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Repairing a Damaged Soul – On Adopted Children In Preschool 

My aim with this thesis is to discuss how adoptees and adoptive parents may experience the 

time before, during and after the adoption process and how they can feel about their and their 

children’s situation when they start at the preschool. I will draw on my own experience and 

knowledge from having an adopted son, as well as on my complex but rewarding work with 

an adopted child in preschool. As part of my preparation for writing this thesis I have visited a 

lecture of adopted children in preschool and interviewed a parent of an adopted child that is in 

preschool. Through this thesis, I have arrived at a picture of the dilemmas that educators and 

adoptive parents may face during the induction of an adopted child in preschool, and how 

essential it is with experience and education of adopted children in preschool. 

Keywords: Adoptive children, adoptive parents, preschool, education 

Sammanfattning 

Jag vill genom mitt examensarbete berätta om hur adoptivbarn och adoptivföräldrar kan 

uppleva tiden före, under och efter adoptionsprocessen och hur de kan uppleva sin och 

barnens situation när de börjar på förskolan. Jag kommer även att berätta om min egen 

erfarenhet och kunskap utifrån att ha en adopterad son och ett komplicerat men givande arbete 

med ett adopterat barn i förskolan. Jag har inför mitt arbete med mitt examensarbete besökt en 

föreläsning om adopterade barn i förskolan samt intervjuat en förälder till ett adopterat barn 

som går i förskolan. Genom mitt examensarbete har jag fått en bild av vilka dilemman 

pedagoger och adoptivföräldrar kan ställas inför vid inskolningen med ett adopterat barn. I 

examensarbetet beskriver jag hur essentiellt det är med erfarenhet och utbildning av 

adopterade barn i förskolan.   

Nyckelord: Adoptivbarn, adoptivföräldrar, förskola, utbildning 
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Inledning 

Jag har valt att skriva om barn som går i förskolan och som är adopterade från ett annat land. 

De adopterade barnens namn Santos och Daniel är fingerade i denna essä. Anledningen till att 

jag har valt att skriva om det är för att det ligger mig varmt om hjärtat, samt att jag själv har 

ett adopterat barn. Jag är intresserad och engagerad av barn som har traumatiska upplevelser 

och av att hjälpa och bemöta de barnen på bästa sätt. Jag har valt att skriva min C-uppsats 

inspirerad av den erfarenhetsbaserade essäform som har utarbetats på Centrum för praktisk 

kunskap på Södertörns högskola.  

Första mötet med Santos 

 Det var höst och dags för en nystart efter en välbehövd semester. Jag kom tillbaka till min 

förskola med nya krafter och inspiration att fortsätta mitt arbete på förskolan med de nya 

barnen som skulle börja. Vi skulle ta emot en pojke som hette Santos som var adopterad från 

Colombia och han var 2 år. De andra pedagogerna hade ingen kunskap om adopterade barn 

vilket medförde att de tyckte att jag skulle ta mig an Santos och hans inskolning på förskolan, 

utifrån min erfarenhet av mitt eget adopterade barn. När de nya barnen och deras föräldrar 

kom till förskolan var det många av barnen som sprang in på avdelningen med nyfikna blickar 

och tindrande ögon. De undersökte avdelningen på allt vad den hade att erbjuda. En del barn 

var mer försiktiga, blyga och lite rädda och höll ett stadigt grepp i sin förälders hand eller ben 

och de såg ut som de ville vända i hallen och gå hem igen. Santos var kvar i sin mammas 

famn och ville inte riktigt släppa taget av den trygga famnen, utan avvaktade en lång stund 

innan han ville gå ner och utforska bilarna som var i en låda på golvet. Mamman berättade att 

han var adopterad från Colombia och var 8 månader när han kom till Sverige. Föräldrarna 

visste inte så mycket om Santos bakgrund. Dan och Lotta Höjer som har skrivit boken 

Adopterade barn- vägledning för förskolan berättar, jag citerar:  

Det finns många olika orsaker skäl till att föräldrar inte kan behålla sina barn. Det enda som är 

likadant överallt är att varje adoptionsbeslut är en katastrof och ett sistaval. Skälen varierar efter 

vilket land man kommer ifrån. I många länder är det omöjligt för ogifta kvinnor att behålla ett 

barn. Skulle de leva som ensamma mammor blir de utstötta ur samhället. Det kan handla om 

fattigdom eller att mamman är sjuk. Familjen kanske redan har många barn och har inte råd att 

mätta en mun till. Föräldrarna kan ha dött. Mamman kan vara en änka. Det handlar alltså inte 

självklart om fattigdom eller katastrofområden. Sydkorea är ett rikt land, men ändå adopteras 

många barn därifrån varje år. Där beror det på sociala normer. Att vara ensamstående och 

mamma fungerar inte, på samma sätt som det var i Sverige för ungefär femtio år sedan (Höjer 

2005, s. 19). 
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Orsaken till varför Santos blev lämnad var, enligt vad Santos mamma hade fått veta, att han 

blev lämnad på en gata i Colombia när han bara var ett par veckor gammal. När Santos var 

åtta månader blev han bort adopterad till sin nya mamma och pappa och fick ett nytt hem i 

Sverige. Adoptivmamman berättade ytterligare att han var mycket rädd när han kom till 

Sverige och han hade det svårt att knyta an till sin nya familj. Han grät mycket och var 

känslig. Dessutom berättade hon att det var svårt att lämna Santos och gå in i ett annat rum, 

han fick då panik och bara skrek och grät. Santos hade även problem med maten och åt som 

om det var sista gången han skulle få mat. Rutinerna var mycket viktiga och måste alltid vara 

desamma varje dag. Avvek rutinerna blev han ängslig och fick ibland panikattacker och grät i 

sin förtvivlan när han inte förstod vad som skulle hända. Det var därför alltid viktigt att gå 

försiktigt fram och förbereda Santos noga ifall dagen skulle se annorlunda ut.  

Vi fick förbereda inskolningen så att Santos skulle få en så bra start som möjligt. Vi planerade 

att Santos skulle träffa färre barn och de som var stillsammast, för att Santos skulle vänja sig i 

sin nya miljö i lugn och ro. Vi förberedde oss att inskolningen kunde ta längre tid än den 

vanliga inskolningen på två veckor. Det tar oftast längre tid för adopterade att vänja sig vid 

den nya miljön och knyta an till nya pedagoger och barn. Detta beror på att de har haft 

separationer från många människor innan de blev adopterade av sina nya adoptivföräldrar. Så 

det kan vara oerhört jobbigt att än en gång separeras från sina adoptivföräldrar. Vi förberedde 

de övriga pedagogerna genom att berätta det jag visste om Santos bakgrund. Med min 

erfarenhet försökte jag förklara hur de kan reagera i olika situationer och hur vi på bästa sätt 

kunde hjälpa honom. 

Santos mamma berättade att Santos kände en rädsla för män och särskilt de män som hade 

skägg och mörk röst, han hade även varit rädd för sin egen pappa i början men hade nu fått 

bra kontakt med honom. På barnhemmet arbetar det oftast bara kvinnor så barnen är inte vana 

att möta män. Därför kan det vara något nytt och skrämmande för barnet att för första gången 

möta en man. Det beteendet visade även min son till en början, sedan blev män mer 

intressanta och han sprang och ville sitta i famnen på alla män han såg. Mamman och Santos 

hade gått på öppna förskolan och träffat andra barn, men Santos visade inget intresse av att ta 

kontakt med de andra barnen, ett beteende som han även visade på förskolan.  
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Santos var även sen med den motoriska utvecklingen och var klumpig i sina rörelser och hade 

svårt med balansen när han skulle gå. Språket var mycket försenat, ängslan och svårigheter att 

kommunicera gjorde det inte lättare för Santos med den sociala kontakten med andra barn och 

vuxna. Christina Lagergren som har skrivit broschyren Hur man får ett språk beskriver 

genom sina erfarenheter som logoped av utlandsadopterade barn att språkutvecklingen kräver 

språklig kontakt redan från början, dvs. kommunikation med vuxna och även stimuleras via 

de olika sinnena som hörsel, syn, smak och känsel. Hon skriver även att språket sitter i 

kroppen, vi vill redan från början kommunicera. För utlandsadopterade som kommer till 

Sverige kan språkbytet bli försenat när de börjar i skolan, vilket har även ökat. En trolig orsak 

varför detta ökat är för att fler äldre barn (4-6 år gamla) adopteras till Sverige. Christina 

Lagergren skriver även att den motoriska utvecklingen hänger ihop med språkutvecklingen, 

vilket kan försena språket (Lagergren 2000, s. 3-6). 

