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Adopterade barn i förskolan 

En undersökning om hur förskolepersonal tänker om 
adopterade barns sociala utveckling. 

Catharina Johnsson 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är tudelat. Det ena syftet är att studera 
förskolepersonals uppfattning av hur adopterade barns tidigare erfarenheter av 
separationer från och anknytning till nära omsorgspersoner påverkar deras sociala 
kompetens. Det andra syftet är att ta reda på om personalen upplever att de behöver 
speciella kunskaper eller arbeta på speciellt sätt för att stödja adopterade barn i deras 
sociala utveckling. 

Metod 

I undersökningen har jag använt mig av kvalitativ forskningsmetod, då jag med hjälp av 
reflexiva intervjuer har fått tillgång till fyra förskolepedagogers tankar om adopterade 
barns situation. 

Resultat 

För att barn ska kunna utveckla social förmåga behöver de känna sig trygga i den 
situation de befinner sig i. Detta innebär att förskolepersonal har ett stort ansvar för att 
utveckla trygghet och tillit i sitt förhållande till barnet. I förskolan utsätts barnet för 
separationer från sina föräldrar samt andra nära personer. Detta är något barn måste lära 
sig att hantera genom att förskolepersonalen stödjer dem i processen. 
Förskolepersonalen upplever adoptivfamiljen som vilken familj som helst, trots de 
synliga skillnader som finns i utseende. Det är viktigt att erkänna de likheter och 
skillnader som finns mellan adoptivfamiljer och biologiska familjer. Det är även viktigt 
att vara öppen om adoptionen. På förskolan kan personal och barn arbeta på olika sätt 
med detta, bland annat genom att utifrån barnets funderingar och frågeställningar 
angående sitt ursprung läsa böcker, tala om känslor samt lyfta fram vem och hur barnet 
är i relation till sin omgivning. 

Nyckelord 

Adoption, Anknytning, Förskolepersonal, Kommunikation, Separation, Social 
utveckling. 
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1. Inledning 
Adoptivbarn har ofta en ”egen” historia som deras närmaste omgivning inte har så stor inblick i. 
Under sina första levnadsmånader kan barnet ha fått byta miljö och/eller omvårdnadspersoner 
en eller flera gånger. Detta påverkar troligtvis barnets sociala utveckling. Det kan därmed även 
så småningom inverka på barnets vardag på förskolan. 
 
Adoption kan vara nationell (inom landet), eller internationell (från ett annat land). Jag är själv 
adoptivförälder till barn med ett annat ursprungsland än Sverige. Detta har påverkat dem och 
mig i vårt gemensamma liv. Mina många funderingar och tankar om detta gjorde att jag ville få 
syn på hur förskolepersonal upplever de adopterade barnens förutsättningar. För att begränsa 
min undersökning valde jag att se närmare på den sociala utvecklingen, som i sin tur påverkar 
barnets utveckling av andra färdigheter, t.ex. språket. Jag valde även att utgå från internationellt 
adopterade barn, eftersom jag redan hade erfarenheter av detta och ville komma vidare i min 
förförståelse av dessa barns situation. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att studera förskolepersonals uppfattning av hur adopterade 
barns tidigare erfarenheter av separationer från och anknytning till nära omsorgspersoner 
påverkar deras sociala kompetens. Syftet är även att ta reda på om personalen upplever att de 
behöver speciella kunskaper eller att arbeta på speciellt sätt för att stödja adopterade barn i deras 
sociala utveckling. 

 
Frågeställningar 
 
Hur tänker förskolepersonal om adopterade barns sociala kompetens i förhållande till de 
erfarenheter barnet har av sina tidigare och nuvarande upplevelser i livet? 
 
Upplever förskolepersonalen att de behöver särskilda kunskaper om adopterade barns situation 
för att kunna stödja adoptivbarnet i den sociala utvecklingen? Uppfattar personalen att de 
behöver stödja adoptivbarn i denna process på annat sätt än biologiska barn? 

3. Tidigare forskning 
3.1. Adoption 
Adoption betyder enligt Nationalencyklopedin (2009): 

att uppta en person som sitt eget barn. Syftet med en adoption är att få ett rättsligt 
föräldraförhållande mellan den eller dem som adopterar och adoptivbarnet. Endast 
makar och registrerade partner får adoptera gemensamt, med ett fåtal undantag. En 
ensamstående kan adoptera, dock inte gemensamt med någon annan. Internationella 
adoptioner kontrolleras i Sverige av Myndigheten för internationella adoptioner  
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Huvudsyftet till adoption är att ensamma barn ska få nya föräldrar (Lindblad, 2004). Ofta tänker 
man på adoptivföräldrarnas önskan om att få ta hand om ett barn, men i första hand är det 
barnets rätt till föräldrar som ska tillgodoses. Adoption kan ses som ett sätt att lösa de biologiska 
föräldrarnas problem likväl som de adopterades och adoptivföräldrarnas problem. Den kan även 
ses som ett sätt att lösa problem för de länder som av olika skäl väljer att adoptera bort barn utan 
vuxenstöd, dvs. barn som saknar omsorgsperson (Martinell Barfoed, 2008). Ytterligare sätt att 
konstruera och organisera föräldraskap kan ske som i det ecuadorianska höglandet. Där finns 
inte begreppen biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar, utan de vuxna som sörjer för barnets 
omsorg är de personer som betraktas som föräldrar till barnet (Martinell Barfoed, 2008) 

För barnet innebär adoptionen en dramatisk förändring av levnadssituationen. Dessutom kan 
barnet redan i sitt tidigare liv ha varit med om flera separationer genom att ha blivit 
omhändertagen av flera olika vårdare som sedan försvunnit ur barnets liv. Dessa erfarenheter 
sätter spår i barnet och i de personer han/hon mött under sin livsresa (Landerholm, 2003). 
Madeleine Kats menar att alla adoptivbarn har utsatts för minst en separation under sitt liv: 

De har skilts från den eller de människor som utgjort deras enda fasta punkt i livet. De 
har förlorat inte bara dessa människor utan också den omgivning som gett deras liv dess 
riktmärken – synintryck, färger, lukter, smaker. (Kats, 1981:154) 

Ovanstående citat kan kopplas ihop med att barn som adopteras oftast minns väldigt lite av tiden 
före adoptionen Enligt Landerholm (2003) saknar adoptivbarnet många gånger ord och 
symboler som kan bära det som skett i en berättelse. För att ord och symboler ska kunna skapas 
krävs en relation mellan människor. Adoptivbarnets förflyttande mellan de olika 
levnadssituationerna innebär att de ord och symboler som barnet lärt sig under sin tidigare 
levnadssituation inte längre fungerar i den nuvarande som meningsbärande (Landerholm, 2003). 

Lindblad (2004) skriver att Michael Bohman (1980;1990) i internationellt välkända studier visat 
att adoptivbarns symtom eller anpassningssvårigheter under en period i livet inte behöver 
innebära att de har kvar problemen senare i livet. Det kan istället vara så att adopterades 
livsfaser kan vara förskjutna i förhållande till det som anses vara normalt inom en viss kultur 
(Lindblad, 2004). Ofta anges barnets ålder vid ankomsten till sina adoptivföräldrar som viktig 
för intellektuell utveckling, men forskning inom adoptionsområdet är inte entydig om detta. Det 
finns forskning som fokuserar på det som skett före adoptionen och forskning som fokuserar på 
separationen samt forskning som fokuserar på det som sker efter adoptionen. Dalen & Rygvold 
(2007 i Martinell Barfoed 2008) har fokuserat på det som sker före adoptionen och har då 
kommit fram till att det verkar som om det har större betydelse från vilket land barnet har 
adopterats. De hävdar att fler faktorer påverkar barnets utveckling, bland annat de genetiska 
faktorerna, den omsorg barnet och de biologiska föräldrarna fått under graviditeten och barnets 
första tid i livet. 

Barnets upplevelse av separationer från sina biologiska föräldrar och andra omsorgspersoner 
kan förutom svårigheten till känslomässigt engagemang och brist på tillit även resultera i ett 
beteende hos barnet som kan kännas ohanterligt för adoptivföräldrarna och omgivningen 
(Luther, 2001). Det kan handla om t.ex. ett aggressivt beteende, ett sexuellt utagerande eller 
stöld som enligt Luther (2001) kan ha sina rötter i barnets separationsupplevelse. Det finns 
enligt Lindblad (2004) några viktiga faktorer som påverkar om barnet utvecklar psykisk ohälsa 
eller inte. Dessa är adoptivföräldrarnas motiv till adoptionen, barnets levnadsförhållanden före 
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adoptionen och adoptivföräldrarnas personliga förutsättningar att ta hand om barnet. Även 
kulturbytet kan vara en tänkbar faktor samt hur det mottagande landet bemöter individer med 
annorlunda utseende. Om barnets adoptionserfarenheter beskrivs som komplicerad eller 
okomplicerad beror bland annat på två olika perspektiv då det gäller startpunkten för 
adoptionen. I det ena perspektivet framställs erfarenheterna som komplicerade om dessa startar 
vid själva adoptionshändelsen, dvs. den tidpunkt då barnet lämnas för adoption. Utifrån det 
andra perspektivet ses erfarenheterna som okomplicerade och de har då sin utgångspunkt först i 
mötet med adoptivföräldrarna (Martinell Barfoed, 2008). Martinell Barfoed (2008) menar att det 
inom adoptionsforskning verkar finnas förväntningar om att adoption i någon mening bör 
förstås som en komplicerad livserfarenhet. 

Lindblad (2004) hävdar att ett barn som upplevt en svår start i livet kan kompensera detta om 
han/hon kommer till ett adoptivhem där det utvecklas en trygg anknytning mellan barn och 
adoptivföräldrar. Att denna anknytning sker är grundförutsättning för att barnet ska kunna 
relatera till andra personer i sin omgivning. Det är även viktigt att barnet får möjlighet att knyta 
kontakter med andra barn och vuxna (Lindblad, 2004). Enligt Lindblad (2004) visar forskning 
att det hos adoptivfamiljer finns en koppling mellan barnets och mammans förmåga till 
ömsesidigt förhållande av hög kvalitet och hur barnet utvecklar social förmåga och vissa 
färdigheter. 

Enligt Höjer (2005) finns det flera studier från olika länder som visar att internationellt 
adopterade barn klarar sig bra i sociala situationer, de har lätt att få kamrater och har bra kontakt 
med sina lärare. Detta kan dock enligt Landerholm (2003) vara ett tecken på att adoptivbarnet 
har utvecklat en försvarsstrategi. Den adopterade vet om att den egna utgångspunkten var en 
stor utsatthet och att han/hon var i behov av hjälp för att överleva. Landerholm (2003) menar att 
barnet har lärt sig att ta sig fram i livet ganska väl. Barnet har förmått hantera de regler som 
adoptivföräldrarna har förmedlat och har accepterat dessa även om det ibland varit på bekostnad 
av de egna åsikterna och känslorna. 

3.2. Samhällets inverkan på adoptionen 
 

Enligt Landerholm (2003) är adoption en familjebildning som grundar sig på myndighetsbeslut 
inom ett samhälle. Hon menar att adoptivbarn därmed delvis är ett ”samhällets barn”. 
Adoptivbarnets socialisation påverkas därmed av de möjligheter eller brist på möjligheter som 
erbjuds i samhället. Samhällets syn på sitt ansvar gentemot barnet har förändrats från att ha 
ansetts vara marginellt till att bli allt större under det senaste seklet. (Landerholm, 2003). 

Visserligen kan adoptionen i sig ha betydelse för om det uppstår svårigheter i barnets liv, men 
det kan även bero på den miljö som finns runt omkring barnet eller på adoptivfamiljens förmåga 
att bemöta barnet (Höjer, 2005). Adoption som fenomen är enligt Martinell Barfoed (2008) 
föränderligt och påverkas i hög grad av politik, ideologier och olika länders historik, där en av 
de kontroversiella frågorna handlar om öppenheten mot den adopterades biologiska bakgrund. 
När det gäller adopterades rätt att få tillgång till sin biologiska bakgrund så finns det en dom 
från år 2003 i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. En adopterad kvinna hävdade i ett 
mål att konfidentiell adoption strider mot Europakonventionens skydd för de mänskliga 
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rättigheterna. Domslutet innebar dock att biologiska föräldrars rätt till anonymitet väger tyngre 
än adopterades rätt att få tillgång till sin biologiska bakgrund. (Martinell Barfoed, 2008) 

Adoptionen kan hanteras på olika sätt av de inblandade i den så kallade adoptionstriaden, dvs. 
de biologiska föräldrarna, adoptivföräldrarna samt den adopterade (Martinell Barfoed, 2008). 
Hur de berörda förhåller sig till adoptionen påverkas av den syn som råder i samhället på 
barndom, familj, moderskap, ekonomi och biologi (Landerholm, 2003). Bowlby skriver i En 
trygg bas (1994) att omsorg om ett barn inte är ett arbete för en ensam människa utan att denna 
person behöver en hel del bistånd för att inte bli alltför utarbetad. Han nämner att detta betraktas 
som självklart i de flesta samhällen i världen men att synsättet börjar förändras i världens rikaste 
samhällen. I dessa räknas inte den mänskliga kraft som ägnas åt att producera lyckliga, friska 
och självständiga barn inom hemmet som viktiga. Det har betydelse hur samhället ser på den 
hjälp som småbarnsföräldrar kan behöva i arbetet med barnets utveckling. I ett samhälle där 
föräldrarna lämnas åt sig själva utan stöd och hjälp kan detta tillstånd bli normgivande (Bowlby, 
1994). 

Enligt Martinell Barfoed (2008) menar Howell (1999), professor i socialantropologi vid Oslo 
universitet, att adoption som fenomen verkar ha genomgått en biologisering. Adoptionen 
normaliseras genom att en symbolisk graviditet och särskilt knutna händelser används utifrån en 
biologisk modell. Med detta synliggör Howell enligt Martinell Barfoed (2008) att adoptionen 
både kan bekräfta och utmana biologiskt grundade familjediskurser. Landerholm (2003) skriver 
om två former av släktskap. Det som hör till biologin och det som hör till lagen. Dessa värderas 
enligt henne olika. Släktskap konstrueras olika i olika delar av världen och kan delas mellan ett 
biologiskt och ett socialt släktskap (Carsten, 1995 i Martinell Barfoed, 2008) Det sociala 
släktskapet kan definieras som ett släktskap som konstrueras genom att dela måltider och att 
leva tillsammans. Genom att biologisera relationen mellan adoptivbarnet och adoptivföräldrarna 
förstärks likheten med ett biologiskt grundat föräldraskap och de sociala aspekterna av 
föräldraskapet tonas ned (Martinell Barfoed, 2008). Martinell Barfoed (2008) skriver att den 
internationella adoptionens etablering på 1970-talet förändrade familjeidealet. Den svenska 
adoptivfamiljen kallas av Lindgren (2006) ”en social familj” (Martinell Barfoed, 2008). 
Adoptionen kan därmed betraktas som en väletablerad social institution med bred folklig och 
politiska förankring (Martinell Barfoed, 2008). 

