan och de ansåg att det var ett centrum för dem att 

samlas på. Verksamheten i övrigt tycktes i stort sett likna de andra ”vanliga” öppna 

förskolorna med undantag från att verksamheten i sig hade mer fokusering på 

anknytning och upprepningar och att det var en lugnare miljö.  

 

4.3 Förskollärarens resonemang kring verksamheten  

Förskolläraren är av den uppfattningen att ”Drippen” är en vanlig öppen förskola. 

Grundidén bygger på socialtjänstlagen som menar att förskolan har en plikt att se till 

att det går bra för de adopterade barnen och därför öppnades ”Drippen”.  

 
”Vi pratar mycket om anknytning och vi försöker trygga föräldrarna att de kan klara 

det och att de gör det bra. Det är den skillnaden jag ser. ” 

  

Adoptivbarnen som går på öppna förskolan är i behov av samma saker som ett 

biologiskt barn bara det att adopterade barnen är äldre. Det som står i fokus på 

”Drippen” är språket och kroppsuppfattningen och det tycker även föräldrarna är 

viktigt. Förskolläraren jobbar mycket på återkommande teman och samma rutiner. 

 

4.4 Anknytning till sitt barn 

Att anknyta är ett viktigt begrepp och personalen hjälper föräldrarna med tips och råd 

angående detta. Ett adopterat barn måste man börja om från början med och behandla 

det som ett spädbarn eftersom man inte vet vad som fattas dem när de kommer till 

Sverige. Det är föräldraskapet som är det viktiga i verksamheten eftersom de får 

träffas och utbyta tankar och idéer om adoption. Alla har någonting gemensamt och 

det är att de har adopterat.  
 

På ”Drippen” får man alltid hjälp att skaffa olika broschyrer om bland annat 

anknytning. Föräldrarna har möjlighet att få hjälp med det mesta när det gäller 

adoptionsfrågor. Om de inte kan hjälpa till på ”Drippen” så hjälper de föräldrarna att 

gå vidare till andra team som kan hjälpa dem.  
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4.5 Kunskap om adoptivbarnet och verksamhet 

Ett dilemma som förskolläraren ser är att BVC har sina rutinkontroller på barnen vid 

3 och 4 års ålder. Det BVC inte har kunskap om är att barnet kan komma hem till 

Sverige vid 2½ år men bör bli behandlad som ett nyfött barn. Regelbundenhet är en 

trygghet och därför borde adoptivföräldrar och barn få komma mer regelbundet än en 

gång per år. Det borde finnas en verksamhet för adopterade över hela landet av 

någon form anser förskolläraren. Det blir i så fall enklare för föräldrarna att söka stöd 

och det är viktigt att starta familjerna så tidigt som möjligt.  

4.5.1 Kommentarer  

Förskolläraren pratar mycket om anknytning och identitet och att det är viktigt att 

föräldrarna har kunskap om anknytning. Pedagogen lägger större fokus på 

föräldrarna och menar på att det är viktigast att föräldrarna trivs på förskolan. 

Regelbundenhet är också viktig för barnen. Förskolläraren är mycket noga med att 

poängtera att det är viktigt att förstå att alla föräldrar som är på ”Drippen” har gått 

igenom en adoption och därför har de också utbyte av varandra. Hjälp finns också att 

få när det gäller adoptivföräldrarnas funderingar kring deras barn. Om inte 

personalen kan hjälpa till blir adoptivföräldrarna erbjudna andra ställen där de kan få 

hjälp.  

 

Pedagog intervjun respektive föräldraintervjuerna resulterade i likheter och olikheter. 

Jag ser att pedagogen talar mer om samhällsperspektivet, olika organisationer och 

institutioner. Om hur pedagogen vill få hela samhället att öppna upp för adopterade. 