Syfte, dilemma och metod 

Syftet med uppsatsen var att få mera kunskap i ämnet adopterade barn och att delge andra 

mina egna erfarenheter inom detta område. Jag vill även få läsaren intresserad av att ta reda på 

mer information om utbildningar och adopterade barn i förskolan med hjälp av den litteratur 

och de erfarenheter jag skrivit om i denna essä. Mitt dilemma är att jag har fått den 

uppfattningen att pedagoger och vuxna i samhället har för lite kunskap inom området 

adopterade barn. Jag har ställt mig frågorna, vad det kan bli för konsekvenser för barnen och 

deras familjer om det inte blir en bra start för dem i förskolan. Jag här även funderat på om 

jag gjorde rätt eller fel med det adopterade barnet i förskolan? Hur kan vi på bästa sätt hjälpa 

dessa barn? Det är viktigt att dessa barn får läkas från det svåra och traumatiska de oftast har 

upplevt. Hittar vi pedagoger rätt metoder att hjälpa dessa barn från början så kan vi kanske 

upptäcka orsaken till det onda och det skadade, vilket kanske kan hjälpa barnen att läka sina 

sår fortare. Det är viktigt att pedagoger får en bra utbildning inom detta område för att det kan 

vara avgörande hur det går för dessa barn i förskolan/skolan. För att färdigställa denna uppsats 

har jag använt mig av följande metod: Jag har genom denna essä varierat mellan mina egna 

erfarenheter med ett adopterat barn i förskolan och använt mig av olika litteratur. Jag har 

beskrivit hur adoptionsprocessen gått för mig och andra. Jag har läst litteratur om adopterade 

barn i förskolan, krispedagogik, barnpsykologi, anknytningsteori, forskningsmetodikens 
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grunder och skolverkets läroplan för förskolan. Jag har även varit på en föreläsning om 

adopterade barn i förskolan samt haft en intervju med en familj, vilka har adopterat ett barn.   

Inskolningen 

Vid inskolningen var Santos mest intill sin mamma hela tiden och jag fick bara vid ett fåtal 

tillfällen kontakt med honom till exempel när det var något som intresserade honom. Det som 

engagerade Santos var bilar eller böcker. Santos mamma försökte gå ifrån Santos vid några 

tillfällen för att försöka få honom att bli trygg med mig. Men det gick inte alls, han bara grät 

och stod vid dörren som mamman hade gått ut genom. Vi fick förlänga inskolningen för 

Santos för att han skulle få möjligheten att anpassa sig bättre. I vanliga fall hade vi 

inskolningen på fjorton dagar. Med Santos hade vi inskolning i två veckor till. Vi funderade 

hur det skulle gå när vi kom till den dagen då Santos skulle lämnas på riktigt och mamma och 

pappa skulle arbeta. Hur skulle det gå då? Vi visste alla att den dagen skulle komma då Santos 

skulle bli lämnad på förskolan, skulle det bära eller brista? Dan och Lotta Höjer bekräftar i sin 

bok Adopterade barn- vägledning för förskolan det som Santos genomlider vid inskolningen, 

att adoptivbarn kan ha upplevt många avsked och kan vara känsliga för snabba avsked. Det är 

viktigt för förskolans personal att veta varför adopterade barn är känsligare för avsked. 

Makarna Höjer beskriver på ett bra sätt att adoptivbarn måste ”glömma” personer dem har 

knutit an till innan adoptionen och anpassa sig till det nya livet och att speciellt äldre barn kan 

vilja vara till lags för att inte bli bortlämnade igen. Dan och Lotta Höjer tycker att adopterade 

barn ska helst inte börja i förskolan förrän de är ett till två år gamla, men att det även är viktigt 

att barnet får vara hemma med nya föräldern/föräldrarna ett till ett och halvt år innan det 

lämnas till förskolan (Höjer 2005, s. 57 & 58). 

Jag såg på Santos och hans mamma att det var nervöst med överlämningen till förskolan. 

Santos mamma skulle börja med att arbeta heltid på en gång, vilket jag i egenskap av pedagog 

tyckte var för långa dagar för Santos. Jag hade pratat med mamman om hon inte kunde börja 

med att arbeta kortare dagar för Santos skull, men mamman sade att hon måste börja arbeta 

sina ordinarie arbetstider nu. Inskolningen hade dragit ut på tiden, så hon kände sig tvungen 

av sin arbetsgivare att arbeta heltid.  

Av egen erfarenhet vet jag hur svårt det var att lämna min adopterade son på förskolan. För att 

inte min son skulle få alltför långa dagar på grund av hans bakgrund som adopterad och även 
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fpå grund av barnets låga ålder, så gick jag ner i tid i mitt arbete. Jag visste att jag inte kunde 

bestämma vad Santos mamma skulle göra, utan bara föreslå att hon kunde gå ner i tid, vilket 

hade varit det bästa för hennes barn. Men nu var situationen som den var och det var bara att 

göra det bästa av det. Mamman lämnade över Santos till mig men han ville inte släppa taget 

om sin mamma. Han skrek hysteriskt och jag såg tårarna i Santos mammas ögon och hur det 

smärtade att lämna honom på förskolan. Det gjorde ont i mitt hjärta med, men jag som 

pedagog måste visa mig trygg. Santos ville inte vara i min famn utan slet sig och sprang mot 

ytterdörren där han såg sin mamma gå ut. Jag sprang fram till Santos och försökte lugna 

honom men han slängde sig på golvet och började dunka huvudet mot det. Jag lyfte upp 

Santos för att han inte skulle skada sig och för att försöka trösta honom på bästa sätt jag 

kunde. Jag försökte avleda honom med saker som jag visste han tyckte om, som att leka med 

bilar och att läsa böcker, men inget hjälpte. Jag kände mig så vanmäktig som pedagog. Hade 

inskolningen för Santos varit för kort? Skulle han haft längre tid på sig? Hade jag som 

pedagog inte varit tydlig nog med att mamman måste gå ner i tid för Santos välmående när 

hon skulle börja arbeta? Jag visste att jag inte hade rätt att bestämma det, men skulle jag 

övertygat mamman mer så att hon hade övervägt att gå ner i tid? Jag talade med mina kollegor 

om situationen och med min chef, men fick inget vidare stöd eller vägledning om hur jag 

skulle göra. De andra pedagogerna och min chef var mållösa, de hade ingen erfarenhet av 

adopterade barn. De sade att de inte kunde hjälpa mig med min situation, bara stötta mig.  

Santos svårigheter med för kort inskolning 

Santos vägrade att äta sin mat och slängde tallriken på golvet. Det var enormt svårt att få 

honom att sova eftersom han bara grät och skrek. Till slut somnade han av utmattning och sov 

oroligt tills han vaknade och började gråta och skrika hysteriskt igen. Santos var inte trygg så 

det var hans sätt att yttra sitt missnöje mot att bli lämnad till förskolan som han inte var 

bekant med. Jag kände mig otillräcklig som pedagog. Santos ville inte vara med mig, men jag 

fick heller inte lämna honom för att göra något eller att någon annan pedagog tog hand om 

honom. Vad skulle jag som pedagog göra? Jag kände mig så förtvivlad, pressad och 

handfallen i min situation.  
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Dan och Lotta Höjer låter i sin bok en pedagog med en liknande erfarenhet berätta: 

 Jag kände mig väldigt otillräcklig när jag nyligen skolade in mitt första adopterade barn. Det 

gick bra till en början, men han tydde sig så mycket till mig att jag inte kunde göra något annat 

än att vara med honom. Han grät när jag inte var där och vägrade att vara med någon annan. I 

flera månader klängde han på mig hela dagarna och jag kände mig till slut väldigt stressad. Jag 

hade inte läst något om hur adopterade barn kan reagera, och pojkens beteende kom som en 

överraskning för mig (Höjer 2005, s. 35).  

Makarna Höjer skriver också om det som jag tycker är viktigt vid inskolningen, att 

inskolningen ska få ta den tid den tar, vara välplanerad och att man har samma personal för 

adoptivbarnet. Om det inte fungerar så kan man börja om, bara det får ta sin tid och att man 

inte stressar på (Höjer 2005, s. 34). 

Min reflektion 

 De adopterade barnen är inte som oskrivna sidor i en bok. De har många olika erfarenheter i 

sin ryggsäck, medvetet eller omedvetet. Santos föräldrar kände inte till så mycket om Santos 

bakgrund, vad han bar med sig och vad han har varit med om, vilket kan vara en fördel att 

känna till när man sedan tar sig an sitt adoptivbarn. Vad är det för sår i själen, hur kan man i 

egenskap av förälder och sedan som pedagog i förskolan reparera skadorna? Inget är försent, 

man kan reparera en skadad själ. Det går med rätt arbetssätt om man har kunskap om vad som 

ska repareras och med mycket stöd, trygghet och kärlek. Varje människa är unik. Alla 

adopterade barn är överlevnadsförmögna. Vissa barn på barnhemmet blir enormt duktiga på 

att klara sig själv. De blir till exempel duktiga på att städa och vara till lags, men det kan bara 

vara en fasad för det har fungerat bättre. Barnet får ingen tillit och kan inte knyta an till oss 

vuxna. Barnen lär sig att anpassa sig i den miljö och de förhållanden de lever i, det kan vara 

att de stänger av sina känslor när de inte blir besvarade av någon vuxen. Kanske ersätter 

barnet tomrummet av att inte få kärlek och uppmärksamhet av att till exempel äta mat eller att 

ständigt vara till lags. Vara duktig inför vuxna eller gå från famn till famn för att försöka få så 

mycket uppmärksamhet och kärlek de kan få. Det är ett stort steg att byta till ett nytt land med 

en ny kultur. Det kan vara nya dofter, miljön, annat klimat, ny mat, nya relationer, familj, nytt 

språk och nya rutiner. Därför är det bra att adopterade barn får anknyta till sin nya familj så 

länge som möjligt, innan barnet börjar förskolan. Ett adopterat barn har minst gått igenom en, 

men ibland även två eller flera separationer och det största och svåraste avskiljandet är 

skilsmässan från sina första biologiska föräldrar. 
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Efter mycket övervägande ringde jag till Santos mamma och förklarade situationen som den 

var, och frågade om mamman eller pappan hade möjlighet att hämta Santos tidigare. Tyvärr 

hade inte mamman eller pappan möjlighet till det och mamman lät besvärad på rösten. Utan 

Santos fick vara kvar på förskolan tills föräldrarna hade slutat att arbeta. De hade inga nära 

släktingar eller vänner i närheten som kunde hämta honom. Jag kände mig så frustrerad, vad 

kunde jag göra för att Santos skulle orka överleva känslomässigt under sin första dag på 

förskolan utan sin mamma och pappa? Återigen gick jag och pratade med mina kollegor och 

min chef. Det enda råd jag fick var att ta mig igenom dagen på bästa sätt och sen på nytt ta ett 

samtal med föräldrarna om deras barns situation.  