3.3. Att acceptera eller förneka de skillnader 
som finns 
 
Landerholm (2003) menar att i den tid och den kultur som vi lever i finns det en djupt förankrad 
föreställning om att familjer byggs enligt blodslinjer och att ett biologiskt band aldrig kan 
upphöra. Hon menar att utifrån detta synsätt tillsammans med perspektivet om den biologiska 
mammans viktiga roll för barnet, så borde adoption strida mot våra grundvärderingar. Men ändå 
sker adoptioner. 
 

Luther (2001) skriver att adoptionsexperter är eniga om att det är viktigt att erkänna de 
skillnader som finns i en adoptivfamilj och i en biologisk familj. Hon nämner i Adopterades 
sorg (Luther, 2001) att Kirk (1984), som är kanadensisk sociolog och adoptivförälder, menar att 
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adoptivbarn upplever rollhandikapp på grund av att de i sin livssituation, under hela sitt liv, ska 
kunna hantera att de har två uppsättningar föräldrar. Adoptivbarnet kan hantera detta på två 
olika sätt, antingen att acceptera det som är annorlunda eller att förneka att skillnaderna finns 
(Luther, 2001). Kirk (1981 i Martinell Barfoed, 2008) menar att även adoptivföräldrarna 
omfattas av detta rollhandikapp, då den biologiska familjen av samhället ses som normativt 
ideal. Hans teori bygger på de två tidigare nämnda förhållningssätt som adoptivföräldrarna (och 
adoptivbarnet) hanterar detta rollhandikapp, dvs. genom att inte fokusera på barnets bakgrund 
eller att vara öppen om barnets biologiska historia (Martinell Barfoed, 2008). Enligt Lindblad 
(2004) blir normaliseringen viktig för de föräldrar som förnekar skillnaderna. De 
adoptivföräldrar som istället överbetonar skillnaderna tolkar hela tiden barnets agerande i 
förhållande till de omständigheter som finns kring adoptionen (Lindblad, 2004). Att 
adoptivbarnet i kulturell mening (på grund av själva adoptionshändelsen) kan betraktas som 
”särskilt” jämfört med ett barn som inte har bytt familj- och närmiljö, har betydelse för hur 
adoptionssituationen hanteras av adoptivbarnet, adoptivföräldrarna och samhället i övrigt 
(Martinell Barfoed, 2008). Det finns många faktorer som påverkar adopterade barns 
identitetsutveckling som inte gäller för biologiskt svenskfödda barn som är uppfostrade i 
Sverige (Lindblad, 2004). Två faktorer som, som även kännetecknar adoption som fenomen, är 
att barnet blivit lämnad av en familj och mottagen (i viss bemärkelse vald) av en annan familj 
(Lindblad, 2004). 

Adoptionsforskning inriktar sig i hög grad på att fånga det som skiljer adopterade från icke-
adopterade. Irhammar (2003 i Martinell Barfoed, 2008) menar att det sällan lyfts fram att den 
adopterade blir bekräftad utifrån sin egen upplevelse av sig själv . I en kultur där den biologiskt 
grundade familjen framstår som både norm och ideal, innebär betraktandet av adoptivfamiljen 
som en familj ”som alla andra” ett sätt att uppvisa vanligheten i betydelsen normalitet (Martinell 
Barfoed, 2008). En skillnad som dock finns mellan adoptivbarnet och adoptivföräldrarna samt 
mellan adoptivbarnet och de flesta i omgivningen, är utseendet. Ett internationellt adopterat barn 
har ett ”icke-svenskt” utseende som i adoptionssammanhang ofta benämns med begreppet 
”annorlunda” (Martinell Barfoed, 2008). Därmed insorteras adoptivbarnet i en egen kategori av 
människor i samhället. Enligt Martinell Barfoed (2008) är detta något som barnet behöver lära 
sig att förhålla sig till. Landerholm (2003) menar att alla människor, oavsett om de är 
adopterade eller inte, måste hitta sätt att förhålla sig till sin historia och sitt eget agerande i 
denna. Detta är en livsuppgift likväl som ett sätt att hantera sina egna erfarenheter av andra och 
sig själv. 

Att efterforska sin bakgrund, populärt kallat att ”söka sina rötter”, kan vara ett försök för 
adoptivbarnet att knyta ihop ett okänt förflutet med ett känt nu (Martinell Barfoed, 2008). Enligt 
Landerholm (2003) är detta något som den adopterade på allvar börjar fundera över strax före 
och under tonårstiden. Genom sitt utseende signalerar den adopterade att han/hon har ett annat 
födelseland än Sverige. Detta kan uppmärksammas som något positivt och 
adoptionserfarenheten kan mer allmänt användas som en resurs (Martinell Barfoed, 2008). Den 
etniska tillhörigheten har en central plats i internationellt adopterades berättelser enligt Martinell 
Barfoed (2008). Hon skriver att när etnicitet används som resurs kan den mer allmänt vara en 
källa till stolthet, dvs. något som väcker ett positivt intresse. Det kan alltså vara en fördel med 
att ha ett utseende som avviker från genomsnittet (Martinell Barfoed, 2008). I hennes studie 
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beskriver några av de adopterade att de är stolta över att vara adopterade medan andra tycker att 
det är spännande att ha en annorlunda bakgrund (Martinell Barfoed, 2008). 

Adoptivföräldrarnas inställning och öppenhet till adoptivbarnets ursprung påverkar barnets syn 
på sin biologiska familj. Det finns enligt Lindblad (2004) bland annat en koppling mellan hur 
öppen adoptivpappan är inför barnets biologiska bakgrund och vilket intresse barnet visar inför 
att få veta mer om sina biologiska föräldrar. Adoptivbarnets intresse för sitt ursprung tycks 
stimuleras av pappans öppenhet inför denna. För det adopterade barnet är adoptivföräldrarnas 
inställning och öppenhet inför hans/hennes ursprung viktigare än den faktiska informationen 
som de kan förmedla till barnet (Martinell Barfoed, 2008). McWhinnie (1967 i Martinell 
Barfoed, 2008) visar i sin studie att frågor om öppenhet om adoptionen är komplexa och att 
adopterade barns uppväxt är särskild och därmed inte ska jämföras med det biologiska barnets 
uppväxt. 

När det gäller adopterade barns identitetsutveckling så finns det flera faktorer som påverkar 
denna (Lindblad, 2004): 

• Barnet är både lämnad och vald av sina föräldrapar. 

• Det finns olikheter i utseende och personlighetsdrag mellan barnet och 
adoptivföräldrarna. 

• Det finns olikheter i uppväxtbetingelser.  

• Barnet och adoptivföräldrarna kommer kanske i framtiden att tillhöra olika 
socialgruppstillhörigheter beroende på skiftande utgångspunkter och förväntningar på 
livet. 

• Det finns olikheter i förhållandet mellan barnet och samhället samtidigt som barnet 
känner stark tillhörighet med det samhälle han/hon lever i. 

• Barnet har ett annat ursprungsland än sina föräldrar och kan känna samhörighet med 
detta land eller ta avstånd från det. 

När ett adopterat barn utvecklar sin identitet inverkar flera komponenter. Grotevant, Dunbar, 
Kohler och Lash Esau skriver i en artikel i tidskriften Family Relations (2000:381) att det finns 
tre nivåer som påverkar hur adopterade barn utvecklar sin identitet: 

 

We can think of adoptive identity as involving three levels: an intrapsychic 
component, a component involving relationships with the family, and a 
component involving the social world beyond the family. The negotiation 
between core and context can be seen at the intersection of each of these three 
levels. At the intersection of the intrapsychic and family levels, adolescent strive 
to make meaning of their situation while negotiating their differences and 
similarities from members of their family, including adoptive and birthfamily 
members. The psychical and psychological presence or absence of the relevant 
network members determines the nature of social interactions the adolescent will 
have (Fravel 1995). 
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3.4. Sorg 
 

De inblandade i adoptionstriaden kan alla bära på en sorg. Adoptivbarnet kan bära på sorg över 
förlusten av sina biologiska föräldrar medan adoptivföräldrarna kan leva med en sorg över att 
inte kunna få biologiska barn (Höjer, 2005). Dessutom menar Luther (2001) att adopterade barn 
kan sörja att de inte har någon biologisk anknytning till sina adoptivföräldrar. För att utvecklas 
till en hel och harmonisk person behöver barnet enligt Luther (2001) en familjeanknytning. 
Därmed försöker man sammanföra barnet med föräldrar som vill ha barn, dvs. barnet erbjuds ett 
adoptivhem.  

Den förlust barnet upplevt då han/hon förlorade sina biologiska föräldrar kan till viss del lindras 
om adoptivföräldrarna bejakar dessas existens i barnets liv (Luther 2001). Luther (2001) menar 
att vår självbild kan stärkas efter en förlust om vi får möjlighet att sörja. Genom att ge barnet 
tillfälle att sörja orsaken till att han/hon blivit adopterad samtidigt som adoptivföräldrarna pekar 
på det goda och fina som finns i barnets bakgrund, kan barnet inse att förlusten också har givit 
mycket gott. Carli och Dalen (utan årtal) menar att adoptivföräldrarnas stöd åt barnet i att 
utveckla positiva känslor för sitt ursprung är viktigt. Stolthet och medvetenhet om den egna 
bakgrunden är enligt dem, en viktig förutsättning för en harmonisk identitetsutveckling. Barnet 
behöver få möjlighet att knyta samman sitt förflutna med det liv han/hon lever nu. När sorgen 
och saknaden efter de biologiska föräldrarna dyker upp hos barnet är det viktigt att han/hon får 
tillgång till de uppgifter som finns om ursprunget. Ett sätt kan vara att göra en så kallad livsbok 
om barnets bakgrund. Denna kan innehålla information och bilder från barnets liv före och efter 
ankomsten till adoptivföräldrarna (Luther, 2001). 

4. Teoretiskt perspektiv 
 

4.1. Barnets sociala utveckling 
 

Enligt Stern (1991) är barnet redan från början en kompetent individ som kan utveckla och 
vidmakthålla relationer med andra (Jerlang m.fl., 2006) och den amodala perceptionen, dvs. 
överförd information från ett sinnesområde till ett annat, har avgörande betydelse för den 
framväxande självuppfattningen och för att man ska kunna förstå andra människors sociala 
beteende (Jerlang m.fl., 2006). Barn med bristfällig anknytning kan bli okänslig för sina egna 
inre behov men också för omgivningens krav. Barnet får svårt att anpassa sig till sin omgivning 
eftersom han/hon inte har lärt sig att tolka förväntningar och signaler från nära, betydelsefulla 
vuxna (Carli och Dalen, utan årtal). 

Hwang (1992) menar att för att förstå och beskriva ett barns utveckling krävs flera 
kompletterande perspektiv. Det behövs därför både teorier om barns individuella utveckling och 
om hur samspelet mellan barnet och dess omgivning påverkar den sociala utvecklingen. En 
viktig psykologisk teori då det gäller kunskap om hur människor förhåller sig till närhet, 
beskydd och omsorg samt självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka och 
förmåga är anknytningsteorin (Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander, 2006). 
Denna teori har sitt ursprung i olika perspektiv bland annat psykoanalys, evolutionsbiologi, 
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kognitionsvetenskap och systemteori (Broberg m.fl., 2006). Dessa har olika inriktningar. En 
kort presentation av dessa är att psykoanalys är en metod för behandling av psykiska 
sjukdomstillstånd. Evolutionsbiologin är en vetenskap om den levande naturens utveckling. 
Kognitionsvetenskap handlar om varseblivning, inlärning, tänkande och andra intellektuella 
funktioner, dvs. hur kunskap utvecklas. Systemteorin är vetenskapliga åsikter om en 
sammanhängande helhet av individens samspel med andra personer och med omgivningen. Som 
förgrundsfigurer till anknytningsteorin räknas John Bowlby och Mary Ainsworth (Broberg 
m.fl., 2006). Jag kommer att närmare beskriva denna teori längre fram i texten. 

Hwang (1992) skriver att barnets sociala och emotionella utveckling påverkas av barnets 
individuella förmågor i relation med och till andra människor i omgivningen. Han menar att det 
är genom samspel med föräldrarna (oavsett om de är biologiska eller inte) som barnet utvecklar 
tillit till sig själv och omgivningen (Hwang 1992). Detta samspel påverkar och utvecklar barnets 
identitet genom att han/hon speglar sig i hur andra personer bemöter honom/henne. Enligt 
Broberg m.fl. (2006) hävdar Bowlby i sin tidiga forskning att föräldrarnas attityder till och även 
sätt att ta hand om sitt barn, är avgörande för barnets känslomässiga utveckling. Lindblad 
(2004) menar att omgivningens kontinuitet och förutsägbarhet är några viktiga förutsättningar 
för identitetsutvecklingen under barnets tidiga år. Detta tar även Broberg m.fl. i sin bok 
Anknytningsteori (2006) upp som viktiga faktorer för att anknytning ska utvecklas. De menar 
även att det bör finnas ett engagemang i kontakten med omsorgspersonen. Dessutom påverkas 
barnets möjligheter att utveckla sociala färdigheter av föräldrarnas förmåga att göra sociala 
sammanhang tillgängliga för barnet, dvs. att barnet får möjlighet att träffa andra barn och vuxna 
(Landerholm, 2003). 

4.2. Anknytningsteorin 
 

Anknytningsteorin kallas även för bindningsteorin. Dessa två benämningar som har likartad 
betydelse använder jag växelvis i texten. För att förtydliga vad som avses med begreppet 
anknytning är det viktigt att skilja mellan anknytningsbeteenden, anknytningssystem och 
anknytning. Dessa begrepp beskrivs längre fram i texten, men först sker en kort beskrivning av 
de fyra utvecklingsstadier som varje individ måste genomgå för att utveckla social kompetens. 

I Barnets tidiga relationer (1992) tar Hwang upp Bowlby´s intresse för det tidiga samspelet 
mellan föräldrar och barn i relation till den miljö de befinner sig i samt hans syn på att barnet 
måste gå igenom fyra utvecklingsstadier i bestämd ordning för att uppnå ett moget socialt 
beteende. Det är inte viktigt i vilken ålder dessa stadier genomgås men de ska ske enligt denna 
ordning: 

• I det första stadiet, de första två månader, skapar barnet sociala relationer oberoende av 
person. Med hjälp av gråt eller lugn belåtenhet signalerar barnet sina behov (Bowlby 
1994). 

• I det andra stadiet, då barnet är mellan två och sex månader, skapar barnet sociala 
relationer med utvalda personer. I och med detta lär sig barnet ömsesidighet, tillit och 
konsekvens (dvs. hur barnets eget beteende påverkar en annan persons agerande och hur 
den andre personens agerande påverkar barnets beteende). 
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• I det tredje stadiet, som infaller mellan sju månader och två års ålder, väljer barnet att 
aktivt söka kontakt med särskilt utvalda personer. En stor förändring i barnets liv är att 
han/hon under denna tid även utan hjälp kan förflytta sig mellan olika platser. Det tredje 
stadiet är viktigt då barnet har ett starkt behov av att vara tillsammans med speciellt 
utvalda personer. Barnets reaktion om dessa försvinner från närheten kan yttra sig i 
separationsrädsla som visar sig på olika sätt i barnets beteende. Barnet kan t.ex. börja 
gråta eller trösta sig med något som tillhör den försvunna personen eller bli passivt och 
inte göra någonting (Hwang, 1992). Bowlby kallar detta bindningsbeteende, vilket är på 
det sätt barnet agerar för att uppnå och/eller vidmakthålla en önskad närhet till en annan 
person. 