Pedagogen vill att text hälsocentraler ska ha större kunskap om adoptivbarn. Att det 

ska finnas öppna förskolor för enbart adopterade över hela landet är också en önskan 

från pedagogen.  Adoptivföräldrarna fokuserar mera på individnivå och sina 

personliga intressen som exempelvis hur det gick till i adoptionsprocessen samt hur 

det går för dem själva och deras barn efter hemkomst. De diskuterade mycket om hur 

de upplever och ser på den öppna förskolan och hur de ser på sina adoptivbarn. 
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5 DISKUSSION 
 

Eftersom jag har ett antal olika frågestllningar som jag vill belysa i detta arbete har 

jag valt att dela upp diskussionsdelen utifrån dessa. 

5.1 Värdering av arbetet 

Syftet med undersökningen var att försöka belysa resonemang och ställningstagande 

hos föräldrar som har placerat sina barn i en öppen förskola för adopterade samt 

belysa resonemang och ställningstagande från en av pedagogerna. Utifrån 

deltagarnas svar bestämdes också upplägget på arbetet dvs. intervjufrågornas ordning  

 

Jag har märkt att jag har fått en inblick och ökad förståelse för hur adoptivföräldrar 

resonerar kring den öppna förskolan. En god kvalitativ forskning utmärks av att den 

ger ökad förståelse. Om jag hade formulerat frågorna annorlunda hade jag med stor 

sannolikhet fått annorlunda svar. Mitt val av metod, intervjuer med 

semistrukturerade frågor passade bra för mig. Intervjupersonerna hade en stor frihet 

att diskutera mina frågor och fick tolka dem som de ville. Jag har haft tid till att 

lyssna på ljuduppspelningarna, reflektera och även tolka tonfallen i rösterna.  

 

Jag valde att fokusera på föräldrarna men valde också att intervjua en förskollärare 

för att få ett ökat djup i framställningen samt för att även få in ett personalperspektiv. 

Enligt min uppfattning så tyckte föräldrar och personal över lag lika och hade 

liknande svar. Genom min egen förförståelse så kan jag styra och jag påverkar alltid i 

någon mån den jag intervjuar. Hade jag kunna fråga på ett annat sätt eller skulle jag 

ha en längre intervju? Jag hade kunnat göra djupintervjuer men hade inte den tiden 

på mig. Jag hade kunnat valt att observera verksamheten eller att ställa flera frågor 

eller ha helt andra frågor. Om jag hade valt andra metoder så hade jag som redan 

nämnt fått ett annat resultat och svar på min undersökning. 

 

5.2 Adoptivföräldrarnas syn på den ”vanliga” öppna 
förskolan 

Adoptivföräldrarnas syn på andra ”vanliga” öppna förskolor var enligt min tolkning 

inte så annorlunda som jag trodde. De hade inte några problem med att deras barn 

skulle gå med biologiska barn och tyckte att det bara var bra för dem att kunna träffa 

alla barn. De som förvånade mig var att de berättade att det var mest för sin egen 

skull som de var där. De sa också att det var bra för deras barn att vistats i en lugnare 

och tryggare miljö eftersom det inte kom lika många barn dit som till en vanlig 

öppen förskola. En del föräldrar hade jämfört med vanliga öppna förskolor. 

Förskolläraren var enligt min uppfattning också inställd på att grundtanken var 

samtalet med föräldrarna och att föräldrarna får möta varandra. Vart kommer 

adoptivföräldrarnas barn in då? Hade de blivit behandlad på samma sätt av 

personalen på en ”vanlig” öppen förskola?  