Jag talade på nytt med Santos föräldrar om vi kunde förlänga inskolningen eller om någon av 

föräldrarna kunde arbeta kortare dagar.  Men tyvärr var detta en omöjlighet, samtidigt som jag 

förstod föräldrarna, var jag frustrerad över situationen för Santos skull. Jag kände mig ensam 

och maktlös över det jag ställdes inför. Jag hade en oro som jag ville förmedla till föräldrarna. 

Samtidigt som jag inte ville skapa en större oro, förstod jag även måste förmedla min oro till 

föräldrarna för att visa att jag verkligen var oroad och visa min professionalitet som pedagog 

för föräldrarna, och på ett bra sätt argumentera för varför min oro var välgrundad. 

Adopterade barns och Santos behov i förskolan  

Jag anser med erfarenhet av att arbetat med adopterade barn i förskolan och läst litteratur i 

ämnet, att ett barn behöver, adopterat eller inte, utveckla sitt jag, sociala träning, motorisk 

träning, öva alla sina sinnen, sin kognitiva och emotionella utveckling. Det är viktigt för det 

adopterade barnet att vara så länge det är möjligt med sina adoptivföräldrar för att hinna få 

möjlighet att knyta an till dem. För att sedan få fortsätta att utveckla hela sin själ och kropp, 

som det dagligen övas och tränas på med barnen på förskolan. Förskolan är en viktig del i 

barnets liv för att bygga upp sin sociala kompetens, knyta an och få tillit och en relation till 

andra vuxna och barn och bygga upp sin egen unika personlighet inför skolan och vuxenlivet. 

Det krävs en ”väl planerad inskolning” på förskolan för att barnen skall känna sig trygga. För 

att välja ut vilken pedagog som ska ta hand om barnet och vilken arbetsmetod som är den 

bästa. Hur starten blir, har stor betydelse för framtiden. Man måste skynda långsamt för att 

barnet ska vänja sig vid den nya miljön och nya personer, så att inte det blir för skrämmande 

att övergå till något nytt och okänt. Mitt mål med inskolningen var att barnet och jag skulle få 
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en så god kontakt som möjligt med varandra. Att jag skulle vara tillräckligt bra på att vara 

ersättare för föräldrarna då de arbetar och inte är på förskolan. Det är ett råd att föräldrarna 

inte går för tidigt från förskolan, då denna kontakt skall vara grundlagd innan föräldrarna 

lämnar barnet. 

Jag kände att jag försummade de andra barnen på förskolan. Santos behövde all min 

uppmärksamhet hela tiden och mitt tålamod fick sin prövning av mig som person och 

pedagog. Santos hade svårt för beröring och det var svårt att trösta honom. Jag kunde inte ens 

gå och svara i telefonen, hämta matvagnen eller ta ett annat barn i famnen. Då började Santos 

gråta och visa sin separationsångest eller avundsamhet mot andra barn. Jag lärde mig att 

lyhördhet, ro, trygghet, rytm och tillit inför barnets behov var viktiga grundstenar för att 

bygga upp en bra relation mellan oss och för att Santos skulle må bra. Dag ut och dag in var 

det som en mardröm för mig som pedagog och för Santos. Jag och föräldrarna fick förbereda 

Santos för alla rutiner. Om vi skulle ha någon ny rutin fick jag förbereda Santos med bilder så 

han bättre skulle förstå vad som skulle hända eftersom hans språk och språkförståelse inte 

hade kommit ikapp hans utveckling. Det hade jag lärt mig eftersom jag och pedagogerna fick 

förbereda mitt eget barn på hans förskola när det var nya rutiner. Annars blev min son ängslig 

och ledsen. 

Santos fick stora våldsamma utbrott, han grät och skrek och dunkade huvudet i golvet, så att 

jag blev rädd att han skulle skada sig själv. Han hade svårt med sin sociala kompetens i 

förhållande till andra barn och vuxna, han hamnade ofta i konflikter eftersom dem inte förstod 

honom. Om någon annan vuxen eller ett barn kom i närheten av honom, viftade han bort dem 

med sina händer och armar och gav till ett gallskrik så att ingen skulle komma i närheten av 

honom. I den situationen drog sig Santos till mig, så en viss tillit och trygghet hade han ändå 

börjat bygga upp till mig. En dag kom en annan pedagog och tog Santos från min famn när 

han var ledsen. Då blev det ännu mer besvärligt för Santos eftersom han var mest trygg med 

mig. Jag försökte förklara det för pedagogen att det var bättre att han var hos mig, till han 

hade byggt upp en tilltro och lugn till de andra pedagogerna på förskolan. Men hon ville inte 

lyssna på det jag sa, så det kändes oerhört fel, arbetsamt och kränkande att hon inte förstod 

vad jag menade. Och för Santos välmående var det absolut inte bra, vad skulle jag göra? Jag 

fick samtala med min kollega om det vid ett senare tillfälle, jag ville inte prata om det som 

hände över Santos huvud. Hon förklarade att hon bara ville hjälpa mig i min ansträngande 
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situation med Santos, jag förstod att hon bara menade väl, men det blev så fel. Därför är det så 

betydelsefullt att vi som arbetar med adoptivbarn har kunskap om hur man på bästa sätt ska 

agera i olika situationer. Det kan bli fel mot mig som pedagog och mot barnet som redan har 

så stor separationsångest.  

Det tog lång tid innan Santos började äta på förskolan, vilket oroade mig och föräldrarna. Han 

som annars åt tills all mat på bordet var slut. Men jag hade hela tiden i bakhuvudet att ett barn 

inte svälter sig själv utan äter vad det behöver, men en hel dag utan att äta något på förskolan 

tog på Santos känslomässigt och kroppsligt. Så han var ofta trött, okoncentrerad, aggressiv 

och ledsen. Den mat han åt var den han fick hemma på kvällen och på helgerna. Det var svårt 

att få Santos att komma till ro när vi skulle vila på förskolan, han grät hysteriskt när jag 

försökte få honom att sova. Han sov oroligt både på förskolan och i sin trygga hemmiljö. Min 

son kunde inte heller sova på förskolan, i den situationen var han otrygg och kunde inte förmå 

sig att koppla av och sova. Men väl hemma i sin trygga miljö sov han bra. Jag förstod att 

Santos fick gå igenom en hel del känslomässigt när han separerades från sina 

adoptivföräldrar. Hur skulle detta lilla barn veta om föräldrarna försvann för gott? Han hade 

ju redan fått uppleva det när de första biologiska föräldrarna försvann ur hans liv.  

Det jag i efterhand borde ha gjort annorlunda med Santos inskolning, var att i förväg ha 

kontaktat föräldrarna så att de hade haft möjlighet att berätta för mig om Santos bakgrund 

innan han började på förskolan. Då hade det varit lättare för mig att förbereda inskolningen på 

ett bättre sätt. Även att förmedla till de andra pedagogerna om Santos bakgrund så att de hade 

fått en bättre förståelse och förberedelse för hans reaktioner på förskolan. Detta beskriver 

även makarna Höjer i sin bok att det är viktigt att adoptivföräldrarna informerar 

förskolepersonalen om adoptivbarnets bakgrund och svårigheter hon/han kan ha upplevt i 

barnhemmet eller fosterhemmet. Makarna Höjer skriver även att det är viktigt att ta reda på att 

inte personal kommer bytas ut, det är speciellt viktigt för adoptivbarn ha kontinuitet och 

trygghet vid inskolningen (Höjer 2005, s. 34). 

I efterhand fick jag gå på en föreläsning om adopterade barn i egenskap av pedagog i 

förskolan. Där fick jag kunskap om hur man med de bästa metoder tar hand om adopterade 

barn. Det var både ett uppvaknande och en bekräftelse på det jag redan visste av min egen 

erfarenhet om adopterade barn. Men även en lärdom hur man går tillväga med barn som är 
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adopterade och ska börja i förskolan. Föreläsningen anordnades av Spira på Södermalm i 

Stockholm, som är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras föräldrar. 

Föreläsaren var Lotta Rajalin, som är verksamhetschef för Spira. Hon berättade att idag får 

inte de som adopterar barn från andra länder yngre barn, utan äldre barn. De flesta länderna 

har kommit fram till att barnen behöver stanna kvar så länge som möjligt i sitt eget land för att 

slippa byta land, kultur, miljö och nytt språk. De vill helst att barnen adopteras inom det egna 

landet, men går inte det så adopteras barnen till andra länder. Man måste vara beredd som 

adoptivförälder att ta emot barn som kan ha dolda eller synliga handikapp. Barnhemmen har 

upp till femtio eller hundra stycken barn på ett barnhem och personalen som arbetar där är för 

få och har inte tid för närhet till barnen. Lotta Rajalin fortsatte berätta att man i Korea har de 

börjat med fosterhemsplacering för att barnen ska få mer närhet att knyta an till sina 

vårdnadshavare. På barnhemmen får barnen ibland sina behov tillgodosedda, till exempel när 

de är hungriga, ledsna eller behöver byta blöja. Men ibland får de inte sina behov 

tillgodosedda och då slutar barnen att reagera. De slutar att gråta för att ingen kommer på 

grund av tidsbrist.   