• I det fjärde stadiet, från två års ålder och framåt, kan barnet själv starta det sociala 
samspelet (bl.a. genom språket) med andra barn och vuxna. Det är enligt Bowlby 
(1994), i detta stadium då barnet är i 2 - 3-års ålder som han/hon börjar förstå andra 
människors känslor och avsikter. 

Begreppen anknytningsbeteende, anknytningssystem och anknytning har olika betydelser. 
Dessa beskrivs på följande sätt av Broberg m.fl. (2006) och Bowlby (1994): 

• Anknytningsbeteenden är beteenden som underlättar för barnet att uppnå och 
upprätthålla fysisk närhet till föräldern genom att t.ex. le eller gråta. Beteendets 
funktion är att minska risken för att individen ska komma till skada. Enligt Bowlby 
(1994) finns det ett starkt samband mellan hur anknytningsbeteendet organiseras inom 
en individ och de upplevelser han/hon haft i sin ursprungsfamilj eller i omgivningen. 
Det är intensiteten i känslan som väcks i relationen mellan den bundna individen 
(barnet) och bindningsgestalten (föräldern). Om känslan är god utvecklas glädje och 
trygghet till skillnad från känslan av att vara hotad som utvecklar svartsjuka, ängslan 
och vrede. 

Bowlby (1994) talar om barnets bindning till någon och menar då att det handlar om 
barnets starka behov av att söka närhet till och kontakt med denna person. Dock menar 
Broberg m.fl. (2006) att ett barn kan visa anknytningsbeteenden mot flera personer 
(t.ex. föräldrar och förskolepersonal) utan att ha skapat en anknytning till dessa 
personer. Enligt dem (ibid, 2006) påpekade Ainsworth att anknytningen med tiden blir 
en del av en individs personlighet, dvs. av hur personen organiserar sitt inre liv. 
Biologiskt sett har bindningen till en annan människa en skyddsfunktion och en lika 
viktig uppgift för överlevnaden som mat och sexualitet (Bowlby, 1994). Ett nyfött barn 
kan inte överleva utan omsorg från andra personer och genom den medfödda förmågan 
att skapa relationer till omgivningen ökar barnets chanser till överlevnad (Samspel i 
vardagen, www.anknytning.nu). 

Enligt Bowlby (1994) är bindningsbeteenden varje form av beteende som leder till att 
en person når eller bibehåller närheten till en annan välkänd person som uppfattas ha 
bättre förmåga att klara av omgivningen. Han menar att bindningsbeteendet biologiskt 
sett har en skyddsfunktion som kan märkas under hela en individs levnadsbana. Det 
märks tydligast i barndomen men kan även utlösas senare i livet särskilt då individen 
befinner sig i en nödsituation. Dessutom menar Bowlby (1994) att bindningsbeteendet 
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kan riktas mot starka individer under skiftande omständigheter men att den varaktiga 
bindningen endast gäller till ett fåtal personer. 

• Anknytningssystem handlar om hur enskilda beteenden samordnas för att underlätta för 
barnet att upprätta och upprätthålla fysisk närhet till föräldern och att våga utforska 
omgivningen. Bowlby kopplar ihop anknytningssystemet med ett fysiologiskt system. 
Fysiologi är läran om människans, djurens och växternas normala liv och funktion. 
Bowlby förklarar att det fysiologiska systemet är homeostatiskt organiserat 
(självreglerande kring en viss jämviktsnivå) för att garantera att vissa fysiologiska 
företeelser som kroppstemperatur och blodtryck hålls inom normala gränser. Utifrån 
detta synsätt menar han att anknytningssystemet fastställer gränser till välkända 
personer eller andra inslag i omgivningen, där gränserna upprätthålls med beteenden 
istället för med fysiologiska medel. 

Ett centralt begrepp i anknytningsteorin är beteendesystemet, vilket ställs upp för att 
förklara hur ett barn eller en vuxen håller sin relation till bindningspersonen inom vissa 
gränser för distans eller närhet. Gränserna upprätthålls med hjälp av beteenden 
(Bowlby, 1994). Detta kan kopplas samman med evolutionsbiologins uppfattning om 
att olika beteendesystem har vuxit fram på grund av att de har haft selektiva (särskilt 
utvalda) fördelar i vilka enskilda beteenden regleras av någon form av kontrollsystem 
(Broberg m.fl., 2006). 

Anknytningsteorin grundar sig bland annat på ett psykoanalytiskt perspektiv. I detta 
synsätt betonas att om barn i åldern 6 månader till 3 år utsätts för en långvarig 
separation från en närstående person påverkas den emotionella utvecklingen (Hwang, 
1992). Även om barnet till synes kommit över denna separation och knutit an till sina 
adoptivföräldrar, så kan förlusten av den biologiska mamman eller av andra viktiga 
personer sätta djupa spår i ett spädbarn. Detta påverkar sedan barnets utveckling (Carli 
och Dalen, utan årtal.). Enligt Broberg m.fl. (2006) menar Bowlby att hot mot förlust av 
anknytningspersonen för barnet medför känslor av oro, ångest och ilska, men att han 
utifrån systemteorins utgångspunkter, vilka framhåller att individens agerande påverkas 
av samspelet mellan honom/henne och andra personer samt omgivningen, inte anser att 
känslorna är orsaken till beteendet. I det psykoanalytiska perspektivet har 
försvarsprocesserna en central roll (Bowlby, 1994). Barn som blivit lämnade av sin 
mamma och sedan åter blir omhändertagna av henne kan reagera med likgiltighet. Detta 
ansåg Bowlby var ett utslag av något slags försvarsprocess i barnets inre, vars system 
kunde bli aktivt eller inaktivt om de mottog ett visst slags signaler (Bowlby, 1994). 

• Anknytning avser en varaktig inre representation av relationen till föräldern som gör att 
barnet har ett starkt behov av dennes närvaro vid stress. Anknytning är något mer än att 
bara söka närhet under faror. Enligt Broberg m.fl. (2006) menar Ainsworth att det är en 
av våra starkaste känslomässiga relationer. När barnet (eller en vuxen) är bundet till och 
har en bindning till en annan person innebär det att barnet har ett starkt behov av att 
söka närhet till och att skapa kontakt med denne person under vissa specifika villkor. 
Bowlby (1994:47) skriver Benägenheten att bete sig på det sättet är ett attribut hos den 
bundna personen, en kvarstående egenskap som endast långsamt förändras med tiden 
och som inte påverkas av en tillfällig situation. 
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Broberg m.fl. (2006) menar att anknytningsteorin innehåller två delar. Dels syftar teorin till att 
förklara processen om hur barnet och hans/hennes omvårdnadsperson skapar ett psykologiskt 
”band” mellan sig. Dels beskriver teorin hur detta ”band”, dvs. anknytningen, utvecklas till inre 
arbetsmodeller hos barnet genom samspelet mellan honom/henne och viktiga närstående 
personer. I anknytningsteorin har Piagets teori om barnets kognitiva utveckling varit 
betydelsefull för framkomsten av begreppet inre arbetsmodeller (Broberg m.fl., 2006). Forinder, 
psykoterapeut och universitetslektor på Socialhögskolan, (föreläsning 2009/11/21) menar att 
anknytningsmönstret innebär att man skapar sig en uppfattning/förväntan på andra människor 
och att barnet kan ha upp till fem primära anknytningspersoner till skillnad från Bowlby som 
talar om en primär anknytningsperson. Att barnet kan knyta an till flera personer menar även 
Broberg m.fl. (2006) kommit fram i senare forskning. Denna visar att barn utvecklar olika 
anknytningsrelationer parallellt under sina första levnadsår. Enligt Broberg m.fl. (2006) menar 
Bowlby att barnet först knyter an till en person och därefter, under sitt andra levnadsår, utökar 
med ytterligare anknytningspersoner. Barnet kan då utveckla anknytningsrelationer till en 
mindre grupp på tre till fem personer (Broberg m.fl., 2006). 

Forinder (föreläsning 2009/11/21) menar att en förutsättning för barnets utveckling och 
möjlighet att bli självständig är barnets beroende av sina föräldrar eller andra nära vuxna. Hon 
menar att de så kallade ”maskrosbarnen” måste ha haft minst en nära relation till en vuxen för 
att utvecklas i den situation de befinner sig i. Landerholm (2003) förklarar att synen på familjen 
förändrats i och med konsumtionssamhällets och industrialiseringens framväxt på 1800-talet. 
Idealet blev då att uppfostra barn till starka, fria och självkontrollerande individer. Barn skulle 
själva hantera de upplevelser som de varit med om i livet. Enligt Bowlby (1994) har beroende 
alltid förknippats med en negativ värdering och något som barnet ska växa ifrån. Han påpekar 
att detta har blivit till en felaktig bedömning av det bindningsbeteende som betraktas som 
regressivt, dvs. en återgång till ett tidigare utvecklingsstadium. 

Enligt Forinder (föreläsning 2009/11/21) är anknytningsteorin en optimistisk teori om samspel 
och om kärlekens betydelse för vem jag är som person. Genom att barnet blir bemött och 
bekräftat utifrån sina känslor och behov skapas en trygg anknytning till föräldrarna eller 
omsorgspersonerna. De vuxnas uppgift är att hjälpa barnet att hitta en balans mellan närhet och 
distans samt tona in vad barnet behöver i sitt relationssökande. När den vuxnes och barnets 
upplevelse av en erfarenhet krockar, så är det barnets erfarenhetsvärld som ska styra. Forinder 
menar att det är i de nära relationerna som barnet lär sig vad känslor är för något. Detta ger en 
trygghet och en möjlighet till självreflektion som därmed ger barnet en känsla av att ha kontroll 
över sin situation. Detta menar även Landerholm (2003). Hon skriver att barn behöver utveckla 
sina affekter och känslor för att de ska bli till användbara signaler i tolkandet av både sina egna 
och andras budskap. Detta utvecklas där en anknytning sker i den nära relationen. Affekter är 
enligt Landerholm (2003) t.ex. intressen, glädje, ledsenhet, ilska, skam, skuld och ömhet. 
 
Om ett barn upplevt upprepade byten av omsorgspersoner och därmed kontinuitetsbrott i sin 
utveckling, kan han/hon utveckla så kallade överlevnadsstrategier, för att uthärda dessa svåra 
yttre omständigheter (Lindblad, 2004). 
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Överlevnadsstrategier 
 

En överlevnadsstrategi kan vara att barnet uppträder distanslöst, en annan att barnet går tillbaka 
i sin utveckling (regression) eller så kanske han/hon utvecklar separationsångest. Nedan följer 
en kort beskrivning av dessa tre överlevnadsstrategier. 

• Distanslöshet 

Lindblad (2004) menar att ett distanslöst barn visar följande beteenden: 

- Barnet kan gå iväg utan att till synes bry sig om ifall föräldern finns i närheten eller 
inte. 

- Barnet kan tänkas följa med en okänd person till dennes hem. 

- Barnet har ett vänligt och öppet bemötande vid möte med nya vuxna personer. 

- Barnet är oblygt. 

De två första kriterierna är enligt forskare uttryck för en mer allvarlig form av 
distanslöshet (Lindblad, 2004). Den ska dock enligt Lindblad (2004) inte jämställas 
med anknytningsproblematiken eftersom detta beteende antagligen varit till nytta för 
barnet i hans/hennes tidigare liv då barnet önskat få mer uppmärksamhet.  Han menar 
även att det barn som uppvisar distanslöshet troligtvis har varit ett favoritbarn på det 
barnhem eller den institution som han/hon har tillbringat sin första tid i. Bowlby (1994) 
menar att de signaler som ska aktivera bindningsbeteendet inte fungerar vid 
distanslöshet. Enligt honom tyder det på att signalerna av någon anledning är 
avspärrade och inte når beteendesystemet som har till uppgift att aktivera 
bindningsbeteendet. Anknytningssystemet påverkar således bindningsbeteendet genom 
att det temporärt eller permanent kan göras oemottagligt för aktivering. Detta påverkar i 
sin tur de känslor och behov som normalt hör ihop med detta system. 

Det är viktigt att respektera barnets sätt att vara då denna distanslöshet antagligen har 
varit en nödvändig överlevnadsstrategi under barnets första tid i livet (Lindblad, 2004). 
Omgivningen bör enligt Lindblad (2004) bemöta barnet utifrån ett dubbelt synsätt 
genom att både se positiva och negativa sidor av barnets beteende. Det är ju positivt för 
barnets utveckling att kunna skapa nya kontakter och få ett vänligt bemötande från 
andra personer. Samtidigt är det negativt eftersom barnets beteende kan fungera som ett 
hinder från att skapa nära relationer och att barnet får svårt att skilja ut närstående 
personer från andra personer. En fara med ett distanslöst beteende kan vara att barnet 
hamnar i obehagliga situationer, t.ex. sexuella övergrepp. 

• Regression 

Barnet kan även reagera på förlusten av sin omsorgsperson med att bli otroligt 
självständigt. Då måste barnet få möjlighet att lära sig att ta emot hjälp och omvårdnad 
som kan innebära att han/hon återgår till ett tidigare utvecklingsstadium (Carli och 
Dalen, utan årtal.). När barnet visar tecken på regression kan detta enligt Lindblad 
(2004) tolkas på ett konstruktivt sätt. Han menar att det ska försöka förstås som ett 
uttryck för barnets otillfredsställda behov och en önskan om att bli bemött utifrån dessa 
behov. Barnets regression väcker impulser hos föräldrarna att ta hand om och beskydda 
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barnet. Detta kan underlätta i den framväxande anknytningen mellan dem (Lindblad, 
2004). Regressionen kan alltså stimulera barnets utveckling. För adoptivbarn kan det 
därför vara viktigt för deras utveckling att de tillåts gå tillbaka till ett ”barnsligare” 
beteende. Omgivningen bör vara medveten om att barnet kan befinna sig på flera 
utvecklingsnivåer samtidigt och därmed bemöta honom/henne på alla dessa nivåer 
(Lindblad, 2004). Regressionen kan även ses som ett beteende hos barnet som en följd 
av den sorg förlusten av hans/hennes ursprung är förknippad med enligt Luther (2001) 

• Separationsångest 

Begreppet separationsångest, dvs. ångest för att förlora eller bli skild från någon älskad 
person, menar Bowlby att man bör se ur ett etologiskt perspektiv för att utgå från djurs 
beteende. Man får då syn på att anledningen till att människan reagerar med fruktan på 
vissa situationer är beroende av att dessa signalerar ökad risk för smärta eller fara. Detta 
har ett överlevnadsvärde för barnet och kan jämföras med hur djur reagerar med fruktan 
på plötsliga rörelser eller ljud (Bowlby, 1994). För att skapa sig en förståelse för sin 
värld kan barnet känslomässigt ta på sig ansvaret för separationen genom att tro att det 
är han/hon själv som har orsakat denna. Detta kan medföra att barnet känner rädsla, 
otillräcklighet, skuld och skam som gör att han/hon agerar med ilska, utagerande och 
motorisk oro. Detta är dock tecken på barnets vitalitet och styrka samt en önskan om att 
bli hörd, sedd och accepterad (Carli och Dalen, utan årtal.). 