 

Förskolläraren var mycket angelägen om att det skulle finnas mer förförståelse för 

adoptivföräldrar och adoptivbarn i alla organisationer. Enligt förskolläraren vet inte 

till exempel BVC hur man ska handskas med adopterade barn. Hur når man ut med 
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information när inte ens BVC har information och vet hur man ska behandla 

adoptivbarnen? Vem är skyldig till att ansvara för att bland annat BVC, barnkliniker 

och förskolor ska få information och utbildning om adoptivbarn? Eftersom det är så 

viktigt för det adopterade barnen att få en stabil och trygg grund så borde det enligt 

min uppfattning ligga i allas intresse som arbetar inom skola och barnsomsorg att 

veta hur man ska gå tillväga med adopterade barn. Precis som i Socialstyrelsen 

antologibok om adoption (2007) tar upp så är det viktigt för både 

adoptionsföräldrarna och pedagogen att jobba med att knyta an till barnen. Det är 

minst lika viktigt för exempelvis förskolor, skolor och BVC att veta hur de ska bete 

sig samt att veta hur barnens sociala identitet kan se ut när det är adopterat. 

 

Å ena sidan skulle man kunna sätta personal på utbildningar men vem är skyldig till 

att ansvara för utbildningarna? Å andra sidan kan obligatorisk kurslitteratur införas 

för samtlig personal. Är det kommunens ansvar att utbilda? Vad prioriteras? Vad 

ställer man för krav på privata skolor och förskolor? Varför ingår inte utbildning om 

adoption i förskollärarlinjen, fritidpedagog linjen eller lärarutbildningen? Precis som 

socialstyrelsen antologi om adoption tar upp (2007) så är det viktig för både 

adoptionsföräldrarna och pedagogen att jobba med att knyta an till barnen. Samt att 

se barnets sociala identitet. 

 

Adoptivföräldrarna pratade också om att det inte skulle göra något om deras barn 

gick på en öppen förskola med biologiska barn. Det var mest för deras egen del som 

de kommer till ”Drippen”. Föräldrarna tyckte också att det var bra att deras 

adoptivbarn skulle börja på en vanlig förskola. Om adoptivbarn skulle gå på en 

särskild förskola för adopterade skulle det vara bra? Skulle det vara dåligt? Behövs 

det särskilda förskolor och skolor för enbart adopterade? Hur skulle de se ut då? 

 

Enligt min tolkning så tyckte både adoptivföräldrarna och förskolläraren att deras 

verksamhet fungerade precis som en vanlig öppen förskola men ändå så arbetar de 

inte efter en vanlig traditionell öppen förskola. De arbetade mer med upprepningar 

och behandlar adoptivbarnen som små barn även fast de är 3-4 år gamla. ”Drippen” 

arbetade mer mot anknytning till föräldrar och barn än vad ”vanliga” öppna förskolor 

gör. Detta anser jag är en bra aspekt för vad händer om föräldrarna har svårt att knyta 

an till sitt barn? Det finns viktiga frågor att diskutera på den öppna förskolan, 

exempelvis kanske någon förälder tänker ”tycker verkligen detta barn om mig?” ”är 

jag fel förälder till detta barn” ”varför har jag svårt att knyta an till detta barn?”  

Dessa frågor kan diskuteras på ett bra sätt på den öppna förskolan, öppenheten är 

viktig för att inte föräldern ska känna det är något fel på just honom/henne. Miljön är 

en annan aspekt eftersom det framgick i intervjuerna att de flesta andra ”vanliga” 

öppna förskolor hade mindre ytor, fler barn och föräldrar och därför blev det också 

bråkigare och stökigare.  

 

Jag blev förvånad över att personalen som arbetade på ”Drippen” inte själva hade 

adoptivbarn. Ses det som helt ointressant och oviktigt av föräldrarna eftersom det 

inte är någon som tar upp det i min undersökning? Hur ställer sig stadsförvaltning 

som finansierar verksamheten till det? Är det inte viktigt att personalen har gjort 

liknande resa och fått uppleva likartade situationer som adoptivföräldrarna? Vad har 
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vi för krav på utbildning och personal i kommunala och privata öppna förskolor, 

förskolor och skolor? 

 

5.3 Adoptivföräldrarnas och förskollärarens tankar kring 
adoption 

Efter undersökningen har det kommit fram i intervjuerna att de flesta 

adoptivföräldrarna har samma tankar kring sina barn och när det gäller 

verksamheten. Föräldrarna är överens om att det är en bra verksamhet för dem och 

att de kan utbyta erfarenheter och tankar kring adoption. De menar på att de har varit 

med om samma sak och är fokuserad på likheter. 