Jag vill citera anknytningsteori och observationer i boken Anknytningsteori- Betydelsen av 

nära känslomässiga relationer som är skrivet av författarna Broberg, Granqvist, Ivarsson och 

Mothander Risholm:  

1. Barnets relation föräldern utvecklas under de första levnadsåren, och hur denna relation successivt blir 

allt mer selektiv 

2. Barnets anknytningsperson mot slutet av det första levnadsåret normalt sett fungerar som en trygg bas, 

utifrån vilken barnet kan utforska världen, och en säker hamn till vilket barnet kan återvända när fara 

hotar 

3. De barn som inte kan använda sin förälder som trygg bas/säker hamn tvingas utveckla alternativa 

strategier för att få ett så bra beskydd som möjligt av föräldern. Vilket alltså innebär att barn formar 

olika mönster av anknytning beroende på hur relationen till anknytningspersonen utvecklas (Broberg et 

al. 2006, s. 157) 

Det citatet vill beskriva är att barn knyter sig an till sina föräldrar, men att föräldrar inte 

knyter an till sina barn (Broberg et al. 2006, s. 157). Jag vill ta upp ett citat ur Dan och Lotta 

Höjers bok: 
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Anknytning kan beskrivas som den nära relation som uppstår mellan barnet och föräldrarna. Det 

handlar om en ömsesidig bindning till varandra. Detta band uppstår då föräldern om och om igen 

svarar på barnets signaler och barnet lär sig att det är tryggt och bra att vara beroende av sin 

mamma och pappa. En kärleksfull, förtroendefull och trygg relation uppstår (Höjer 2005, s. 62). 

Jag reflekterar anknytningen med min egen son som blev separerad från sin biologiska 

mamma strax efter att han föddes och fick tillbringa de första fyra månaderna på sjukhus. 

Sedan blev han förflyttad till barnhem och var där tills vi adopterade honom, när han var ett år 

och sju månader. Vilka ansträngande separationer, först från mamman, sen från sjukhuset till 

barnhemmet och slutligen till oss hans adoptivföräldrar. Aldrig ha möjlighet till att knyta an 

till en vuxens trygga famn. Vilka stora förändringar för ett sådant litet barn och sedan en stor 

förändring till att börja på förskolan och separeras igen från det trygga och invanda. Jag kan 

bara ana vad min son och Santos fick gå igenom, vilket trauma och vilken besvikelse. Hur ska 

man någonsin kunna känna tillit till en vuxen igen och kunna läka de sår som har uppstått på 

vägen? Jag fortsätter med att ta upp anknytning från broschyren, Adoptivbarn och förskolan, 

där författaren Anna Elias berättar att adoptivbarn undermedvetet har spår av separationer. 

Både adoptivbarnet och adoptivföräldrarna har förlorat den biologiska länken mellan varandra 

i framtiden. Elias tycker att det som är viktigt för adoptivbarnets fortsatta utveckling är 

kroppskontakten. Elias menar att bristen av kroppskontakt gör att adoptivbarn har svårt att 

veta sin egen styrka (Elias 2002, s. 17 & 18). 

Santos väg genom förskolan  

Santos gick framåt efter en lång tid på förskolan. Det tog nästan ett helt år innan han kände sig 

riktigt trygg på förskolan. Det tog tid för honom med språket och den sociala kontakten med 

andra barn och vuxna, rutiner var viktiga för Santos. Det jag många gånger funderat över är 

hur det kommer att gå för Santos i hans utveckling framöver. Hur det kommer att gå för 

Santos i ungdomsåren och i det vuxna livet? Jag hoppas att med rätt arbetsmetod och stöd att 

Santos kommer att få ett gott liv. Att han kan ta med sig sina erfarenheter och dela med sig till 

andra vuxna och barn, adopterade eller inte och vägleda dem till ett bra liv som alla borde få 

ha och uppleva. 

Det är allt vanligare att adopterade barn får psykisk ohälsa på grund av allt de har fått gå 

igenom en eller flera separationer som barn, traumatiska upplevelser och så vidare. De kan 

utveckla rädsla, ångeststörningar eller emotionella störningar. Makarna Höjer skriver i sin bok 
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vad adoptivbarn kan uppleva för känslomässiga svårigheter. De skriver att adoptivbarn kan ha 

mardrömmar och tro att adoptivföräldrarna inte finns kvar på morgonen (Höjer 2005, s.59 & 

60). Adoptivbarn har stort behov av närhet, jag citerar i Dan och Lotta Höjers bok: 

Vissa adoptivbarn kan känna ett starkt behov av närhet samtidigt som de känner rädsla för att 

knyta an till någon. De kan bli distanslösa och klänger då på alla människor och bryr sig inte om 

ifall de är bekanta eller inte. Små klängare upplevs som charmiga, men när de blir större ses de 

ofta som bråkiga (Höjer 2005, s.59 & 60).    

Sorg att inte kunna få egna biologiska barn 

Föräldrarna till adopterade barn kan ha genomgått stora svårigheter innan de har kommit fram 

till att de vill adoptera. Många otaliga provrörsbefruktningar som har misslyckats. 

Sorgeprocess av att inte kunna få egna biologiska barn som resulterar i långa och djupa 

depressioner som tärt på personen, familjen, deras förhållanden och relationer till vänner och 

bekanta. Adoptionens långa och svåra utredningar vilket vänder ut och in på hela ens liv och 

integritet. Jag har själv varit i den situationen, då jag inte kunnat få egna biologiska barn och 

provrörsbefruktningar vilka har varit påfrestande, svåra och misslyckats. När jag och min man 

kom till insikt att vi skulle adoptera ett barn från ett annat land, började arbetsamma 

utredningar där de gick igenom hela ens liv, släkt, pojkvänner och vänner. Vred ut och in på 

ens svar och ifrågasatte om jag verkligen var en bra mamma på grund av att jag hade hamnat i 

depression. Det var en tid av hopp och förtvivlan. Skulle jag någonsin bli mamma? Var jag 

lämplig som förälder? Jag som var utbildad barnskötare och hade arbetat med barn i många år 

av mitt liv och hade goda referenser. Jag hade fyra gudbarn och tagit hand om mina kamraters 

barn. Då kändes livet orättfärdigt att vem som helst kunde få barn utan att granskas i förväg. 

Men jag som hade skött mig i hela mitt liv skulle ifrågasättas om jag dög i mitt moderskap. 

Jag kände mig orättvist behandlad och förolämpad. Även om jag förstod att en noggrann 

utredning måste göras så att utredarna var säkra på att barnet skulle få ett bra hem med en 

trygg familj och uppväxt. Lyckan som infann sig när jag och min man till slut fick ett 

medgivande att få adoptera ett barn, och äntligen fick ta hem barnet var obeskrivlig.  

Vid ett tillfälle av ett av mina samtal med Santos föräldrar öppnade sig mamman för mig. Hon 

berättade om deras svåra sorg att inte kunna få egna barn. Santos mamma hade fått 

livmodercancer och hade fått operera bort livmodern. Så deras enda alternativ för att få ett 

eget barn var att adoptera. Först var det cancern som var svår och sen att få operera bort 
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livmodern som var deras ända väg till att få ett eget biologiskt barn. Följt av depression som 

var svår och inte så lätt att ta sig ur. Jag kände med Santos föräldrar eftersom jag hade så 

mycket gemensamt med dem. Efter det samtalet fick vi en djupare och bättre kontakt med 

varandra. Vi hade något tillsammans vilket band oss ihop, förutom att jag var Santos pedagog 

på förskolan. Det är så viktigt att man i förväg tar reda på mycket information om det 

adoptivbarn man ska ta emot, så att man kan ge barnet så goda förutsättningar på förskolan 

som möjligt. Det är något som jag som pedagog borde ha gjort innan jag tog emot Santos på 

förskolan. Jag borde ha gjort ett hembesök hos Santos och hans föräldrar innan han kom till 

oss på förskolan, för att ge Santos och hans föräldrar en bättre bild av mig som person och 

pedagog. Våga ställa mer frågor angående adoptionen och deras situation.  

Adoptivförälder och försummad 

Dan och Lotta Höjers skriver i sin bok att adoptivföräldrar får gå igenom en sorg när de inte 

kan få egna biologiska barn och att adoptera blir en andra hands lösning. De skriver också att 

adoptivföräldrar får dåligt stöd från sjukvården för att ta sig igenom sorgeprocessen. 

Adoptivföräldrarna känner högre krav på sig som förälder och har sämre självförtroende. Allt 

detta gör att det blir extra känsligt när barnet skall börja i förskolan. Dan och Lotta Höjer 

påpekar att pedagoger har en viktig roll och våga ta för sig. Hon tycker att pedagoger borde gå 

på studiedagar om adoptionsfrågor (Höjer 2005 s. 97 & 98). Jag instämmer med den 

beskrivningen, pedagoger behöver utbildas och våga ta för sig när de får adopterade barn i 

förskolan. 

På samma föreläsning som jag skrev om innan, så berättade Lotta Rajalin att 

föräldrautbildning för de som ska adoptera ett barn är obligatorisk. Man pratar igenom hur 

man ska klara av föräldrarollen i egenskap av adoptivförälder. Vilket ansvar man har som 

förälder för barnet. Man frågar sig om man är beredd att ta emot barn som är handikappat 

fysiskt eller psykiskt, mörkhyat och så vidare. Många föräldrar orkar inte gå klart 

föräldrautbildningen pga. de tycker att det är för mycket ansvar, krav och i stor mängd 

negativt kring barnen. Det kan vara barnens bakgrund, handikapp och missbruksskador. 