Bowlby (1994:51) menar att Om separationsångest är den vanliga reaktionen på ett hot 
om eller annan risk för förlust, så är sorg den vanliga reaktionen på en förlust som har 
inträffat. Han studerade friska vuxnas sorg och jämförde det med de responser 
(reaktioner) som iakttagits hos barn. Han fann att de vuxnas responser vid sorg, t.ex. 
vrede som riktades mot en tredje person, mot personen själv eller ibland mot den 
bortgångna personen även kunde identifieras hos barn (Bowlby, 1994). Dessutom fann 
han att ett accepterande av att förlusten skett inte alltid kunde göras av den som sörjer 
och att personen därmed hoppades på en återförening. Att även barn reagerar på detta 
sätt beror enligt Bowlby (1994) antingen på att barnet inte fått information om vad som 
skett eller att det inte funnits någon person som visat medkänsla. Därmed hade barnet 
inte fått hjälp med att komma tillrätta med sin förlust och sin längtan efter den förlorade 
föräldern samt sin vrede och smärta över detta. 

 
Anknytningsteorins utvecklingsspår 
 
Anknytningsteorin skiljer sig från traditionell psykoanalytisk teori genom att förkasta den 
utvecklingsmodell enligt vilken en individ passerar genom stadier som de kan bli fixerade i eller 
regrediera till (Bowlby, 1994). Bowlby (1994) menar att för att förstå den individuella 
utvecklingen är det lika nödvändigt att ta hänsyn till den miljö där den enskilde individen 
utvecklas som till den genetiska potential personen är utrustad med. Han pekar på Waddingtons 
(1957) modell med utvecklingsspår (Bowlby 1994). Enligt denna utgörs den mänskliga 
personligheten av en struktur vilken utan uppehåll kan utvecklas efter den ena eller andra av en 
uppsättning möjliga och skilda spår. Vilket spår individen väljer påverkas under varje stadium i 
utvecklingen av ett samspel mellan hur utvecklingsskeendet fram till den punkt som nu råder 
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utvecklats och i vilken miljö individen befinner sig i (Bowlby, 1994). Utvecklingen påverkas 
därmed av: 

• Barnets medfödda biologiska konstitution 
• Barnets mentala struktur 
• Barnets familj eller frånvaro av familj som han/hon föds till 
• Den för tillfället existerande personlighetsstrukturen som råder i varje åldersstadium. 
• Den familj barnet lever i. 
• Den sociala miljö barnet befinner sig i. 

 
Enligt Bowlby (1994) är varje individs personlighetsutveckling resultat av det spår 
organisationen av bindningsbeteendet följer. Individens upplevelse av hur han/hon har blivit 
behandlad av sina föräldrar under barndomen påverkar personlighetsutvecklingen under hela 
individens liv. Särskilt genom det inflytande upplevelsen har på hur individen tolkar sin 
omvärld. Den påverkar även den egna förväntan om hur närstående personer ska bete sig. Vilket 
spår individen följer bestäms alltså av den omgivning barnet hamnar i och särskilt hur han/hon 
blir behandlad av sina föräldrar (eller omsorgspersoner) och hur barnets egna reaktioner bemöts 
(Bowlby, 1994). 

5. Adopterade barn i förskolan 
 

Följande två citat kan ses som olika synsätt på adopterade barn i förskolan: 

Många adoptivbarn behöver också längre tid hemma med pappa och mamma innan de 
klarar vare sig dagis eller annan barntillsyn. (Kats, 1981:72) 

Det kanske till och med är en vila för barnet att vara i en barngrupp där det känner sig 
hemma bland andra barn. (Hägglund, 1980:39) 

Broberg (Hwang, 1992) menar att för att förstå hur ett barn kan anpassa sig till förskolan måste 
hänsyn tas till samband mellan barnets upplevelser av det han/hon varit med om tidigare i livet 
och hur barnet har det idag. Dessutom behöver hänsyn tas till barnets medfödda och 
begynnande personlighet samt föräldrarnas situation i förhållande till bland annat familj, vänner, 
arbete och förskolans personal. Adopterade barns tidigare upplevelser och erfarenheter kan göra 
det svårt för honom/henne att hantera nya sociala situationer. Det gäller speciellt när barnet 
måste dela den vuxnes uppmärksamhet med många andra barn. Detta kan ställa extra krav på de 
personer som befinner sig i barnet närhet t.ex. adoptivföräldrarna och förskolepersonalen (Carli 
och Dalen, utan årtal.). Barn som upplevt brister i samspelet tidigare i livet behöver få extra 
mycket tid och utrymme för att reagera på nya saker eller ny information (Vad är anknytning?, 
www.anknytning.nu). 

När barnet börjar i förskolan möter han/hon, kanske för första gången sedan barnet kom till sin 
adoptivfamilj, andra regler och rutiner än de som gäller hemma hos barnet. För att klara denna 
övergång behöver barnet ha en personlig trygghet och känna tilltro till de personer som finns 
runt omkring honom/henne på förskolan. Att skapa tilltro och förtroende är förskolepersonalens 
viktigaste uppdrag. I relationen mellan barn och vuxna sker ett förändringsarbete där dessa nya 
erfarenheter kan användas som redskap i det sociala liv som hör människan till (Landerholm, 
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2003). Även för adoptivföräldrarna är detta en ny situation, i vilken de kan uppfatta sitt barns 
värnlöshet och utsatthet som gör att de av förskolepersonal upplevs som överdrivet oroliga eller 
kritiska till personalens kompetens och erfarenhet (Elias, 2002). Föräldrarnas oro kan grunda sig 
i att de sett under vilka levnadsvillkor barnet har växt upp innan han/hon kom till 
adoptivföräldrarna (Höjer, 2005). Enligt Höjer (2005) är det därför extra viktigt att föräldrar och 
förskolepersonal talar ut med varandra inför inskolningen på förskolan. Det är viktigt för 
förskolepersonalen att vara medveten om vad barnet har varit med om i sitt liv för att lättare 
kunna bemöta barnet. 

För att stödja barnet i förskolan kan förskolepersonal arbeta efter dessa konkreta förslag enligt 
Elias, förskollärare och fil.mag. i barnpedagogik, (2002): 

• Skapa en förtroendefull och tillitsfull miljö 

• Tala med barnet om vad ni gör och varför ni gör detta. Särskilt viktigt då det inte blivit 
som barnet tänkt sig för att få möjlighet att få syn på hur han/hon kan göra på annat sätt. 

• Uppmuntra barnet att leka, både enskilt och tillsammans med andra. Viktigt att träna 
regellekar och sällskapslekar. 

•  För att se om barnet har förstått de uppmaningar han/hon fått be barnet att upprepa de 
instruktioner du gett. 

• Tilltala barnet på olika sätt så att barnet förstår att det är just till honom/henne du talar 
genom att t.ex. säga Kan du …..?, Kan alla flickor ….?, Var är din ….? eller Kan alla 
fyraåringar ….? 

• Arbeta med temat JAG för att lägga grunden till en personlig identitet, en god självbild 
och självkänsla. Om barnet ska ta med sig ett fotografi av sig själv som liten, var 
medveten om att detta kanske inte finns. Be istället om ett av de första fotografierna 
som finns av barnet eller ett fotografi av barnet från tiden innan han/hon började på 
förskolan. 

• Tala om andra länder och kulturer som annorlunda (inte konstiga) mot vårt sätt att leva. 

• Arbeta mycket med språket på olika sätt genom sagor, rim och ramsor, lekar och 
sånger. 

• Ha tydliga gränser och regler på förskolan, men stöd barnet i att våga överskrida en 
gräns för att ge sig ut i nya och okända situationer. 

• Var uppmärksam på personalsituationen på den avdelning där adoptivbarnen vistas. Vid 
de tillfällen då tillfällig personal arbetar på förskolan var tydlig med att informera barnet 
om att personen endast är där under en begränsad tid. 

• Sträva efter att ha en så nära, öppen och prestigelös relation som möjligt med barnets 
föräldrar. Detta är viktigt för att gemensamt kunna stödja barnet i hans/hennes 
utveckling och tillsammans på bästa sätt kunna lösa eventuella problem som uppstår. 

• Bekräfta adoptivfamiljen genom att på alla möjliga sätt visa att du vet vilka som är 
barnets pappa och mamma genom att hitta gemensamma likheter mellan dem, t.ex. 
samma färg på tröjorna. Var medveten om att alla föräldrar är riktiga föräldrar även om 
de inte är barnets biologiska föräldrar. 
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• Ha en öppen dialog med adoptivföräldrarna om barnets bakgrund och fråga dem och 
adoptivbarnet vad de vet om ursprungslandet. Olika adoptivfamiljer hanterar 
adoptionsfrågor på olika sätt och inför detta ska förskolepersonal visa respekt. 

Alla barn, oavsett om de är biologiska eller adopterade, behöver stimulans på olika sätt vilket 
gör att det på förskolan går utmärkt att arbeta med det adopterade barnets svårigheter 
tillsammans med de övriga barnen i barngruppen (Elias, 2002). Landerholm (2003) menar att vi 
befinner oss i en tid med bland annat psykologiskt tänkande. Utifrån detta synsätt innebär 
sagans betydelse att den kan användas för att bekräfta vad som sker med barn som lämnas och 
adopteras. Förskolepersonalen bör arbeta med att ge barnen möjlighet att iaktta och beskriva 
sina egna och andras upplevelser, för att så syn på de känslor som förekommer. När barnets 
sociala kompetens utvecklas leder det till större samspel med andra personer och barnet får fler 
personer att spegla sina tankar och känslor med, vilket fördjupar och utvecklar den 
känslomässiga kompetensen (Elias, 2002). 

6. Metod 
 

För att få veta vilka riktlinjer som gäller vid forskning läste jag igenom Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (vr.se) innan jag 
påbörjade min undersökning. Närmare beskrivning av denna följer nedan. I min undersökning 
använde jag mig av reflexiva intervjuer och kvalitativ metod. Hur jag gick tillväga beskrivs i 
nedanstående text. Jag har valt att beskriva metod och genomförande samt därefter i en 
diskussion utifrån dessa delge mina upplevelser av hur undersökningen utfördes. 

6.1. Forskningsetiska principer 
 

För att skydda de som deltar i undersökningen finns individskyddskravet, vilket innebär att 
individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Inom 
individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen (informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet) (vr.se): 

• Informationskravet innebär att det tydligt ska framgå att deltagandet i undersökningen 
är frivilligt och att de insamlade uppgifterna enbart ska användas för forskningen. Om 
deltagarna ska studeras ur något perspektiv, t.ex. intervjuas, fordras i princip 
förhandsinformation om undersökningens syfte. Jag tog därför per telefon kontakt med 
de personer som jag önskade intervjua för att ta reda på om de ville delta i min 
undersökning. Under samtalet informerade jag även om undersökningens syfte. Alla 
förfrågade gav ett positivt svar. 

• Samtyckeskravet innebär att samtycke alltid ska inhämtas från deltagarna där de aktivt 
deltar i undersökningen för att de själva ska få möjlighet att bestämma över sin 
medverkan. Före varje intervju informerade jag deltagarna om att de när som helst 
kunde säga att de inte ville besvara en fråga och att jag då accepterade deras beslut om 
detta. Deltagarna var därmed medvetna om att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i undersökningen utan att det skulle medföra negativa följder för dem. För 
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att undanröja identifikation och den olägenhet vissa uppgifter kan innebära för 
deltagarna bör så kallad anonymisering användas, vilket jag talade om för de personer 
som intervjuades. Det innebär att jag i min redovisning av resultatet i vissa fall har 
ändrat på de intervjuades uttalanden för att undvika alltför avslöjande detaljer. 
Dessutom är de namn som nämns fingerade för att garantera anonymitet. 

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet, dvs. personuppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Det material jag inhämtat valde jag att särskilja genom att förvara det inspelade 
materialet på annan plats än min skriftliga utskrift av detta. Jag använde mig av ett 
kodsystem som gjorde att jag själv kunde utläsa vem som sagt vad. Detta system 
noterade jag på ett särskilt papper som förvarades på ytterligare annan plats än det 
inspelade materialet och utskriften av detta. I den slutliga avrapporteringen, både den 
skriftliga publiceringen och den muntliga redogörelsen, ska uppgifter som kan ge 
utomstående möjlighet att identifiera enskilda personer inte uppges. Åtgärder ska vidtas 
för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer genom att dels lagra 
uppgifterna på ett praktiskt omöjligt sätt för utomstående att komma åt uppgifterna och 
dels att enskilda namn och identifierbara personliga detaljer inte nämns i 
undersökningen. Se ovan i samtyckeskravet hur jag gått tillväga i min undersökning. 

• Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet till undersökningen endast får 
användas för forskningsändamål. Detta meddelade jag de intervjuade i samband med 
varje intervju samt att materialet enbart skulle användas i samband med min 
undersökning. Däremot kan den som deltagit i undersökningen åberopa 
forskningsresultatet i samband med egen begäran om hjälp eller vård från t.ex. sociala 
myndigheter. Men detta borde inte vara aktuellt i denna undersökning. 

6.2. Kvalitativ metod 
 

I kvalitativ metod studerar forskaren en eller några få miljöer på ett djupgående sätt och i nära 
relation mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras. Den kvalitativa 
forskningsmetoden ger information om en individs känslor, åsikter och uppfattningar om den 
frågeställning forskaren har (Repstad, 2007). I många fall har forskaren och respondenten, dvs. 
den som intervjuas, en personlig relation till varandra. Detta kan innebära ett problem för att 
upprätthålla distans och opartiskhet mellan de inblandade (ibid, 2007). För att undvika alltför 
irrelevant prat, där respondenten svävar iväg i sina tankar, behöver forskaren i förväg göra en 
grundlig planering av de teman som ska beröras under intervjun (ibid, 2007). 

Repstad (2007) menar att det för den kvalitativa undersökningen är intressant att kunna jämföra 
information som kommer från olika personer och att de respondenter som deltar i intervjuerna 
är personer som har viktig och relevant information att ge utifrån undersökningens 
frågeställningar. Dessa båda grundförutsättningar styr den urvalsprincip som säger att 
respondenterna bör vara så olika varandra som möjligt för att därmed få en bred och generell 
bild av frågeställningen (ibid, 2007). Enligt Repstad (2007) blir undersökningen vanligtvis 
bättre om forskaren gör ingående analyser av ett fåtal intervjuer än ytliga analyser av många 
intervjuer. 
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Ett kännetecken för kvalitativ forskning är att datainsamling, problemformulering och analys av 
dessa sker samtidigt och parallellt med varandra (ibid, 2007). Ett annat kännetecken är att 
metoden inte används för att få fram hur ofta något finns utan istället handlar det om att 
beskriva det som finns på ett variationsrikt sätt (ibid, 2007). 