 

Någon adoptivförälder kände att de ville diskutera sin adoptionshistoria med andra 

adoptivföräldrar som hade adopterat från samma land. Jag undrar om det verkligen är 

så att adoptivföräldrar över lag har varit med om samma sak? Är inte varje adoption 

unik? Den resan och erfarenheten ena adoptivparet har kanske inte det andra 

adoptivparet delar. Varför fokuserar på likheter i stället för olikheter. Är det inte 

bättre att lära av varandras olikheter? Jag tänker på den adoptivföräldern som kände 

sig utanför som hade adopterat från ett land som inte var i närheten av alla de andra 

adoptivländerna. Varför kände hon sig utanför? Var hon inte accepterad i gruppen för 

att hon hade adopterat från ett speciellt land? Var det inte spännande att få ta del i 

hennes adoptionshistoria? Är det så att det kan kännas jobbigt för föräldern när man 

inte ha någon som man kan dela adoptionsbiten just från samma land? Jag tänker att 

det måste bero på någonting när man inte känner samhörighet. Syftet med 

verksamheten ”Drippen” är enligt min uppfattning att man ska söka sig till dem som 

är likasinnade så man kan utbyta tankar och värderingar bland annat. Inom de mest 

homogena grupper så uppstår det ändå skillnader.   

 

En annan typ av avvikelse som jag stötte på var singelmamman som jag intervjuade, 

hon ville enligt henne själv inte bli kallad ensamstående mamma. Singel kan vi alla 

bli även om par adopterar. Jag anser att det var ett förnuftigt sätt att utrycka sig när 

man har adopterat som ensam förälder ”singelmamma”. I boken ”Äntligen 

adoptivförälder” av (Brenckert 2002) står det att ensamstående mammor verkligen 

måste ta ställning och tänka väldigt noga om det är rätt att barnet inte har någon 

pappa. Utredningen är oftast tuffare än då det gäller par och kontrollers hårdare (a.a). 

 

Förskolläraren utrycker sig i intervjun att ”Drippen” är en vanlig öppen förskola, 

men vad är då vanligt? Var det inte en öppen förskola bara för adopterade barn och 

är det vanligt? Det viktigaste för pedagogen är föräldrarna. Jag kan se det som att 

både föräldrar och barn är det viktigaste. Barnen är ju viktiga annars skulle inte 

föräldrarna vara där. Eller skulle det bara vara en mötesplats för föräldrarna och 

barnen satta någon annanstans? 
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5.4 Samhällets påverkan på vårt tankesätt kring avvikande 
grupper 

Min fundering kring intervjuerna är varför adoptivföräldrarna och förskolläraren 

resonerar som de gör? Är det tankestrukturerna i själva samhället och kulturen som 

värderingar skapas (Foucault 2002) menar att i själva verket är det diskursen som 

avgör vad vi själva tänker och tycker. Diskursen är makt och subjektet, det vill säga, 

vi själva har inte något att säga till om utan det är samhället som styr oss (a.a). 

Diskursen är en vidare utveckling av Thomas Kuhn och diskuterar runt en 

paradigmteori och om om paradigmbegrepp. (Thomas Kuhn, 1997) Paradigmskiftet 

är när någon bryter ett kollektivt tankemönster och förklarar det onormala som en del 

i större felaktiga föreställningar eller världsbild. Det nya tankemönstret vinner (a.a). 

Enligt författarna styr samhället oss på ett eller annat sätt. Den pedagogik som vi 

lärde oss på 70-talet är inte alls den samma som i dag. Det kommer alltid nya råd och 

rön i samhället och vi följer den som ett fiskstim. Det är inte vi själva som får tänka 

och tycka utan det är samhället som tycker och tänker åt oss. Till exempel så är det 

samhället som i stort sätt bestämmer vad vi ska ha för kläder på oss eftersom vi oftast 

följer modetrenden. Det kan tyckas lite skrämmande att man blir ”styrd” när man 

jobbar inom den offentliga sektorn, som exempelvis inom barnomsorgen.   