Santos hade blivit grundligt undersökt både fysiskt och hur hans psykiska hälsa var både i 

hans hemland Colombia och i hans nya land Sverige. Det fanns inga tecken på att han hade 

några synliga eller dolda handikapp kroppsligt eller mentalt. Emotionellt var Santos dock 
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skadad efter separationen från sina första biologiska föräldrar och ytterligare en separation 

från sina adoptivföräldrar. Språket, motoriken och hans sätt att relatera till andra vuxna och 

barn hade inte heller utvecklats i nivå med Santos ålder. Det är vanligt förekommande hos 

adopterade barn där ingen vuxen har haft tillräckligt med tid att ta sig an barnen när de bodde 

på barnhemmet. Eventuella skador på barnen kan upptäckas senare när barnet blivit äldre. Hur 

man påverkas psykiskt eller fysiskt som barn påverkar hur man reagerar som vuxen i olika 

situationer. Många adopterade barn drabbas som tonåringar eller när de är vuxna av 

depressioner, på grund av det de har upplevt som barn medvetet eller omedvetet. Det följer 

med dem hela livet. Därför är det viktigt att försöka reparera deras eventuella åkommor så fort 

som möjligt för att lindra eller läka deras sår. Adopterade barn kan uppleva utanförskap och 

avundsjuka att inte ha samma bakgrundshistoria som ett biologiskt barn. Det som är viktigt 

för barnet är framförallt att känna förtroende till oss vuxna. Det adopterade barnet har förlorat 

mycket i sitt liv, som är naturligt för ett biologiskt barn. Detta är tidiga minnen om vad som 

har hänt hos barnet, barnet som separerat från olika människor, bott på olika barnhem eller 

eventuellt fosterhem, kan uppleva det som oerhört mödosamt.  

Jag ska återvända till min berättelse då jag berättade om den slitsamma processen att adoptera 

ett barn från ett annat land. Jag måste ändå säga att jag är lyckligt lottad att jag fick adoptera 

ett barn. Alla människor har inte den möjligheten. Det kan bero på många olika orsaker, 

ekonomiska skäl såsom att man inte har de pengar som krävs. Man kanske lider eller har lidit 

av en psykisk eller fysisk sjukdom, man har hamnat i polisens brottsregister av olika 

anledningar. Vikten spelar också en stor roll, är man för kraftig anses det som en hälsofara för 

föräldern i vissa länder. De länder som adopterar bort sina barn vill inte riskera att barnet blir 

utan föräldrar en gång till på grund av sin ohälsa eller risk för att föräldern ska avlida av sin 

övervikt. 

Av mina egna erfarenheter vid vår adoption så fick vi veta av adoptionscentrumet att de 

blivande adoptivföräldrarna måste ha varit gifta i minst fyra år för att få adoptera. Det är 

obligatoriskt att gå på föräldrautbildning vilken är på tjugoen timmar. Där får man lära sig hur 

man på bästa sätt ska ta hand om sitt adopterade barn. De måste ha ett fast arbete och god 

ekonomi, helst ska en av föräldrarna ha fast arbete och de ska ha ett bra hem och ett 

förstahandskontrakt. I andra länder ser man helst att pappan i familjen har det, men båda 

adoptivföräldrarna ska ha arbete och inkomst. I vissa länder får man adoptera som 
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ensamstående mamma eller pappa. Homosexuella har svårt att adoptera barn, många länder 

ser det som negativt. Alla dessa faktorer spelar en stor roll om man får adoptera ett barn eller 

inte. Det är en lång väg att gå igenom adoptionsprocessen, långa arbetsamma utredningar. 

Dan och Lotta Höjer skriver i sin bok att adoptivbarn försöker man i första hand placera hos 

en familj i sitt ursprungsland. Barnhemmen kan variera och en del barn får leva hos 

fosterfamilj innan dem adopteras. För att få adoptera måste adoptivföräldrarna blivit 

godkända av socialnämnden i hemlandet och landet där de ska adoptera. För att bli godkänd 

måste man gå igenom en lång utredning ledd av en socialsekreterare. Man går igenom hela 

ens liv (Höjer 2005, s. 23). Jag ska citera hur en blivande pappa som blev utredd för adoption 

upplevde utredningen för adoptionen: 

 En del verkar tycka att det är jobbigt och att hemutredaren inkräktar på ens privatliv, säger 

Peter, 42 år, som har adopterat en flicka från Kina. Men för oss var det tvärtom. Vi blev kära på 

nytt när vi fick berätta varför vi valt varandra, hur vi ser på familj och barn och så vidare. Om 

det fanns resurser borde även biologiska föräldrar vara med om detta, både för föräldrarnas och 

för barnets skull. Samtidigt var det frustrerande att utredningen tog så lång tid, säger han. Vi 

hade ju redan väntat och längtat så länge. Vi hade misslyckats med provrörsbefruktning och ville 

ha barn nu! /…/ Jag kommer ihåg känslan när vi gav återbud till vår tredje provrörsförsök. En 

stor sten föll från våra bröst. Nu skulle det bli ett barn på riktigt och en hel del av oron och 

ångesten försvann. Plötsligt kändes ett biologiskt barn helt oviktigt. Vi skulle bli familj (Höjer 

2005, s. 23 & 24). 

Jag känner igen vad Peter fick genomgå vid utredningen, man förs samman närmare som 

familj. Utredningen var inte lätt för oss eftersom socialförvaltningen går igenom hela ens liv, 

personlighet, släkt, vänner och vad man har haft för tidigare förhållanden. De gör en 

hemutredning och går igenom hur man har det i det ditt äktenskap och sexuellt i sitt 

förhållande. Man måste även ha referenser från släkt och vänner som talar om hur man passar 

som förälder. All information om en måste socialtjänsten se till att det stämmer så det skickas 

vidare till ett juridiskt bolag som kontrollerar att alla uppgifter man har lämnat till 

socialförvaltningen är korrekta. Sen ska alla uppgifter skickas till myndigheterna i det landet 

som man ska adoptera ett barn ifrån för granskning och godkännande. 

Dan och Lotta Höjer skriver att efter att man fått medgivande från socialtjänsten, så får 

föräldrarna en lista från adoptionsorganisationen på olika länder och vilka krav som ställs på 

adoptivföräldrarna i de olika länderna (Höjer 2005, s. 24). Peter berättar vidare:  

Det är ju otroligt svårt att välja land, säger Peter. Vi valde Kina mycket för att de godkänner 

äldre föräldrar, men även för att vi är intresserade av landet och dess historia. Det klingar helt 
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enkelt gott i våra öron. Det är nog viktigt att man är intresserad av landet eftersom man ju inte 

bara får ett barn utan även ett land in i familjen. Vi är ju en sorts invandrarfamilj idag (Höjer 

2005, s. 24).  

Jag bekräftar mina egna erfarenheter med vad Dan och Lotta Höjer skriver i sin bok, att 

adoptionsföräldrarna samlar ihop alla handlingar och skickar vidare till utlandet, sedan får de 

vänta på beslut ifall de blir godkända som adoptivföräldrar. Tiden för beslut kan variera från 

land till land (Höjer 2005, s. 24 & 25). Jag citerar Peter när de fick sitt barnbesked:  

Det var då hon föddes för oss, säger Peter. Jag skrek av glädje när jag fick samtal från min fru 

mitt i ett möte på jobbet. Folk runt omkring mig, som jag inte kände personligen, blev lite 

undrande när jag började ropa: Jag har fått ett barn, det blev en flicka! De kunde ju inte förstå 

varför jag inte fanns med på sjukhuset. Jag grät i telefonen och jag tillhör den grupp av män som 

inte gråtit sedan barndom (Höjer 2005, s. 25). 

Jag känner igen Peters reaktion och glädje i citatet när jag och min man äntligen fick vårt 

barnbesked och när vi fick träffa vårt barn första gången och ta med oss barnet. Men jag kan 

inte påstå att jag kände den där enorma kärleken som jag hade hört andra föräldrar vilka 

adopterat prata om, jag trodde att det var något fel på mig. Det var inte helt lätt att plötsligt bli 

förälder med allt ansvar och alla krav som plötsligt kom över mig. Jag kände mig ibland 

konstigt nog enormt olycklig, vad hade jag gett mig in på? Nu hade jag en till att ta hänsyn 

till. Jag kände dock hur jag växte med min nya uppgift som mamma, men det tog lång tid 

innan vi växte oss in som trygga adoptivföräldrar till vårt barn. Jag instämmer med vad Dan 

och Lotta Höjer skriver i sin bok, jag citerar: 

Det är en myt att det första mötet alltid innebär kärlek vid första ögonkastet. Många föräldrar 

upplever det så, men lika många tycker att det är jobbigt att de inte känner någonting. En del 

känner ett avstånd till barnet som bara skriker eller är apatiskt eller sjukt (Höjer 2005, s. 25 & 

26).  