Vidare är det viktigt att respondenten känner sig trygg i den miljö där intervjun sker. Forskaren 
bör därför välja en neutral plats på respondentens arbetsplats eller i sin bostad, där de kan vara 
ostörda under intervjun (ibid, 2007). Forskarens kroppsspråk är även viktigt under intervjun. För 
att respondenten ska våga att på ett så naturligt och fritt sätt som möjligt delge sina tankar och 
funderingar, behöver forskaren bemöta hans/hennes känslor med hjälp av gester, nickningar, 
leenden och mimik som passar in i sammanhanget (ibid, 2007). 

6.3. Genomförande 
 

För att få svar på min frågeställning valde jag att använda mig av reflexiva intervjuer. Detta var 
det förfaringssätt jag upplevde bäst skulle kunna användas för att bygga vidare på min 
förförståelse av hur adopterade barns tidigare och nuvarande livsvillkor påverkar deras sociala 
kompetens. Enligt Landerholm (2003) är det först när jag som person inser att mina egna 
erfarenheter inverkar på mitt sätt att se på olika situationer gör det möjligt för mig att fundera på 
hur de påverkar. Hon menar även att forskandet innebär att ifrågasätta det som jag sett vid första 
anblicken samt att de frågor jag ställer självklart utgår från den verklighet jag själv befinner mig 
i (Landerholm, 2003). Thomsson (2002) beskriver att reflexion i intervjusammanhang innebär 
att ord, röster, samtal, blickar, tankar, händelser och associationer böljar och kastas fram och 
tillbaka mellan mig och den som jag intervjuar. Vi påverkas även av den miljö vi befinner oss i 
för tillfället. 

Innan jag påbörjade intervjuerna tänkte jag igenom den undersökning jag hade framför mig 
(Thomsson, 2002). Jag funderade bland annat på vad jag ville undersöka, mina tidigare 
kunskaper om detta ämne, vilka teorier och perspektiv jag skulle kunna utgå ifrån, vilket syfte 
undersökningen skulle ha, vilket undersökningssätt skulle jag använda (intervjuer och/eller 
observationer), vilka personer skulle delta och hur undersökningens resultat skulle kunna 
användas. 

För att få svar på min frågeställning uppfattade jag att jag bäst skulle få svar på den genom att 
intervjua personal från olika förskolor och där de alla på något sätt kommit i kontakt med 
adopterade barn i sitt privatliv eller genom sitt arbete. Tre av de intervjuade personerna kände 
jag sedan tidigare och av dem finns en person som dessutom själv är adoptivförälder. Däremot 
hade jag inte vetskap om alla intervjuade hade kommit i kontakt med adopterade barn i sitt 
arbete. Dessa olikheter hoppades jag skulle ge en variation i det insamlade materialet och ge 
mig nya infallsvinklar att reflektera över. 

Jag intervjuade sammanlagt fyra pedagoger från tre olika förskolor. Intervjuandet utfördes 
under tre dagar (4, 6 och 16 november 2009) på olika sätt och under skilda förhållanden. Tre av 
intervjuerna skedde på den intervjuades arbetsplats, medan en intervju gjordes hemma hos mig. 
Även förskolorna skiljer sig åt. En av dessa är en så kallad öppen förskola, dvs. barn och 
föräldrar deltar gemensamt i verksamheten som planerats av personalen. I första hand är detta 
verksamhet som riktar sig till att föräldrar ska få möjlighet att träffa andra föräldrar likväl som 
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barnen får tillfälle att leka med kamrater. Den öppna förskola där den person som jag intervjuat 
arbetar i, vänder sig enbart till adopterade barn och deras föräldrar. Denna förskola är 
kommunalt driven. De andra två förskolorna är privat drivna, varav den ena är en så kallad 
föräldrakooperativ förskola. Detta innebär att föräldrarna har stort inflytande över 
verksamheten. Föräldrarna är förskolepersonalens arbetsgivare och deltar även ibland i arbetet 
med barnen. 

Utifrån min frågeställning skrev jag tolv frågor som jag ställde till de personer jag intervjuade 
(se bilaga). Jag använde dessa frågor till var och en av de intervjuade för att från samma 
utgångspunkt få varierade svar utifrån deras egna upplevelser eller tolkningar (Thomsson, 
2002). Intervjuerna spelade jag in på en Mp-3-spelare med röstinspelningsfunktion, då jag 
upplevde detta som det bästa alternativet för att vara närvarande under intervjun och slippa 
anteckna under tiden. Enligt Repstad (2007) rekommenderar de flesta forskare och 
metodförfattare användandet av bandspelare vid förberedda kvalitativa intervjuer framför att 
anteckna under intervjun. 

Dessutom hade jag innan jag påbörjade intervjuerna tänkt mig att dessa skulle ta cirka 30 
minuter för var och en av de intervjuade. Jag var tydlig med när intervjun började och när den 
avslutades genom att jag informerade den intervjuade om att jag startade eller stängde av 
röstinspelningen (Thomsson, 2002). 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade jag materialet genom att samtidigt som jag lyssnade 
på den inspelade intervjun skrev jag på datorn ner vad som sades. I vissa fall kommenterade jag 
även vad som hade hänt runt omkring mig och den intervjuade under intervjun, t.ex. en 
högljudd köksmaskin som kördes i rummet intill eller att det kom in en person i det rum vi 
befann oss i. Sedan läste jag igenom den skriftliga versionen av intervjun och reflekterade över 
vad som sagts, både i förhållande till mina egna erfarenheter och till den litteratur jag läst samt 
även till de uppfattningar tidigare intervjuade personer haft om barns sociala utveckling. I och 
med detta gjorde jag en validering av mitt material. Genom att kontrollera, ifrågasätta och 
teoretiskt tolka resultatet undersökte jag om jag verkligen studerat det jag haft för avsikt att 
undersöka (Thomsson, 2002). 

När de fyra intervjuerna var avklarade funderade jag på hur jag bäst skulle kunna redovisa 
resultatet. Jag kom fram till att det var genom att utgå från citat som belyser de intervjuades 
tankar om hur och vad som påverkar adoptivbarnens sociala utveckling. Citaten delades upp i 
sex olika kategorier som jag uppfattat klart framkommit under intervjuerna (separation och 
anknytning, öppenhet om adoptionen, likheter och/eller skillnader mellan adoptivfamiljen och 
den biologiska familjen, utgå från barnet, kommunikation samt insikt i vad adoption innebär). 
Denna uppdelning utgår från min egen tolkning av det som sagts under intervjuerna. De är alltså 
”verklighetsversioner” utifrån de intervjuades personliga val av vad de önskar berätta under 
intervjun. Martinell Barfoed (2008) menar att förutom dessa två aspekter (min tolkning och de 
intervjuades personliga val) påverkas ”verklighetsversionen” även av det sätt som samhället 
anser vara accepterat att samtala på då det gäller adoption. Hon menar att versionerna är 
provisoriska och kan förändras samt att de är samhälleligt förankrade. Martinell Barfoed (2008) 
använder i sin undersökning konstruktionistisk forskning som innebär att vissa tolkningar inte 
kan betraktas som mer objektivt sanna än andra tolkningar. Detta hade jag i åtanke då jag 
analyserade materialet i min undersökning. 
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6.4. Metoddiskussion 
 

Innan jag påbörjade intervjuerna funderade jag på hur jag skulle förhålla mig under dessa. 
Skulle jag aktivt delta så att intervjun mer liknade ett samtal eller skulle jag hålla mig passiv och 
istället använda mig av mitt kroppsspråk för att visa mitt intresse för de intervjuades svar? Jag 
valde det senare alternativet, då jag ansåg att det var de intervjuades berättelser om sina 
erfarenheter och tankar om adopterade barn som var det väsentliga. Repstad (2007) beskriver att 
forskaren behöver bemöta respondentens känslor med hjälp av gester, nickningar, leenden och 
mimik som passar in i sammanhanget. Även Thomsson (2002) beskriver att reflexiv intervju 
innebär att ord, röster, samtal, blickar, tankar, händelser och associationer böljar fram och 
tillbaka mellan forskaren och respondenten. Att jag i intervjuerna valt att det var 
respondenternas tankar och erfarenheter som skulle komma fram och att jag själv inte skulle 
delge mina erfarenheter upplevde jag som svårare än jag trott att det skulle vara. 

Thomsson (2002) skriver att i en tolkande och reflexiv intervjustudie så blir man mycket mer 
indragen i sin undersöknings- och forskningsfråga än om man väljer andra tillvägagångssätt. 
Detta håller jag med om. Jag ville verkligen granska min egen förförståelse av adopterade barns 
utveckling av sin sociala kompetens och hur dessa tidigare erfarenheter överensstämde eller 
skilde sig från de teorier och fakta jag kunde hitta angående detta. Min undersökning var 
ständigt med mig, både dag som natt. 

Att jag valt att använda mig av röstinspelning upplevde jag som lyckat för både mig själv och 
den som blev intervjuad. Jag kunde vara närvarande i det som hände under intervjun. Hade jag 
istället valt att anteckna vad som sades och gjordes under intervjun hade jag inte haft förmåga 
att samtidigt med mitt kroppsspråk förmedla att jag var intresserad av den intervjuades tankar 
och svar på de frågor jag ställde. Med hjälp av inspelningen kunde jag också enkelt lyssna 
igenom vad de intervjuade sa och sedan transkribera detta till skriftlig löpande text. Denna text 
bidrog sedan i reflexion med vad som hände under intervjun, till det resultat som delgetts i 
denna uppsats. 

Jag hade som mål att varje intervju skulle ta ca 30 minuter, men att det var den intervjuades 
förmåga och intresse för att besvara frågorna som styrde hur lång tid de tog. I praktiken varade 
de inspelade intervjuerna mellan 13 och 37 minuter. Sedan fortsatte vi i samtliga intervjuer att 
prata ytterligare stund efteråt. Dessa informella samtal har jag inte med i undersökningen 
eftersom jag tydligt talat om när intervjun avslutades. Att vara tydlig med när intervjun börjar 
och slutar är enligt Thomsson (2002) väldigt viktigt. 

Att det blev fyra intervjuer beror på flera omständigheter, bland annat på sjukdom hos de 
tilltänkta respondenterna och även att jag ville intervjua personer som på något sätt kommit i 
kontakt med adoptivfamiljer. Jag upplevde det som önskvärt att de liksom jag själv hade 
förförståelse av vad adoption innebär. Enligt Repstad (2007) bör de personer som deltar i 
intervjuerna vara personer som har viktig och relevant information att ge utifrån 
undersökningens frågeställning . Att respondenterna hade olika erfarenhet av adoption ansåg jag 
vara en nödvändighet liksom att jag ställde samma frågor till var och en av dem. Detta menar 
Repstad (2007) är en förutsättning för att ge en så bred och generell bild av frågeställningen 
som möjligt. Även Thomsson (2002) menar att samma utgångsfrågor ger möjlighet till varierat 
svar utifrån respondenternas upplevelser eller tolkningar. Detta gav mig en varierad bild av hur 
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förskolepersonal upplever adopterade barns sociala utveckling. Det är möjligt att ytterligare 
intervjuer med andra personer hade gett ännu mer variationsrikt material, men eftersom jag 
ensam utförde min undersökning insåg jag min begränsning att hinna med att transkribera och 
analysera materialet. På grund av detta och det faktum att jag ville ha med personer som på 
något sätt hade erfarenhet av adoption gjorde att jag valde att endast intervjua dessa fyra 
personer. Repstad (2007) menar att undersökningen oftast blir bättre om en ingående analys 
sker med hjälp av ett fåtal intervjuer än en ytlig analys av många intervjuer. 

Reflexiva intervjuer förutsätter att den som intervjuar kan reflektera kring det som sägs och görs 
i den nuvarande intervjun i förhållande till tidigare intervjuer samt även koppla samman med 
teorier och tidigare läst litteratur. Enligt Thomsson (2002) innebär detta att forskaren tänkt 
igenom den undersökning han/hon har framför sig, då det förutom ovanstående även bland 
annat handlar om vad som ska undersökas, vilket syfte undersökningen ska ha och hur 
undersökningens resultat ska användas. Att vara ensam forskare upplevde jag ibland som ett 
hinder eftersom jag önskade att jag kunde diskutera materialet tillsammans med någon som var 
lika insatt i detta som jag själv. Dock fick jag stöd av min omgivning utifrån deras förmåga att 
sätta sig in i materialet utan att ta del av de uppgifter som skyddades av individskyddskravet, 
särskilt då det gäller anonymitet i samtyckeskravet och i konfidentialitetskravet som beskrivs i 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(vr.se). 

Att välja kvalitativ metod var en självklarhet för mig eftersom undersökningen grundar sig på 
förskolepersonals känslor, åsikter och uppfattningar av adopterade barns sociala utveckling 
(Repstad, 2007). Att jag kände flera av respondenterna sedan tidigare påverkade säkert ibland 
deras svar på frågorna, men jag upplevde ändå att de var ärliga i sitt sätt att delge mig sina 
tankar (Repstad 2007). 

7. Resultat 
 

Vid redogörelse av resultatet har jag valt att delge detta utifrån sex kategorier angående 
adopterade barns sociala utveckling som jag upplevde tydligt framkommit utifrån de frågor jag 
ställde till de personer jag intervjuade (se bilaga). Dessa kategorier är separation och 
anknytning, öppenhet om adoptionen, likheter och/eller skillnader mellan adoptivfamiljen och 
den biologiska familjen, utgå från barnet, kommunikation samt insikt i vad adoption innebär. 
Jag har valt att placera citat från intervjuerna först och därefter en sammanfattning av de 
intervjuades uttalanden. De namn som nämns i citaten är fingerade för att inte avslöja personens 
identitet. Likaså har jag i vissa fall ändrat i de intervjuades uttalanden för att undvika alltför 
avslöjande detaljer. 

7.1. Separation och anknytning 
 
Är man adopterad så har man ju separerat, det är ju det som är gemensamt för 
alla adopterade. Att de har den största separationen av alla. 
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Barn har ju en viss personlighet oavsett om de är adopterade eller inte och det 
har också betydelse för hur de hanterar livet. 

 
Barnen behöver en trygg tillvaro och förskolan är inte en trygg tillvaro. Man kan 
inte förvänta sig att folk ska jobba i tre år under den tid som barnet är på 
avdelningen, men man kan i möjligaste mån. Man behöver inte ta en person som 
ska gå på utbildning inom ett halvt år som inskolningsfröken för att undvika 
ytterligare separationer, onödiga separationer. 

 
När anknytningen kommer igång då börjar barnen att utvecklas. Barn växer inte 
förrän de är trygga. 