 

Var i läroplanen står det om adoption och om hur viktigt det är att pedagoger vet hur 

de ska handskas med adoptivbarn? Menar de att man ska läsa mellan raderna där det 

står om lika värde? I så fall står det väldigt otydligt och är en tolkningsfråga för 

pedagogerna anser jag. 

 

Personalen på ”Drippen” arbetar utifrån grundtanken att det i socialtjänstlagen står 

att de har en plikt att se till att det går bra för de adopterade barnen. Min uppfattning 

är att lagarna blir åter igen otydliga. Vad betyder egentligen plikt? Är det vi 

pedagoger som får bestämma vad vi anse är bäst för det adopterade barnet? I många 

kommuner samarbetar de öppna förskolorna med socialtjänsten och/eller barn- och 

mödrahälsovården. ”Drippen” kan på så sätt luta sig emot socialtjänsten och dess lag.  

 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Adoptivföräldrarna och förskolläraren har i min undersökning resonerat likartat och 

varit överens om det mesta när det gäller verksamheten, sig själva, barnen och 

pedagogiken. Det fanns några skillnader ställningstaganden gällande adoption från 

föräldrarna. Skillnaden handlade om utanförskap i adoptionsprocessen eftersom de 

flesta barn på ”Drippen” var adopterade från Asien och de här barnen från en annan 

världsdel. Adoptivföräldrarnas och förskollärarens grundtankar kring en öppen 

förskola för adopterade bottnade i att föräldrarna skulle vara i fokus. De resonerade 

så att deras adoptivbarn lika gärna kunde ha gått i en ”vanlig” öppen förskola men 

det var för att de vuxna skulle få träffas och utbyta tankar och idéer. Den öppna 

förskolan för adopterade erbjuder inte egentligen något extra förhållande till 

”vanliga” öppna förskolor men föräldrarna tyckte att fanns mer barn på mindre yta 

samt att det kunde vara lite ”stökigare” på en ”vanlig” förskola. Förskolläraren 

berättar att de försöker att inte göra så mycket förändringar utan att aktiviteterna är 

konstanta. Vad menar adoptivföräldrarna när de säger att den öppna förskolan för 
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adopterade erbjuder i princip liknande saker som en ”vanlig” öppen förskola? När 

det å ena sidan säger att det är stökigare och bråkigare på en ”vanlig” öppen förskola 

och att de arbetar mer med upprepningar för adoptivbarnen. Å andra sidan att det är 

lugnare och mindre barn på öppna förskolan för adopterade och lättare att få kontakt 

med personalen eftersom de är insatt i adoptionsprocessen. Erbjuder inte den öppna 

förskolan för adopterade mer trygghet och lugn och ro då?  Erbjuder inte den öppna 

förskolan för adopterade en mer kontinuitet än andra förskolor?  

 

Litteratur, forskning och mina egna erfarenheter visar att föräldrarna har ett stort 

behov av att prata om sina erfarenheter kring adoption. Adoptivföräldrar har varit 

med om en lång adoptionsprocess vilket resulterar i att de vill känna sig trygga i sin 

roll som adoptivförälder. Adoptivbarnen har också varit med om en lång process och 

många separationer. Varför har inte till exempel BVC, förskolor och skolor mer 

utbildning om adopterade? Vilket ansvar bär de kommunala politikerna och 

beslutsfattarna vad det gäller adoption? Vilken roll har media som faktor att kunna 

påverka bilden av adoption? På vilket sätt kan samhället i stort bidra till att 

uppmärksamma och arbeta för adoption? Litteratur forskning påvisar att det 

viktigaste i hela processen för adoptivbarnen är anknytning och trygghet för 

adoptivföräldrarna. Det är viktigt för pedagogen att fokusera på föräldrarna och att de 

känner sig trygga i sin nya roll som adoptivföräldrar.  
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6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Jag anser att det skulle vara intressant att utgå från ungefär samma frågeställning som 

i början av uppsatsen och annan frågeställning som föddes under min undersökning. 