Min kärlek växte med tiden allt starkare till mitt barn. Jag förstod att jag, hela min familj 

behövde lugn, tid och ro för att landa i vår nya situation. Det var ingen dans på rosor, utan 

många törnar med i vår vardag. Men det var fler rosor än törnar när jag tänker tillbaka på den 

första tiden med vår son. Idag är jag, vi i min familj mycket tryggare i vår roll som 

adoptivföräldrar. Jag tror på en mening med allt som händer att det som händer har ett syfte, 

en orsak, något vi ska lära oss, växa och mogna med. Glädjen att få sitt barn kan vara 

obeskrivlig eller inte till en början. Man får tänka att det kommer en vardag och då har man 

det som de flesta föräldrar med upp- och nedgångar. Att ha ett barn är att gå in i en 
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oöverskådlig struktur, det händer alltid något nytt och man växer med sin uppgift. Det var när 

jag fick mitt barn som jag blev vuxen på riktigt, jag var inte ett barn längre. Nu var jag 

tvungen att bli vuxen för att kunna ta hand om mitt barn på ett bra sätt och vara en så bra 

förebild som möjligt för honom.   

Intervju med en mamma som har adopterat från Kina 

Jag gjorde en intervju med en mamma som tillsammans med sin man adopterat en pojke från 

Kina. Jag tog telefonkontakt med mamman som jag ville intervjua. Jag hade i förväg frågat en 

kamrat som kände henne om att få tillstånd att intervjua. Pojken som jag har valt att kalla 

Daniel går på en förskola i Stockholm och kom till Sverige när han skulle fylla tre år. Inför 

intervjun tog jag hjälp av Runa Patel och Bo Davidsons metoder i deras bok 

Forskningsmetodikens grunder (att planera, genomföra och rapportera en undersökning), jag 

citerar ett stycke om inledning och avslut av att intervjua:  

Vare sig det gäller intervju eller enkät så är det vanligt att inleda med neutrala frågor. Vanligast 

är att vi börjar med de bakgrundsvariabler som vi behöver information om. Likaså avslutas 

vanligen intervjun eller enkäten neutralt, t.ex. med utrymme för kommentarer kring frågornas 

innehåll eller möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna men som upplevs 

som betydelsefullt av respondenterna (Patel & Davidson 2011, s. 77).  

Jag hade förberett frågor till min intervju med mamman. Jag informerade henne om att hon 

kunde säga ifrån om det var någon fråga som hon inte ville besvara. Och att hon och familjen 

skulle förbli anonyma i min undersökning. Jag skrev ner svaren som jag fick av mamman när 

jag gjorde intervjun. Jag började med att presentera mig själv och syftet med min intervju, att 

jag skriver examensarbete om adopterade barn i förskolan. Jag berättade även att jag själv har 

en adopterad pojke från Ryssland och har haft inskolning på förskolan beträffande en 

adopterad pojke från Colombia, att ämnet ligger nära till hands och att jag har ett stort intresse 

för det. Sedan började jag inleda med neutrala frågor, om bakgrunden som rörde Daniels 

adoption, innan jag slutligen kom in på frågorna hur han och föräldrarna har tagits emot på 

förskolan och hur pedagogerna har arbetat och gått tillväga med Daniel och hans utveckling 

på förskolan. Jag avslutade min intervju, med utrymme för mamman att ge kommentarer 

kring frågornas innehåll eller möjlighet att lägga till av det som kommit med i intervjun. Mitt 

syfte med den här intervjun var att ta reda på hur andra adoptivföräldrar och adoptivbarn har 

upplevt sin första tid i Sverige och hur de har tagits emot och upplevt miljön hemma och på 

förskolan.  
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Intervjufrågorna och svaren 

 

Therese: Vilket land kommer ert barn Daniel ifrån? 

Mamman: Han kommer ifrån Kina. 

Therese: Hur gammal var ert barn när han kom till Sverige? 

Mamman: Daniel skulle fylla tre år när han kom till Sverige. 

Therese: Hur länge var du hemma med Daniel innan han började i förskolan? 

Mamman: Jag var hemma med Daniel i ett och ett halvt år innan han började i förskolan. 

Therese: Hur kände ni som föräldrar inför att Daniel skulle börja på förskolan? 

Mamman: Vi var vaksamma till en början och var lite osäkra hur Daniel skulle uppleva sin 

nya miljö och bli mottagen av barnen och pedagogerna på förskolan. 

Therese: Hur upplevde och kände sig Daniel av sin första tid när han började i förskolan? 

Mamman: Vår son var nyfiken och hade en längtan till förskolan. Daniel frågade om det var 

ett barnhem han skulle börja på. För han hade några minnen från barnhemmet han bodde på i 

Kina innan han kom till oss. Vi fick förklara för Daniel att barnen inte bor på förskolan utan 

de är där på dagarna och har olika verksamheter när föräldrarna arbetar. 

Therese: Fick ni hembesök av någon pedagog från förskolan innan inskolningen? 

Mamman: Nej, vi fick inget hembesök av någon pedagog från förskolan. 

Therese: Hade ni som föräldrar velat ha ett hembesök från förskolan? 

Mamman: Ja, det hade varit bra att träffa någon pedagog i hemmiljön så Daniel hade lärt sig 

känna igen ett välbekant ansikte innan han började i förskolan, det hade ingett en trygghet för 

oss föräldrar och för Daniel. 

Therese: Tycker ni som adoptivföräldrar att pedagogerna på förskolan hade god kunskap om 

adoptivbarn? 
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Mamman: Nej, jag upplevde inte att pedagogerna på förskolan hade någon kunskap om 

adopterade barn. 

Therese: Är det något som du skulle vilja lyfta fram som pedagogerna på Daniels förskola har 

mycket kunskap om? 

Mamman: Det som är bra är att pedagogerna på Daniels förskola arbetar mycket med språk, 

det har de mycket kunskap om. Adopterade barn, ja alla barn behöver arbeta med att få ett bra 

talat språk och som de förstår. Adopterade barn har oftast inget bra språk på grund av att det 

inte har stimulerats på barnhemmet, ingen av personalen som arbetar där hinner med det. För 

lite personal på så många barn, så språket blir försenat. Och sen kommer barnet till ett nytt 

land och ska ytterligare lära sig ett nytt språk. Det som pedagogerna också är bra på är att tala 

om den sociala utvecklingen hur ens barn mår om dagarna på förskolan och utvecklas. 

Therese: Vad har du saknat av pedagogerna på förskolan som du skulle önska få mer av? 

Mamman: Att de hade frågat mer om hur vi hade det Daniel och jag när jag var mammaledig. 

Att de skulle ha varit mer nyfikna om Daniels sätt att vara som person, hans utveckling, 

bakgrund och hur jag och min man har upplevt det att adoptera ett barn. 

Therese: Har ni varit öppna inför Daniel och berättat vad ni vet om hans bakgrund och att han 

är adopterad? 

Mamman: Ja, jag tycker att det är viktigt att barnet får veta sitt ursprung så att det får en 

identitet och en historia. Barnet måste få veta var det kommer ifrån och var det har sina rötter. 

Det är viktigt att vara ärlig mot barnet från början så att det inte blir en chock för barnet när 

han eller hon får reda på sanningen. Eftersom utseendet på barnet ofta skiljer sig från oss 

västerlänningar beroende på vilket land man adopterar sitt barn ifrån så förstår ju barnet att vi 

inte kan vara biologiska föräldrar till det. Givetvis får man anpassa det man väljer att säga 

efter barnets ålder. Vi skulle aldrig undvika att berätta en sådan viktig information för vårt 

barn, alla människor har rätt att få veta vart de kommer ifrån från allra första början. 

Therese: Finns det något mer barn på Daniels förskola som är adopterad? 

Mamman: Ja, ett till barn som är adopterad från Korea och som går på småbarnsavdelningen. 
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Therese: Har ni någon kontakt med andra adoptivföräldrar och barn? 

Mamman: Vi känner några andra adoptivföräldrar och deras barn som också är adopterade 

från Kina, men de bor så långt bort härifrån att vi inte har möjlighet att träffas så ofta. Men 

när Daniel träffar de andra adopterade barnen leker de så bra tillsammans som om de vore 

syskon.  

Therese: Har du talat med pedagogerna på förskolan om Daniels bakgrund och personlighet? 

Mamman: Inte så mycket, bara i stora drag var han kommer ifrån för land, hur gammal han 

var när han kom hit, hans språkproblem, att han drar sig mer till vuxna än till barn, att han är 

försiktig, tar inte för sig. Daniel är medveten om sin egen person han drar sig undan om han 

tycker att det är för stökigt runt omkring honom. Jag har sagt till pedagogerna på förskolan att 

man måste uppmuntra Daniel att ta för sig att han måste våga vara barn och att våga vara 

busig. 

 Therese: Är det något ni föräldrar oroar er för gällande Daniel och hans framtid? 

Mamman: Ja, vi är ju lika men ändå olika, jag är rädd att Daniel ska bli retad på grund av sitt 

asiatiska utseende, det oroar oss mycket han är ju inte lik oss utseendemässigt. Människors 

okunskap kan leda till utanförskap och trakasserier. 

Therese: Är det något du och din man har saknat när det gäller ert barn av förskolans 

pedagoger? 

Mamman: Alla barn har särskilda behov, jag har saknat att pedagogerna inte uppmärksammar 

honom som adopterad. Utan ser honom som vilket barn som helst. Vilket kan vara bra i sig, 

men han har ju en annan bakgrundshistoria och kan reagera på ett annat sätt i olika situationer 

än andra biologiska barn. Som pedagog på förskolan måste man veta hur man ska bemöta de 

situationerna som kan uppstå på bästa sätt.  

Therese: Ett par som adopterar kan tycka att det är jobbigt att vissa människor ställer en del 

frågor om adoptionen, har du och din man upplevt det? 