 
Jag tror att det viktiga är för barn att man träffar vuxna som är betydelsefulla. 
Alltså att man träffar någon som knyter an. Jag tror att det handlar om att 
barnen träffar bra vuxna. Alltså vem har man turen att träffa. Och så är det ju 
för alla. 

 
Även om de inte förstår i huvudet påverkar det genom kroppen. 

 
Enligt de intervjuade har alla barn, oavsett om de är adopterade eller biologiska, erfarenheter av 
separationer från nära personer och de menar att det tillhör livet att kunna hantera de 
separationer man utsätts för. De pedagoger som intervjuats lägger olika vikt vid vilken 
betydelse adoptionen har för hur barnet reagerar vid separation från sina föräldrar, t.ex. då 
barnet lämnas på förskolan. En av de intervjuade menar att barnet vid inskolning på förskolan 
bör få möta en person som, om inget oväntat händer, kommer att finnas på avdelningen en lång 
tid framöver. Detta för att undvika onödiga separationer, som t.ex. då en personal inom kort 
kommer att påbörja en utbildning och därmed försvinner från avdelningen samt ur barnets liv. 
 
De intervjuade pedagogerna menar att anknytningen spelar stor roll för barnets sociala 
utveckling. Det viktiga är att barnet träffar vuxna som är betydelsefulla och som barnet kan 
knyta an till för att utveckla tillit och trygghet. En förutsättning för att barn ska kunna utveckla 
social kompetens och andra färdigheter är att de känner sig trygga. Förskolepersonalen bör vara 
närvarande, vilket innebär att de finns i barnets närhet för att ge stöd genom att bemöta och 
bekräfta barnets känslor och agerande i de situationer som uppstår i barnets relation med andra 
barn och vuxna under hans/hennes dag på förskolan. 
 
Ålder, tidigare och nuvarande levnadssituation samt personlighet är de faktorer som lyfts fram 
som inverkar på hur barnet upplever sin livssituation och vad de har för möjligheter att hantera 
denna. De intervjuade pedagogerna menar även att barnet påverkas av antalet separationer och 
hur de bemöts av adoptivföräldrarna och omgivningen. Flera av de intervjuade upplever även att 
åldern på barnet vid adoptionstillfället spelar roll för barnets sociala utveckling. I en av 
intervjuerna menar pedagogen att ett äldre barn själv kan ta ställning till om han/hon vill bli 
adopterad och sedan bestämma sig för att acceptera detta, medan ett yngre barn kanske inte har 
vad vi kallar minnen av adoptionstillfället men ändå kan minnas detta emotionellt i kroppen. Att 
adopterade barn minns med hjälp av kroppen menar samtliga av de intervjuade pedagogerna. En 
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av dem lyfter fram att barnet har ett medfött temperament som även utsätts för yttre påverkan av 
t.ex. föräldrarna. 

7.2. Öppenhet om adoptionen 
 
Handlar om hur man pratar om det i familjen. Det har gått från att inte prata 
alls tillbaka i tiden till att prata väldigt mycket om det nu, kan jag uppleva. De 
pratar så mycket om det, deras bakgrund, så att det inte är här och nu någonting. 
Att hitta den här balansen då måste ju balansen vara att när barnen känner att 
de när som helst ska kunna prata om det. 

 
För att de inte ville att hon skulle känna att hon inte var riktig, eller förstår du, 
biologisk. Jag har en kompis som också har adopterat hon blir tokig när jag 
säger såna ord. Jag lägger inte så mycket värde i det. 

 
Men här vet jag också eftersom jag kom in i senare bild, så vart det ju väldigt 
tydligt i de här pärmarna också. Det var ju jättebra. Sen att barnen berättade 
också. De var ju rätt så stora, eller jag vet att de var väldigt medvetna om det. I 
alla fall Elin berättade om det, kommer jag ihåg. Att hon var adopterade och att 
hon var från ett annat land. 
 

De pedagoger som intervjuats menar att barnets syn på sin situation som adoptivbarn påverkas 
av hur öppna föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning är om adoptionen och hur de talar 
om den. Förskolepersonal behöver vara medveten om sitt sätt att tala om adoptionen och de 
inblandade personerna. Att säga att adoptivbarn inte är riktiga, när man menar biologiska, kan 
av vissa personer upplevas som kränkande medan det för andra inte har någon betydelse 
eftersom de inte lägger något värde i ordet riktig i detta sammanhang. 
 
De intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att barnen är medvetna om att de är 
adopterade och att de ska få tala om adoptionen och sina tankar om denna. För att inte göra för 
stor sak av adoptionen ska samtalet alltid utgå från barnets frågor. Några av de intervjuade talar 
om hur adopterade barn har en stolthet över sitt ursprung och att det är viktigt att arbeta med 
barnens uppfattning om sig själva i relation till omgivningen. Att utveckla sin identitet är viktigt 
för alla barn men extra viktigt för adoptivbarn menar flera av de intervjuade pedagogerna. De 
berättar även om de portfoliopärmar som finns på förskolan, i vilka barn och föräldrar kan sätta 
in bilder eller annat som informerar om barnets ursprung. 

7.3. Likheter och/eller skillnader mellan 
adoptivfamiljen och den biologiska familjen 

 
Jag tror egentligen inte att de i den åldern tänker så mycket på det. Bara vet att. 
Jag tror att barn är.. De är ganska rakt på.. Jag vet inte om barn går omkring 
och grubblar så mycket i den åldern. 
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Men han ritade en bild när han gick på 6-års om sin familj. Och det var mamma, 
det var mormor, det var hans morbröder, det var hans kusin och det var katten 
och det var hans vandrande pinnar. Så hans familj var jättestor och jag kan 
tycka att den är jätteliten. För det var ju bara han och mamman. 

 
Jag har väldigt bra erfarenheter av bra föräldrar med barn, som har adopterat 
barn. Det har lärt mig mycket. Det har varit jättekul, verkligen, att se hur man 
ändrar sig i att ens tänka att de är adopterade. Det tycker jag är så fascinerande. 
Det är jättelustigt, att det kan vara så uppenbart men ändå så tycker man att de 
kan vara så lika. Det är ju annat än utseende. Det är gester, det är så jättemycket 
annat än bara själva ansiktet. 

 
Kanske man som förälder vet att det har varit tidigare separationer. Att det har 
varit flera separationer. Då finns det en anledning att gå tillbaka till det, medan 
vi som jobbar med barnen kanske inte tänker så därför att vi ser ju det här med 
alla barn. Att man har svårt i vissa situationer i separationer. 

 
Jag minns bäst Elin och Maja och jag tyckte ju inte att jag märkte något som att 
de var något… Snarare tvärtom, men det får man ju inte säga. De hade ju det 
tryggt liksom, tycker jag. 

 
Det finns både likheter och skillnader mellan adoptivfamiljer och biologiska familjer menar de 
intervjuade pedagogerna. Skillnader är att adoptivfamiljens medlemmar har olika utseende och 
att det inte finns några biologiska band mellan dem, men det finns mest likheter. De intervjuade 
pedagogerna uppfattar adoptivfamiljen som vilken familj som helst. Dessutom tror pedagogerna 
inte att barn i förskoleåldern funderar så mycket över sitt ursprung utan det är en naturlig del av 
deras liv som de accepterar som det är just nu. Alla barn är ju olika eftersom de bland annat har 
olika ögon- och hårfärg samt lever i olika familjekonstellationer. Flera av de intervjuades tankar 
om att de adopterade barnen är som vilka barn som helst visar att de inte anser att de behöver 
särbehandlas på förskolan utifrån sina tidigare erfarenheter, men att personalen ändå behöver ha 
en medvetenhet om att barnet är adopterat. Barnet bör även få möjlighet att delge andra sina 
tankar om hur hans/hennes familj ser ut och att alla barn får se att det kan vara olika. Barnets 
upplevelse av vilka som ingår i familjen kanske inte överrensstämmer med personalens, men 
barnet måste få möjlighet att delge andra sin uppfattning. 
 
Även personalen kan uppleva att de utvecklats genom att få möjlighet att arbeta med adopterade 
barn och deras föräldrar. Förskolepersonalens syn på den uppenbara skillnaden mellan 
adoptivbarnet och adoptivföräldrar då det gäller utseende förändras till att istället mer bli till att 
se de likheter som finns mellan medlemmarna i adoptivfamiljen t.ex. gemensamt kroppsspråk. 
Förskolepersonalen upplever att relationen mellan barn och föräldrar i adoptivfamiljen är trygg 
trots att föräldrarna inombords har en oro för sina barn. Trots detta kan föräldrarna sätta gränser 
och vågar prova nya lösningar på problem som dyker upp vartefter. Förskolepersonalen har en 
medvetenhet om att de ser till barn i allmänhet medan föräldrarna mer är inriktade på sitt barn 
med de speciella förutsättningar som finns. Adopterade barn kan av förskolepersonalen 
upplevas vara mer socialt kompetenta än biologiska barn. Dessa barn och deras adoptivföräldrar 
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har varit väldigt öppna i fråga om adoptionen och har talat om det biologiska ursprunget med 
personalen. 

7.4. Utgå från barnet  
 
Så har man ju sina barn, som man speciellt tittar på och som man följer i 
portfolio. Där man tittar på hur samspelet fungerar och då är man nära och med 
för att se. 

 
Vi har oftast fått väldigt fina böcker och berättelser och så. Det har varit väldigt 
stor hjälp, men jag kan också känna att övriga barn har också fått svar på sina 
frågor och sen har de ju inte sagt någonting mer. 

 
Att inte pracka på det här att det är adoptivbarn och inte heller tysta ner det. 
Utan utifrån barnets funderingar och frågeställningar så bemöter man barnet 
där det är och då bekräftar man ju barnets personliga identitet. Utgå från barnet 
hela tiden. 

 
Prata mycket om känslor, tänker jag. Alla känslor tillåtna och att de får ett gehör 
för sina känslor. Och att man bekräftar sina känslor. Det upplever jag är extra 
viktigt för den sociala utvecklingen för de här barnen. Och se till att de uttrycker 
sin vilja. 

 
De intervjuade menar att det på förskolan är viktigt att arbeta mycket med de känslor som 
barnen har, både medvetna och omedvetna, genom att få barnen att inse att alla känslor är 
tillåtna. Det är viktigt att arbeta mycket med känslor i förskolan och ge barn stöd i sociala 
situationer vilka kan upplevas som hotfulla och olustbetonade för dem. Det som barnen har varit 
med om har de kanske inte ord för, men upplevelsen finns kvar i kroppen. Detta gäller inte 
enbart adoptivbarn, utan det gäller alla barn i förskolan som under olika perioder kan uppleva att 
situationer där barnet ska umgås med andra barn och vuxna kan kännas jobbigt. Många barn 
behöver ha hjälp i olika situationer, t.ex. i väntan på sin tur eller i att ta hänsyn till varandra. De 
intervjuade pedagogerna menar att förskolan ska arbeta mycket med barnets JAG, för att lyfta 
fram vem han/hon är i förhållande till sin omgivning. Att ta hjälp av litteratur och framförallt 
arbeta med dokumentation och portfolio för att se hur barnet utvecklas i sin sociala relation till 
andra är något fler av de intervjuade pedagogerna lyfter fram. De menar även att det är viktigt 
att utgå från barnets funderingar och frågeställningar angående adoptionen istället för att 
”pracka på” barnet något han/hon inte har frågat om. En av de intervjuade pedagogerna tar upp 
en händelse där en vuxen och ett barn går förbi en bok om Kina samtidigt som den vuxne säger 
”titta här är en bok om Kina som du är ifrån”. Detta kan kännas som en besvärlig situation för 
barnet. 
 
Om pedagogen är lyhörd för barnets behov så bemöter han/hon barnet utifrån detta och 
bekräftar därmed barnets personliga identitet av sin kropp, sina känslor och sina tankar. Genom 
att bemöta det adopterade barnets frågor angående sitt ursprung och utseende kan även övriga 
barn på förskolan få svar på sina frågor. Under intervjuerna kom det fram konkreta sätt att 
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samverka mellan förskola och hem för att stödja barnets identitetsutveckling. Flera av de 
intervjuade talar om vikten av att barnet får ta med sig saker hemifrån om sitt ursprung för att 
visa sina kamrater och förskolepersonal.  De menar även att det borde finnas böcker som barn 
och förskolepersonal kan läsa tillsammans om adoption.  Det bör dessutom finnas en kartbok 
och en jordglob för att ge adoptivbarnet och hans/hennes kamrater tillsammans med 
förskolepersonalen möjlighet att tala om olika länder i världen, som de kanske tillbringat tid i 
eller känner någon i närheten som befunnit sig i. 

7.5. Kommunikation 
 

Förskolan är första anhalt efter att barnet har kommit till sina föräldrar, sina 
adoptivföräldrar. Det är ett jättesteg. 

Det är att man har en bra kommunikation med föräldrarna så att man vet vad 
och hur mycket barnet känner till och hur mycket föräldrarna vill att de ska 
känna till och så att man kan ha en öppen dialog med föräldrarna innan. Det tror 
jag är jätteviktigt. 
 
Jag vet inte om jag fick så mycket information från föräldrarna men från mina 
arbetskamrater fick jag information. 

Jag stöttar ju dem genom att…Bara en sån sak som att vi har ju så många här. Vi 
lär oss inte föräldrarnas namn utan vi säger barnens namn och mamma och 
pappa efter. 
 

Man har ju den här dagliga kontakten. Man berättar om deras barn och jag 
menar samtidigt tycker jag att ser jag att föräldrar har det jobbigt. Jag gör ju det 
till alla föräldrar eftersom jag är så himla positiv till och har erfarenhet av BUP. 
Jag brukar råda dem att.. För jag känner att vi har inte kunskapen och 
kompetensen att hjälpa om det blir väldigt tufft. Men jag känner att vi jobbar 
mycket på förskolan med barnen mest. Och försöker få dem att ha det bra. 

 

Det är de som är viktiga för barnen. Och det är de också sen när de börjar 
förskolan. 

De intervjuade pedagogerna talar om vikten av att ha en öppen och bra kommunikation med 
föräldrarna oavsett om barnen är adopterade eller biologiska, men för adoptivfamiljer är detta 
extra viktigt. Inför inskolningen på förskolan bör förskolepersonal och adoptivföräldrarna ha ett 
samtal om barnets bakgrund, där föräldrarna får delge det de tycker är relevant för personalen 
att känna till om denna. Det är även viktigt att personalen informerar varandra om speciella 
händelser som kan påverka barnets situation under hans/hennes dag på förskolan. 

De intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att föräldrarna känner sig välkomna i 
förskolan och att förskolepersonal tar hänsyn till deras synpunkter angående sitt barn också i 
verksamheten samt att skapa en bra miljö där föräldrarna trivs. Förskolepersonal och föräldrar 
behöver hjälpas åt för att stötta barnet i hans/hennes utveckling och att alltid försöka samarbeta 
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kring barnet. Några av de intervjuade pedagogerna talar om att de arbetar med att stötta 
föräldrarna men att de i första hand arbetar med barnen. Förskolepersonalen behöver skapa en 
förtroendefull kommunikation med föräldrarna för att de ska kunna ge råd och stöd i hur man 
kan hantera olika situationer som föräldrarna hamnar i tillsammans med sina barn. De 
intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att lyfta fram föräldrarna som de 
betydelsefullaste personerna i barnets liv. Ett sätt att stötta föräldrar är att lyfta fram 
adoptivfamiljen som en enhet genom att hitta saker som knyter samman familjen t.ex. att säga 
här kommer Elins mamma och pappa, eller att kommentera att barnet och föräldern har likadan 
färg på sina tröjor. 