Förutom intervjuer skulle man även kunna använda deltagande observationer som 

metod för att få en fylligare bild av hur både personalen och adoptivföräldrarna 

egentligen resonerar kring den öppna förskolan för adopterades verksamhet. Hur ser 

helheten ut? 

 

Att undersöka hur stadsförvaltningen resonerar när det gäller anställning av 

pedagoger till verksamheter av den typ som uppsatsen handlar om är en annan tanke. 

Vad är viktigt att titta på, om pedagogen har en gedigen erfarenhet och utbildning? 

Är det viktigt att pedagogen själv har adopterade barn och har erfarenhet av det? Vad 

tycker föräldrarna om detta? Hur ser övrig verksamhet ut i de öppna förskolorna för 

adopterade? Har de verksamheterna också anställd personal som inte har adopterat 

själva?  Blir det några konsekvenser? 

 

Det skulle vara intressant att undersöka hur man ska kunna nå ut med information 

och utbildning samt undersöka skillnader i en redan homogen grupp. Det finns inte 

någon forskning om det är någon skillnad mellan adopterade och jämnåriga 

invandrargrupper, inte heller hur vanligt detta kan vara. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

 

INTERVJUFRÅGOR - Öppna frågor till Drippen 
 

1a.  Vad är grundtanken till att ni vill ha ert barn på en öppen förskola för adopterade 

barn? 

 

1b.  Vad vill ni erbjuda era barn, som inte en vanlig förskola kan erbjuda? 

 

2.  Berätta vad ni tycker är viktigast för era barn att lära sig och ta del av på öppna 

förskolan? 

 

3.  Kan ni berätta om hur verksamheten utvecklats sedan ditt barn började på 

förskolan? 

 

4.   Är det något spontant ni vill säga innan vi avslutar intervjun? 

 

 

  



 

B  

 

Bilaga 2 
 

 

Råd till pedagoger och föräldrar    (Höjer, 2005, s. 34) 

 

Till pedagoger: 

Rådet till pedagoger är att ta det lugnt med adoptivbarn. Se till att samma saker 

återkommer kontinuerligt. Det ger trygghet. Låt inskolningen ta den tid i anspråk 

som behövs. Hellre backa än att köra på för sakens skull. Ta ett avbrott och börja om 

inskolningen om det låser sig eller känns fel. Ha dessutom en tydlig, väl planerad och 

strukturerad inskolningmodell. 

 

Se till att en personal är ansvarig för inskolningen och att den personen sedan 

fortsätter vara nära adoptivbarnet. 

 

Till föräldrar: 

Kontakta förskolan i förväg och berätta det som är relevant för förskolan att vet om 

barnets bakgrund. Alla adoptivbarn har ju varit med om flera separationer och det 

påverkar barnet, mer eller mindre. Det viktiga är att ha ett förberedande samtal 

mellan pedagog och föräldrar och se till att man på förskolan förstår barnets situation 

och att barnet får den tid det behöver 

 

Föräldrarna bör berätta om barnet varit på barnhem eller hos fostermamma till 

exempel. De kan berätta hur barnet mådde när de fick det och hur det har utvecklats. 

Det kan handla om beröring som kan vara väldigt känsligt för adoptivbarn. Eller att 

barnet kanske inte gråter när det slår sig. 

 

Ett tips till föräldrarna är att kolla att inte personalen är på gång att bytas ut på 

förskolan. Är det så, försök att välja en annan avdelning eller förskola. Kontinuitet är 

trygghet och viktigt särskilt för adoptivbarn.  

 