Mamman: Ja, jag tycker att det är jobbigt när en del människor frågar varför man inte kan få 

barn eller varför valde ni att adoptera ett barn? Vad kostade det att adoptera? Eller när de ser 
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en som en hjälte för att man har adopterat ett barn, det är ju rent egoistiskt att adoptera, vi 

ville ju ha ett barn för att vi inte kunde få egna biologiska barn, det var ingen hjälteinsatts 

ifrån vår sida.  

Therese: Hur gick inskolningen till? Inskolades Daniel ensam eller var det gruppinskolning 

med flera barn samtidigt som skolades in? 

Mamman: Daniel inskolades ensam med en pedagog. Inskolning på förskolan är vanligast på 

tre dagar, men Daniel inskolades på fem dagar för att han behövde två extra dagar på sig för 

att vänja sig vid den nya miljön. Daniels pappa var med på inskolningen för jag är mer 

känslosam och var rädd att det kunde påverka Daniel på så sätt att han skulle ha svårare att 

vänja sig vid förskolan, pedagoger och barn. Jag har svårare att lämna Daniel till andra än vad 

Daniels pappa har. Jag ville att Daniel skulle få en så bra start som möjligt på förskolan och 

att inte jag som mamma skulle påverka honom negativt. 

Therese: Gick någon av er ner i arbetstid i början av Daniels första tid i förskolan? 

Mamman: Nej, vi arbetade heltid båda två, det blev långa dagar för Daniel, men det fungerade 

bra.  

Therese: Hade pedagogerna förberett inskolningen så att den skulle anpassas till Daniel och 

hans situation och bakgrund som adopterad? 

Mamman: Nej, inget som jag och min man märkte av, jag har inget att jämföra med eftersom 

Daniel är vårt första barn. Jag och Daniels pappa har ingen tidigare erfarenhet av förskolan. 

Therese: Hade Daniel svårt att anpassa sig till den nya miljön på förskolan? 

Mamman: Nej, Daniel anpassade sig mycket bra till den nya miljön på förskolan. 

Therese: Knöt Daniel an till någon särskild pedagog eller barn på förskolan? 

Mamman: Daniel tyr sig till alla vuxna på förskolan, inte till någon särskild pedagog. Han 

drar sig mer till vuxna än till barn. Han tycker att vuxna har lättare att förstå honom när han 

ska göra sig förstådd. 

Therese: Tyr sig Daniel mer till män än kvinnor? 
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Mamman: När jag var mammaledig med Daniel tyckte han att män var mer intressanta än 

kvinnor. Men på förskolan finns inte så många män, det finns en man men Daniel visar inget 

mer intresse för honom som till någon annan. 

Therese: Hur går det med språket för Daniel, kan han göra sig förstådd? 

Mamman: Daniel har ett enormt ordförråd men har svårt med vissa ord, han slarvar med 

vokaler. Vi går och tränar Daniels ordförråd hos en logoped som tränar barns språk en gång i 

veckan. 

Therese: Har Daniel några synliga eller dolda handikapp, fysiska eller psykiska? 

Mamman: Nej, inga som vi har upptäckt och vet om, men man vet ju inte om det dyker upp 

några psykiska skador hos Daniel senare i livet. 

Therese: Hur fungerar Daniels grovmotorik och finmotorik? 

Mamman: Nu är Daniels motorik mycket bättre än vad den var när vi hämtade honom i Kina, 

där var den usel. Personalen på barnhemmet hade inte tid att träna barnens motorik, han hade 

mycket hull, men inga muskler. Men det vände snart och Daniels motorik blev mycket bättre 

när han kom till oss, hans finmotorik är också mycket bra. 

Therese: Har Daniel svårt att anpassa sig när rutinerna på förskolan ändras? 

Mamman: Nej det brukar gå bra, Daniel är enormt flexibel som person. 

Therese: Hur reagerar Daniel känslomässigt i olika situationer? 

Mamman: Ibland kan Daniel bara stå och skrika utan någon som helst anledning i vilken 

situation som helst. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet något som han bär med 

sig och minns från barnhemmet i Kina. Då frågar jag Daniel hur jag kan hjälpa honom att 

sluta skrika, då säger Daniel att jag bara ska säga åt honom att sluta att skrika. 

Therese: Hur hanterar pedagogerna situationen på förskolan när Daniel skriker? 

Mamman: De låter Daniel vara ifred tills han slutar att skrika och talar sedan med honom att 

man inte kan skrika så där. Annars går det bra för Daniel och han trivs på förskolan, men tyr 

sig mer till en kamrat och leker med, än att ha fler kamrater att leka med. 
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Therese: Är ni nöjda som föräldrar i det stora hela med ert barns förskola? 

Mamman: Ja, det är vi, pedagogerna är duktiga och måna om barnens välmående och talar om 

hur mycket de utvecklas på förskolan varje dag. 

Therese: Tycker ni att Daniel har utvecklats mycket sen han började i förskolan? 

Mamman: Daniel har blivit mer självständig och tar för sig mer som person även om vi 

föräldrar och pedagogerna på förskolan får uppmuntra och hjälpa honom på traven att ta för 

sig mer. Språket för Daniel har också gått framåt eftersom pedagogerna på förskolan arbetar 

mycket med språkinlärning dagligen med barnen. Logopeden som Daniel går hos hjälper till 

en hel del för att förbättra Daniels ordförråd. 

Min avslutande reflektion på intervjun 

Idag är Daniel fem år och har gått på förskola i två år, det har gått bra för honom även om det 

är mycket som han måste ta igen och komma ikapp med. Daniel kan aldrig ha en 

bakgrundshistoria som ett biologiskt barn. Men han har vunnit mycket mer som inte alla barn 

kanske inte någonsin får uppleva. Ett tryggt hem att vara önskad, älskad och föräldrar som gör 

allt för att han ska få en så trygg och bra framtid som möjligt. Intervjun med Daniels mamma 

var mycket givande och vi kände igen oss och delade med oss mycket av vår gemensamma 

berättelse om att adoptera ett barn och barnets väg från barnhemmet och genom förskolan. Jag 

vill varmt tacka Daniels mamma från mitt hjärta för att hon delade med sig av sin berättelse 

till mig och andra för att jag ska kunna fortsätta att tillföra mitt examensarbete med att en 

skadad själ går att repareras.  

Att vara adopterad kan innebära att många dörrar öppnas till ett bättre liv bara man har det 

rätta stödet och förståelsen och kunskapen om det så går allt. Ingenting är omöjligt bara man 

har viljan. Ur makarna Höjers bok ska jag citera vad en vuxen som är adopterad från Korea 

har för syn på vad adopterade barn har för behov: 

Jag tror att man ska utgå från att adopterade barn kan ha särskilda behov och vara uppmärksam 

på tecken på oro, separationsångest, gränslöshet (barnet tyr sig till alla/ ingen). Barn formas ju 

oerhört mycket i den åldern. Som personal bör man utbildas i frågor om rasism, etnicitet, 

diskriminering och mobbing. Hur man bemöter barns frågor om annorlunda hudfärg, föräldrars 

frågor och kommentarer. Personalen måste ha strategier för att hantera den adopterades behov, 

men också för att stötta och skydda barnet och föräldrarna mot nyfikna frågor som ibland kan 

upplevas som >> privata<<. Typ: vad kostade barnet? Varför adopterade ni (Höjer 2005, s. 30)? 
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Jag citerar även ur Magne Ramdalen och Jon-Håkon Schultz bok Krispedagogik:  

Man kan fråga sig om människor i västvärlden har utvecklat en ny syn på barn. Svaret är nog 

egentligen nej, men vi vill påstå att vi på senare tid har fått en mer utvecklad och balanserad syn 

på barns växande och utveckling. Vad menas med det? Jo, att det skepp som var lastat med 

böcker med barnpsykologi fick slagsida eftersom det nästan enbart var fyllt med böcker om 

barns behov. Grunden till att man i så hög grad betonade barns behov var de dramatiska 

resultaten av observationer av barn som var understimulerade och svältfödda på mänsklig 

kontakt. I många fall utvecklades barnen inte över huvud taget, de lärde sig varken tala eller gå 

(ref. Skeels och Dye 1939, Spitz 1946) (Raundalen & Schultz 2007, s. 74). 

Det går att reparera en skadad själ med rätt utbildning 

 Det går att reparera ett barns känsloliv, men det kan ta tid och krävs kunskap av pedagogerna 

på förskolan och även av barnets föräldrar. Det är viktigt att bygga upp de adopterade barnens 

självkänsla. Det är individuellt vilken metod just det barnet behöver för att få stöd, stimulans 

och hjälp. På samma föreläsning som jag skrev innan med föreläsaren Lotta Rajalin, så menar 

hon att man inte ska vara rädd för att sätta gränser bara för att barnet har haft en svår 

bakgrund, utan de ska ha samma förutsättningar att behandlas som ett biologiskt barn, med 

gränser, värme och trygghet och att inte särbehandla barnet på grund av sin oftast svåra 

bakgrund. Det är viktigt för barn vilka är adopterade att ha samma rutiner. Det inger en 

trygghet och de förstår vad som händer. Då är det lättare för barnet att lappa igen alla andra 

sår de har. 

 På förskolan tänker man inte på att vissa barn är biologiska och att vissa barn är adopterade. 