7.6. Insikt i vad adoption innebär 
 
Jag tror alla förskollärare behöver få en insikt i vad barnen varit med om. Vad 
det innebär att adoptera helt enkelt. Allt det som föräldrar och barn har varit 
med om innan. Hur påverkar det mötet med förskolan? Och den insikten är svår 
att få bara genom att läsa sig till den. 
 
Att utbildas till tror jag inte, så utan mer att man måste prata med föräldrarna 

 

Det roliga är att den personen hade hand om Lina när hon började där. För då 
tyckte de att det var så bra eftersom hon hade adopterat och att hon hade 
invänjningen. Jag vet inte om jag tyckte att det alltid var så bra. 

 

Barn är ju fantastiska överlevare. 
 

För han har ju haft det tufft med separationer. Just att han fastnade för hon som 
arbetade i köket och då fick han vara med henne, just under separationen. När vi 
skulle säga hej då gick han alltid med henne till köket och fixade någonting. 

 

Förskolepersonalen bör vara medveten om vad föräldrar och barn gått igenom innan de börjar 
på förskolan. De behöver få en insikt i vad adoption innebär för både barn och föräldrar. Då det 
gäller adopterade barn kan det vara bra att det finns personal som själv har adopterat och 
därmed har erfarenhet av dessa barns behov, men det behövs inte alltid. Det kan behövas 
handledning i hur man uttrycker sig för att inte såra, kränka eller komma barnet för nära. 

Två av de intervjuade pedagogerna menar att det vore bra om förskolepersonal hade någon form 
av utbildning i adopterade barns situationer. En av de intervjuade motsade sig detta och lyfte 
istället fram att varje barn, oavsett om barnet är adopterat eller biologiskt barn till sina föräldrar, 
har sina erfarenheter som hon som pedagog måste ta hänsyn till och bemöta. 

En av de intervjuade talar om barn som fantastiska överlevare. De anpassar sitt beteende till den 
omgivning de befinner sig i eller har erfarenhet av. Barn kan vara följsamma men må dåligt 
inombords. Detta är viktigt för förskolepersonal att vara medveten om. Dessutom behöver 
förskolepersonal ha insikt i att barns behov av närhet ser olika ut, en del barn behöver mycket 
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närhet och vill då ofta sitta i en personals knä medan andra barn inte har detta behov under sin 
dag på förskolan. Att bemöta detta stödjer barnets egen bild av sig själv. Barnens personlighet 
påverkar hur de hanterar livet och själva kan hitta på sätt att klara av de svårigheter de upplever. 
Genom att bemöta och bekräfta detta kan förskolepersonalen stödja barnet i hans/hennes 
utveckling. Det är viktigt för adopterade barn att få uttrycka sin vilja för att utvecklas i sociala 
sammanhang. 

8. Resultatdiskussion 
 
De resultat som kommit fram under intervjuerna diskuteras här med hjälp av tidigare forskning 
och teorier utifrån undersökningens syfte och frågeställning. Syftet med arbetet har varit att 
undersöka hur förskolepersonal tänker om adopterade barns sociala utveckling och det har 
bestått av två delar. Dels att undersöka förskolepersonals uppfattning om hur adopterade barns 
tidigare erfarenheter av separationer från och anknytning till nära omsorgspersoner påverkar 
barnens sociala kompetens. Dels att ta reda på om personalen upplever att de behöver speciella 
kunskaper eller arbeta på speciellt sätt för att stödja adopterade barn i deras sociala utveckling. 
För att knyta samman diskussionen med resultatet har jag valt samma utgångspunkter som i 
resultatet, dvs. separationer och anknytning, öppenhet om adoptionen, likheter och/eller 
skillnader mellan adoptivfamiljen och den biologiska familjen, utgå från barnet, kommunikation 
samt insikt i vad adoption innebär. 

8.1. Separation och anknytning 
 
Ett barns anknytning till och separation från sin omsorgsperson har stor betydelse för barnets liv 
och utveckling (Carli och Dalen, utan årtal.). Ur ett psykoanalytiskt perspektiv betonas det att 
barn som utsätts för långvarig separation från nära omsorgspersoner påverkas i sin emotionella 
utveckling (Hwang, 1992). Detta framkommer även i min undersökning. Förskolepersonalen 
upplever att barnet minns adoptionstillfället i form av känslor i sin kropp och att dessa känslor 
återupplevs i vissa situationer som barnet utsätts för. Bowlby (Hwang, 1992) talar om 
anknytningsbeteende som kan yttra sig i att barnet visar ett beteende som att gråta eller bli 
passiv om en nära utvald person försvinner ur barnets närhet. Enligt Forinder (föreläsning 
2009/11/21) kan barn ha flera primära anknytningspersoner och inte enbart en betydelsefull 
person, mamman, att knyta an till som Bowlby (1994) menar är viktig för barnets sociala 
utveckling. Sett ur Forinders perspektiv innebär det att förskolepersonalen har en betydelsefull 
roll i att skapa trygghet och tillit i sitt förhållande till barnet, vilket är grundförutsättningar för 
att barnet ska kunna utveckla social förmåga och vissa färdigheter. 
 
De intervjuade menar att anknytningen till för barnet betydelsefulla personer, är viktig för 
barnets utveckling av den sociala kompetensen. En förutsättning för att barnet ska kunna 
utveckla denna förmåga är att de känner sig trygga i den situation de befinner sig i. Lindblad 
(2004) menar att om det utvecklas en trygg anknytning mellan barnet och adoptivföräldrarna, så 
ger det barnet möjlighet att även skapa relationer till andra barn och vuxna i sin närhet. Barnets 
beroende till sina föräldrar eller andra nära vuxna är viktig för att barnet ska kunna utvecklas 
och få möjlighet att bli självständig (Forinder föreläsning, 2009/11/21). Forinder menar att det 
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är i de nära relationerna som barnet lär sig vad känslor är. Detta ger trygghet och möjlighet till 
självreflektion som ger en känsla av att ha kontroll över sin situation. Den övertro på 
självständighet som vi, enligt Forinder (föreläsning 2009/11/21), har i Sverige kan innebära att 
barnet inte får hjälp att utveckla det oberoende till nära personer som är en förutsättning för att 
kunna utveckla självständighet. De intervjuade pedagogerna menar att alla barn, oavsett om de 
är biologiska eller adopterade, behöver närvarande pedagoger som finns i barnets närhet för att 
ge dem stöd då de behöver detta. 
 
I min undersökning framgår att pedagogerna anser att alla barn, både biologiska och adopterade, 
utsätts för separationer från sina föräldrar eller andra nära personer och att detta är något de 
måste lära sig att hantera. Detta menar även Luther (2001) som beskriver att barnets självbild 
kan stärkas efter att barnet upplevt en förlust av sitt ursprung om han/hon får möjlighet att sörja 
orsaken till detta. Genom att ge stöd och hjälp och tillgång till de uppgifter som finns om 
barnets ursprung. De intervjuade pedagogerna lägger olika vikt vid vilken betydelse adoptionen 
har för hur barnet hanterar separationer. Martinell Barfoed (2008) hävdar att den adopterade 
sällan blir bekräftad utifrån sin upplevelse av sig själv och att adoptivbarnet av samhället 
insorteras i en särskild kategori av människor. 
 
De intervjuade pedagogerna menar att barnets upplevelser av separationer även påverkas av 
barnets ålder vid adoptionstillfället, antalet separationer som barnet varit med om och hur dessa 
gått till. Inom adoptionsforskning finns det dock inga enhetliga belägg för att det adopterade 
barnets ålder vid ankomsten till sina adoptivföräldrar spelar någon roll för barnets utveckling, 
utan istället kan det vara så att det är från vilket land barnet är adopterat som har betydelse 
eftersom genetiska faktorer, omsorg om barnet under graviditeten och barnets första tid i livet 
kan spela in (Martinell Barfoed, 2008). Även den syn på barndom, familj, moderskap, ekonomi 
och biologi som råder i barnets ursprungsland påverkar hans/hennes utveckling, enligt 
Landerholm (2003). 
 
De intervjuade pedagogerna menar att barnets nuvarande livssituation har betydelse för hur 
han/hon upplever och påverkas av tidigare separationer från omsorgspersoner. Detta skriver 
även Lindblad (2004) om i sin bok Adoption. I förskolan bör man undvika onödiga separationer 
och begränsa antalet personal som barnet kommer i kontakt med. Dessutom behöver barnet 
förberedas i god tid då någon av personalen ska sluta eller försvinna från förskolan under en tid 
framöver. Elias (2002) menar att då tillfällig personal arbetar på förskolan bör barnet få tydlig 
information om detta och förskolan ska även vara uppmärksam på den personalsituation som 
råder på den avdelning där adoptivbarnet vistas. 

8.2. Öppenhet om adoptionen 
 
Att vara öppen om adoptionen och även på vilket sätt man talar om denna får betydelse för hur 
barnet upplever sig själv och sin livssituation. Martinell Barfoed (2008) menar att 
adoptivföräldrarnas inställning och öppenhet inför barnets ursprung är viktigare än den fakta de 
kan förmedla till barnet om adoptionen. Genom att prata om barnets ursprungsland och 
bakgrund kan barnet enligt de intervjuade pedagogerna, känna en stolthet över detta och över 
sin egen person i förhållande till världen i övrigt. Att få visa och vara stolt över sitt ursprung ses 
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som mycket viktigt för barnets sociala utveckling, enligt de intervjuade pedagogerna. Martinell 
Barfoed (2008) menar att när etnicitet kan användas som resurs kan den allmänt vara en källa 
till stolthet och något som väcker positivt intresse. I hennes studie beskriver några adopterade 
att de är stolta över att vara adopterade och att det är spännande att ha en annorlunda bakgrund. 
Elias (2002) menar att genom att tala om andra länder som annorlunda och inte som konstiga 
visar personen respekt för att andra kulturer inte ser ut som mitt lands kultur men att de är lika 
värda i alla fall. 
 
En annan viktig aspekt i hur adoptivbarn och adoptivföräldrar kan känna sig respekterade som 
familj är hur de benämns. Det är även enligt Elias (2002) viktigt att vara medveten om att alla 
föräldrar är riktiga föräldrar (och även barnen riktiga) även om de inte är barnets biologiska 
föräldrar. Vissa adoptivföräldrar och adoptivbarn använder ordet ”riktig” då de menar 
”biologisk”, men de lägger inte så mycket värde i just ordet ”riktig”. Detta kan troligtvis 
kopplas till den biologisering som skett av adoption som fenomen (Martinell Barfoed, 2008). 
Med detta menar Martinell Barfoed (2008) att genom att biologisera relationen mellan 
adoptivbarnet och adoptivföräldrarna förstärks likheten med ett biologiskt familjeskap och de 
sociala aspekterna av föräldraskapet tonas ned. Vilken öppenhet det adopterade barnet bemöts 
med påverkas även av det samhälle han/hon lever i eller har sitt ursprung i. Enligt Martinell 
Barfoed (2008) finns det en dom i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
där de biologiska föräldrarnas rätt till anonymitet väger högre än det adopterade barnets rätt att 
få tillgång till sin biologiska bakgrund. 

8.3. Likheter och/eller skillnader mellan 
adoptivfamiljen och den biologiska familjen 
 
De intervjuade pedagogerna upplever adoptivfamiljen som vilken familj som helst trots att 
synliga skillnader finns i utseende mellan familjemedlemmarna och att det inte finns några 
biologiska band dem emellan. Luther (2001) menar att adoptionsforskare anser att det är viktigt 
att erkänna de skillnader som finns mellan en adoptivfamilj och en biologisk familj. Martinell 
Barfoed (2008) menar att adoptionsforskning i hög grad inriktar sig på att fånga det som skiljer 
adopterade från icke-adopterade. Enligt Luther (2001) menar Kirk (1984) att det finns två sätt 
för adoptivbarnet och hans/hennes omgivning att hantera det faktum att det adopterade barnet 
alltid kommer att ha två uppsättningar föräldrar (de biologiska föräldrarna och 
adoptivföräldrarna). Antingen kan de normalisera familjen och acceptera det som är annorlunda 
och kanske även förnekar de skillnader som finns eller så överbetonas de skillnader som finns 
och barnets agerande tolkas hela tiden utifrån adoptionssituationen (Luther, 2001; Lindblad, 
2004). Martinell Barfoed (2008) menar att i en kultur där den biologiskt grundade familjen 
framstår som både norm och ideal påverkar det sätt vi ser på adoptivfamiljen. Genom att 
betrakta adoptivfamiljen som en familj ”som alla andra” uppvisas vanligheten, som innebär att 
normaliteten lyfts fram. 
 
I min undersökning framkommer att barn behöver få tala om sin familj och även bli medvetna 
om att familjer kan se olika ut då det gäller t.ex. antalet familjemedlemmar. De intervjuade 
pedagogerna tycker inte att adoptivbarnen bör särbehandlas, men att förskolepersonal bör vara 
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medveten om adoptionens betydelse för barnets utveckling. Hwang (1992) menar att det behövs 
både teorier om barns individuella utveckling och hur samspelet mellan barn och omgivning 
påverkar den sociala utvecklingen. Omgivningens kontinuitet och förutsägbarhet samt 
föräldrarnas förmåga att göra sociala sammanhang tillgängliga för barnet är förutsättningar för 
barnets utveckling av sin identitet och sociala förmåga (Lindblad, 2004; Landerholm, 2003). De 
intervjuade menar att föräldrarna har största kunskapen om sitt barn, medan förskolepersonal 
kan mycket om barn i allmänhet. 
 
Av min undersökning framkommer även att förskolepersonal ibland upplever att adopterade 
barn är mer socialt kompetenta än biologiska barn. De har lätt att klara sig i sociala situationer, 
dvs. att få kamrater och en bra kontakt med sina lärare, vilket även Höjer (2005) menar 
konstaterats i flera olika studier. Adopterade barn kan dock enligt Carli och Dalen (utan årtal.) 
ha svårt att hantera nya sociala situationer, där de måste dela den vuxnes uppmärksamhet med 
andra barn. Bowlby (1994) menar att det är i anknytningssystemet gränserna för närhet och 
distans i relationen till anknytningspersonen upprätthålls med hjälp av olika beteenden. Han 
menar att anknytningsbeteenden är varje form av beteende som leder till att en person når eller 
bibehåller närhet till en annan välkänd person som uppfattas ha bättre förmåga att klara av 
omgivningen (Bowlby, 1994). Till denna starka person kan barnet vända sig med hjälp av sitt 
anknytningsbeteende. Det innebär att barnet skapar sig en förväntan och/eller uppfattning om 
denna persons förmåga genom de anknytningsmönster som utvecklas mellan dem (Forinder 
föreläsning 2009/11/21). Barnet har ett starkt behov att söka närhet till och att skapa kontakt 
med denna person under vissa specifika villkor, särskilt vid stress (Bowlby, 1994). Av den 
varaktiga inre representation av relationen till en nära utvald person utvecklas anknytning 
mellan barnet och denna person som innebär något mer än att bara söka närhet under faror 
(Broberg m.fl., 2006). Broberg m.fl. (2006) menar att barnet kan visa anknytningsbeteenden i 
sitt tidigare liv mot flera personer utan att skapa en varaktig anknytning till dessa. För att 
överleva kan barnet enligt Lindblad (2004) ha utvecklat ett distanslöst beteende, vilket Bowlby 
(1994) menar innebär att de signaler som hos barnet ska aktivera anknytningsbeteendet är 
avspärrade och inte når anknytningssystemet. Lindblad (2004) menar att det är viktigt att 
omgivningen respekterar barnets sätt att vara och att omgivningen bör bemöta barnet genom att 
se både positiva och negativa sidor av beteendet. Att barnet skapar nya kontakter och får ett 
vänligt bemötande är ju positivt. Samtidigt är det ett negativt beteende, för barnet kan få svårt 
att skapa nära relationer och att urskilja närstående personer från andra personer. 

8.4. Utgå från barnet 
 
De intervjuade pedagogerna menar att förskolepersonal har ansvar att skapa bra relationer 
mellan barn och vuxna. Enligt Landerholm (2003) är förskolepersonalens viktigaste uppgift att 
skapa tilltro och förtroende mellan dem och barnet. Att få stöd och stimulans i sin sociala 
utveckling innebär, enligt de intervjuade pedagogerna, bland annat att tala om barnets känslor. 
Forinder (föreläsning 2009/11/21) menar att barn behöver få sina känslor och behov bemötta 
och bekräftade för att kunna skapa en trygg anknytning till sina föräldrar och andra nära 
omsorgspersoner. Barnets upplevelser av det han/hon varit med om tidigare i sitt liv lagras i 
kroppen och kan, enligt de intervjuade pedagogerna, utvecklas till beteenden senare i livet. 
Pedagogernas tankar bekräftas även av flera forskare (Luther, 2001; Jerlang m.fl. 2006; Carli 
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och Dalen, utan årtal; Hwang, 1992; Bowlby, 1994). För att hjälpa barnet att bearbeta sina 
känslor och upplevelser finns det, enligt de intervjuade, många sätt att arbeta med detta på 
förskolan. Elias (2002) menar att förskolepersonal bör arbeta med att ge barnen möjlighet att 
iaktta och beskriva sina egna och andras upplevelser, för att få syn på de känslor som 
förekommer t.ex. glädje, sorg, ilska eller kärlek. 
 
Det viktigaste är att alltid utgå från barnets funderingar och frågeställningar som ger vägledning 
om vad barnet är intresserat av att veta. En av de intervjuade pedagogerna menar att den vuxne 
inte ska ”pracka på” barnet information om adoptionen, som barnet inte har frågat efter. 
Förskolan bör därför arbeta mycket med dokumentation och portfolio. Enligt de intervjuade 
pedagogerna finns det flera böcker som behandlar ämnet adoption. Det går även att använda 
sagoböcker där barnet kan identifiera sig med händelser och personer eller djur som beskrivs 
och som kan kopplas ihop med barnets egen bakgrund. Detta stimulerar även språket enligt 
Elias (2002). Att titta i kartböcker och på en jordglob ger barnet och även den vuxne, 
information om likheter och/eller olikheter mellan barnets nuvarande land och hans/hennes 
ursprungsland. Det är, enligt de intervjuade pedagogerna, viktigt att tillåta barnet att ta med sig 
saker hemifrån om sitt ursprung och att få visa detta för sina kamrater och personalen på 
förskolan. 
 
Enligt Luther (2001) kan ett sätt att knyta samman sitt förflutna med det liv barnet lever nu, vara 
att göra en livsbok som innehåller uppgifter om barnets biologiska föräldrar och hans/hennes 
adoptivfamilj. I min undersökning framkommer även att övriga barn på förskolan kan få svar på 
sina frågor angående ursprung och utseende, då personalen samtalar med adoptivbarnet om 
detta. För att stödja barnets sociala utveckling kan förskolan arbeta mycket med att lyfta fram 
vem och hur barnet är i relation med sin omgivning samt att arbeta mycket med känslor. Detta 
menar även Elias (2002) är viktigt genom att förskolan arbetar mycket med temat JAG för att 
lägga grunden till en personlig identitet, en god självbild och självkänsla. Hon nämner att när 
förskolepersonal ber om fotografier av barnet som liten, bör de istället be om fotografier från 
barnets tid innan han/hon började på förskolan eftersom adopterade barn kanske inte har några 
fotografier av sig själv som liten bebis. Grotevant m.fl. (2000) nämner att det finns tre nivåer 
som påverkar hur det adopterade barnet utvecklar sin identitet. Det är barnets inre upplevelse av 
sin identitet, relationsskapandet mellan barnet och familjen samt relationsskapandet mellan 
barnet, familjen och omgivningen. 

8.5. Kommunikation 
 
I min undersökning trycker de intervjuade på vikten av att ha en öppen och bra kommunikation 
mellan föräldrar och personal. De menar att inför inskolningen av barnet på förskolan ska alla 
föräldrar (både biologiska och adoptivföräldrar) få möjlighet till samtal med personalen om 
barnets och familjens bakgrund. De ska få möjlighet att delge det de anser är relevant för 
personalen att känna till, särskilt om speciella händelser i barnets tidigare liv som kan påverkar 
honom/henne under vistelsen på förskolan. Enligt Broberg (Hwang, 1992) behöver 
förskolepersonal ta hänsyn till barnets upplevelser av det han/hon varit med om tidigare i livet 
och hur barnet har det idag. Detta för att förstå hur barnet kan anpassa sig till förskolans 
verksamhet. 
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Genom att ha en öppen dialog med adoptivföräldrarna om barnets bakgrund och medvetenhet 
om att olika adoptivfamiljer hanterar adoptionsfrågor på olika sätt kan förskolepersonalen visa 
respekt för familjen och stödja barnet under hans/hennes dag på förskolan (Elias 2002). Att 
föräldrar och personal samtalar om barnets trivsel, utveckling och lärande innebär även att 
förskolepersonalen kan ge råd och stöd till föräldrarna om hur de kan hantera de situationer som 
de hamnar i tillsammans med sina barn. Det handlar om att samarbeta kring barnen för att de 
ska må så bra som möjligt i sitt liv. Elias (2002) menar att förskolepersonal och föräldrar alltid 
ska sträva efter att ha en så nära, öppen och prestigelös relation som möjligt för att gemensamt 
kunna stödja barnet i hans/hennes utveckling och lösa de eventuella problem som uppstår. Detta 
uttrycker även en av de intervjuade i min undersökning som viktigt med sitt arbete på förskolan. 
 
Föräldrarna måste känna sig välkomna till förskolan eftersom de är så viktiga för sina barn och 
att de får möjlighet att vara delaktiga i hela barnens liv, dvs. även ta del i verksamheten på 
förskolan. Om de känner sig delaktiga och trygga med att deras barn har det bra på förskolan 
förmedlar de detta till barnen och det gör att förskolepersonalen får lättare att skapa en trygg och 
tillitsfull relation till barnet. De intervjuade pedagogerna lyfter fram att det är viktigt att inför 
det adopterade barnet och adoptivföräldrar peka på sådant som knyter samman adoptivfamiljen 
genom att hitta gemensamma likheter mellan dem t.ex. liknande klädesplagg. Detta är enligt 
Elias (2002) ett sätt att bekräfta adoptivfamiljen. 

8.6. Insikt i vad adoption innebär 
 
Genom att bemöta och bekräfta barnets medfödda personlighet kan personalen stödja fortsatt 
utveckling av denna. Enligt Broberg m.fl. (2006) påpekade Ainsworth att anknytningen med 
tiden blir en del av en individs personlighet, dvs. hur personen organiserar sitt inre liv. De 
intervjuade pedagogerna menar att barnet måste få möjlighet att uttrycka sin egen vilja och vara 
med och påverka sin dag på förskolan. Detta är extra viktigt för barn med bristfällig anknytning 
eftersom de kan bli okänsliga för både sina egna inre behov och omgivningens krav (Jerlang 
m.fl., 2006). Dessa barn kan få svårt att anpassa sig till sin omgivning eftersom de inte har lärt 
sig att tolka förväntningar och signaler från nära betydelsefulla vuxna (Carli och Dalen, utan 
årtal.). Detta kan t.ex. handla om hur barnet kan hantera separationen från sin förälder på 
morgonen genom att få göra något som han/hon tycker är roligt eller känner sig trygg med. Det 
kan även handla om att själv få bestämma vilken fysisk närhet barnet tillåter. 
 
För att barnet ska kunna hantera att han/hon blivit lämnad av sina biologiska föräldrar och 
kanske även därefter bytt omvårdnadspersoner ett flertal gånger, så kan barnet utveckla så 
kallade överlevnadsstrategier t.ex. distanslöshet, regression eller separationsångest (Lindblad, 
2004). Dessa överlevnadsstrategier är precis som de antyder strategier eller beteenden för att 
överleva i en svår situation och de har under barnets tidigare liv varit nödvändiga för barnets 
kamp i att få uppmärksamhet (Lindblad, 2004). Det distanslösa beteendet bör ses ur både ett 
positivt och negativt synsätt. Det är positivt för barnets sociala utveckling att han/hon kan skapa 
nya kontakter, men negativt eftersom barnet kanske får svårigheter att skapa nära relationer till 
sina adoptivföräldrar eller andra omsorgspersoner i sin närhet (Lindblad, 2004). Att barnet 
reagerar med regression (tillbakagång i utvecklingen) kan enligt Lindblad (2004) ses som ett 
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beteende för att väcka impulser hos adoptivföräldrarna om att ta hand om honom/henne, vilket 
kan underlätta i den framväxande anknytningen mellan dem. Regressionsbeteendet kan även ses 
som en följd av den sorg barnet upplevt i förlusten av sina biologiska föräldrar och sitt ursprung 
(Luther, 2001). Även separationsångest är ett beteende som barnet kan ha utvecklat på grund av 
denna sorg. Den har haft ett överlevnadsvärde för barnet enligt Bowlby (1994). Flera av de 
intervjuade pedagogerna anser att förskolepersonal bör ha insikt i vad adoption innebär för både 
barn och föräldrar. 
 
I min undersökning framkommer vissa motsättningar i synpunkten om det behövs särskild 
utbildning för förskolepersonal om adopterade barns och deras föräldrars situation under 
utbildningen till lärare eller då det finns adopterade barn på förskolan. De som argumenterar för 
detta menar att det är viktigt att få insikt i vad adoption verkligen innebär för barnet och 
föräldrarna. De menar att det skulle vara bra att få handledning i hur de själva kan bete sig i 
vissa av de situationer som uppstår tillsammans med barnet för att bäst kunna lösa det. Vid 
argumentation emot särskild utbildning tas det pedagogiska ansvaret om att bemöta alla barn 
utifrån deras behov och förutsättning fram som ett starkt försvar. Detta kan troligtvis kopplas till 
de två sätt om att hantera sitt synsätt på adoptionen. Antingen accepterar personen den inverkan 
adoptionen har på barnet genom att förneka eller normalisera de skillnader som finns mellan 
adopterade och biologiska barn eller så överbetonas de skillnader som finns (Lindblad, 2004) 

9. Fortsatt forskning 
 

Av min undersökning framkommer att pedagogerna har olika uppfattning om det behövs 
utbildning för blivande och yrkesverksamma pedagoger angående adopterade barns situation i 
förskolan. Det finns inte så mycket forskning om detta vad jag har kunnat hitta under min 
undersökning. Därmed finns det kanske ett framtida behov av att forskning görs om detta 
fenomen. Dessutom har jag inte hittat någon litteratur eller forskning kring adoptivbarn i 
förskolan utifrån det adopterade barnets perspektiv, dvs. där barnet själv fått delge forskaren 
sina tankar och funderingar under intervjuer eller observationer om hur det är att vara 
adoptivbarn i förskolan. Detta skulle jag tycka var mycket intressant att få vara med och 
undersöka. 

Jag har i min studie medvetet valt att inte undersöka hur barnets sociala utveckling påverkar 
språkutveckling. Dock har jag förstått att barnets sociala kompetens har stor betydelse för 
utvecklingen av språket. Ett adopterat barns språkutveckling borde påverkas extra mycket, då 
han/hon först har påbörjat sin utveckling på sitt ursprungs språk och därefter fått avbryta detta 
för att istället påbörja ett helt nytt och för barnet okänt språk. Inom detta område finns det 
troligtvis mycket att forska vidare i. 

Något som var nytt för mig var att samhället har så stor betydelse för hur adoptionstriaden (dvs. 
de biologiska föräldrarna, adoptivbarnet och adoptivföräldrarna) hanterar adoptionen. 
Samhällets normer och synsätt angående barndom, familj, moderskap, ekonomi och biologi 
påverkar i hög grad. Detta är verkligen något att forska vidare i, eftersom vad jag funnit så finns 
det inte så mycket forskning om detta fenomen. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga  

Intervjufrågor: 
1. Har du i ditt arbete träffat barn med erfarenhet av tidiga separationer från sina 

biologiska föräldrar? 
 
2. Hur fick du information om denna separation? 
 
3. Vad har du för erfarenheter av barn som upplevt separation från sina biologiska 

föräldrar? 
 

4. Vilka skillnader och/eller likheter upplever du att det finns mellan att leva i en 
adoptivfamilj och i en biologisk familj? 

 
5. Hur tänker du kring barns tidiga separationer från sina biologiska föräldrar, då det gäller 

betydelsen för barns utveckling? 
 
6. Tror du att barnets relation till sin nuvarande familj påverkar barnets upplevelse av den 

tidiga separationen? Hur tänker du då? 
 

7. Tror du att barnets erfarenheter av separationen från sina biologiska föräldrar samt 
samspel och anknytning till sin nuvarande familj har betydelse för barnets förmåga att 
anpassa sig till förskolans verksamhet och även den personal och de övriga barn som 
vistas i denna miljö? Berätta om dina tankar! 

 
8. Tror du att förskolepersonal behöver några speciella kunskaper för att stödja adopterade 

barn i deras sociala utveckling och i så fall vilka? 
 
9. Hur kan du upptäcka att barnet behöver extra stöd i att utveckla social kompetens? 

 
10. Vad kan du och övrig personal göra för att stödja barnet att få syn på sin egen 

personliga identitet i förhållande till omgivningen? 
 

11.  Hur tror du att adopterade barn i förskoleåldern tänker och känner kring sin egen 
situation? 

 
12. Vad kan du i ditt yrke göra för att stödja adoptivföräldrarna? 
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