Om man har kunskapen har alla barn olika behov men de är ändå lika och ska få den omsorg 

och det lärande som de behöver. Det är många barn som har svårt att skiljas från sina föräldrar 

och som ändå har gått lång tid på förskolan. Biologiska barn kan också ha behov som 

adopterade barn. Den bästa medicinen för adopterade barn, ”alla barn”, är mycket värme, 

kärlek, bli sedd, ha trygghet och bli accepterad för den man är. Behoven finns bara du som 

pedagog har erfarenhet, kunskap och lägger ner lite själ. Jag ska ur makarna Höjers bok citera 

hur en pedagog tänker om adopterade och biologiska barn på förskolan:  

På förskolan tänker man inte i termerna att vissa barn är biologiska och vissa är adoptivbarn, 

utan för en utbildad och kunnig personal är alla barn lika men med olika behov, och ska bemötas 

därefter. Förresten vet jag föräldrar till femåringar som måste stanna över samlingen för att det 

är svårt att skiljas på morgonen (och det är barn som gått på samma dagis sen de var små) så det 

är inte alltid så att just adoptivbarns behov är så udda och speciella. Behoven finns, men de finns 

även hos andra barn ibland (Höjer 2005, s. 39). 
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Mitt barn som är adopterat barn från St- Petersburg i Ryssland kom till Sverige när han var ett 

år och sju månader, hans väg genom förskolan var inte alltid lätt. Likaså var arbetet med 

Santos i förskolan inte alltid så lätt. Jag följde honom genom hans tid på förskolan i både 

medvind och motvind. Detta barn hade blivit övergivet en gång av sina föräldrar eller sin 

förälder av olika anledningar och ska än en gång bli lämnad den dagen då barnet börjar i 

förskolan. Detta kan innebära ett stort trauma för barnet, då det ofta har haft alltför tragiska 

och tunga upplevelser i sitt unga korta liv. Vi på förskolan har ofta för lite kunskap om vad 

dessa barn har för behov, vilket vi borde ha för att vi ska kunna bemöta dem på bästa sätt. 

Varför har vi ingen utbildning inom detta område? På både barnskötarutbildningen och 

förskollärarutbildningen skulle det vara obligatoriskt att utbilda studenter om att möta 

adopterade barn i förskolan. Man skulle utbilda studenterna genom att läsa litteratur, intervjua 

adoptivföräldrar, vuxna adoptivbarn och göra ett studiebesök på en förskola där de har 

adopterade förskolebarn. Hur kan vi veta om vi gör rätt eller fel med barnen när de har så 

djupa sår i sin själ? Det är ett dilemma för mig och många andra inom förskolans värld. Att 

inte veta hur vi på bästa sätt ska ta hand om de här barnen. Det kan bli både fel för barnen och 

föräldrarna om vi inte har den kunskapen. Föräldrarna kanske inte känner sig förstådda över 

deras svåra väg innan de adopterade ett barn. Och vilka svårigheter de har haft innan de kunde 

och kom fram till att de skulle adoptera ett barn. Barnet/ barnen kanske har en psykisk eller 

fysisk sjukdom, vilket är viktigt för pedagoger på förskolan att ha kunskap om.  

Vi har ofta kunskap om hur vi ska hjälpa barn på förskolan och skolan med särskilda behov, 

men inte för de adopterade barnet. Det som fattas allt för ofta är pengar, tid och resurser för 

att kunna arbeta med de barnen, vilket gör att många barn får lida i onödan när det inte finns 

möjlighet att hjälpa dem, och som de har rätt till att få hjälp med. Broberg, Almqvist och Tjus 

beskriver i sin bok att det som haft stor betydelse för barn förbättrade villkor är alla 

förändringar på 1900- talet. Man förbättrade skolhälsovården, allmänna folktandvården, 

barnhälsovården och senare lagstiftade man även stöd för barn med särskilda behov. Broberg, 

Almqvist och Tjus tar även upp att barnens villkor försämrades i slutet av 1900- talet genom 

ekonomiska nedskärningar inom den offentliga sektorn. Det innebar större barngrupper i 

barnomsorgen, vilket ökade arbetsbelastningen på personal. Denna förändring gjorde att 

många drabbades sjukskrivningar och utmattningsdepressioner, vilket till slut även drabbade 
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barnen i dessa familjer (Broberg, Almqvist & Tjus 2003, s. 323 & 324). Denna förändring 

fick även jag känna på 90-talet, vilket gjorde att det blev en tuffare arbetsmiljö i förskolorna. 

Likheter och olikheter 

Jag vill ta upp vad olika författare skriver om barns olikheter i förskolorna där barn kan ha 

olika hudfärg, vara adopterade eller komma från annan kultur. Dan och Lotta Höjer skriver i 

sin bok om hur man kan jobba med olikheter på förskolan, att vi lever i ett visuellt samhälle, 

där utseendet är viktigt. De beskriver att det är viktigt att förskolorna berättar sagor så att 

barnen förstår att vi är lika inuti, fast vi ser olika ut. Makarna Höjer tar även upp att det är 

viktigt att förskolepedagogen måste resonera hur man ser på invandring, olika hudfärg, 

fördomar, adoption och sin människosyn. De skriver att i olika länder och kulturer lär sig 

vissa barn att inte visa känslor (Höjer 2005, s. 79 & 80). Ur makarna Höjers bok ska jag citera 

hur en vuxen adopterad upplever en del västerlänningars sätt att se barn som är adopterade 

komma till Sverige som liten och söt:  

Så söööt. Ja den attityden brukar försvinna när de adopterade växer upp. Att inte inse ett barn 

som individ och anse sig ha rätt att kränka ett barns integritet bara för att de är adopterat, det är 

förnedrande, oetiskt, oförståndigt, för att inte säga rent idiotiskt! Adopterade har också rätt till 

integritet, även om det finns västerlänningar som ser oss som små prydnadssaker (Höjer 2005, s. 

81). 

Anna Elias, förskolelärare och fil.mag. i barnpedagogik, listar många bra råd som 

förskolepersonalen kan använda sig av för adoptivbarn, jag skriver råden kortfattat från 

hennes broschyr: 

 Gör miljön förtroendefull och tillitsfull. 

 Förbered barnet för rutinerna på förskolan i barnets egen takt. 

 Bygg upp barnets självkänsla genom att uppmuntra adoptivbarnet ta för sig i lekar 

m.m. 

 Visa med bilder vad som ska hända under dagen och se att barnet förstår det.  

 Tilltala barnet på olika sätt, t.ex. säga Kan du…? Var är din…? Eller kan alla 

treåringar…? Det lär barnet vem du pratar med. 
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 Be föräldrarna om ett foto på barnet, som kan användas för att arbeta med barnets 

självbild. 

 Genom att läsa sagor, rim och ramsor, lekar och sånger kan man arbeta med språket. 

Språk och motorik hör oftast ihop och följer med varandra. En väl utvecklad motorik 

lägger grunden för ett väl utvecklat språk och tvärtom. 

 Ge barnet möjlighet testa sina gränser, men visa även gränser för att barnet lär sig 

olika situationer.  

 Adoptivbarn kan oftast vara känsliga för nya situationer och ny personal. Så därför är 

det viktigt att informera barnet om det sker någon förändring inom personalgruppen. 

 Ha en öppen relation med föräldrarna för att stödja barnet vid problem (Elias 2002, s. 

27-30). 

Min reflektion om Santos 

Jag fick arbeta mycket med Santos självkänsla och den sociala kontakten till andra pedagoger 

och barn på förskolan varje dag. Ibland blev det att ta ett steg framåt och två steg tillbaka. 

Santos var så känslig för ny personal på förskolan och det tog lång tid för honom att få en tillit 

till andra vuxna. Leken med andra barn spårade ofta ur i konflikter för att Santos inte förstod 

språket ordentligt, ibland blev han ledsen eller fick vredesutbrott och började knuffa eller slå 

andra barn i sin frustration. Många gånger fick jag vara med i leken och styra upp den när den 

blev okontrollerad och barnen inte kunde lösa situationen själva. Jag fick en öppnare dialog 

och kontakt med Santos föräldrar med tiden och vi pedagoger samarbetade med Santos 

eventuella svårigheter i framtiden i förskolan. Föräldrarna arbetade på samma sätt i hemmet 

som jag arbetade med Santos på förskolan. Santos gick sakta framåt både socialt med andra 

barn och vuxna, samt med sin separationsångest, motorik och med språket. Idag leker han 

med andra barn och hamnar i färre konflikter och har inga större besvär med andra vuxna i 

hans närhet. Jag är idag glad för Santos framsteg samt den kunskap jag hade om adopterade 

barn. Det hjälpte både mig, Santos, hans föräldrar och de andra pedagogerna på förskolan att 

fortsätta utvecklas och gå framåt. Tillsammans kunde vi hjälpa Santos med hans svårigheter 

och hjälpa honom till en lättare och ljusare framtid. Det är av stor vikt att förskolans 
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pedagoger lär barnen att utveckla sin öppenhet mot andra människors olikheter, samt visar 

medkänsla och empati för andra i sin omgivning, oavsett vilket ursprung, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller religion människor har. Vi förskolelärare ska ansvara för att barnen 

lär sig alla de här grundläggande värdena som är så väsentliga. Alla barn ska få sina anspråk 

tillfredställda, och få känna sin egen betydelse som individ. Jag citerar vad läroplanen skriver:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

Förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

Sin förmåga att upptäcka reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor 

i vardagen. Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Och respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö. Riktlinjer för 

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

uppleva sitt eget värde (Lpfö 98 Reviderad 2010, s. 10). 

Jag ska nu knyta ihop mina erfarenheter och kunskaper samt berätta hur jag själv ser på 

likheter och olikheter och vad det har fört med sig, när det gäller olika individer och 

adoptivbarn ur mitt eget perspektiv. Som person och förskollärare anser jag, att det är bra att 

vi inte är lika, det är själva charmen att man är olika. Tänk hur tråkigt det skulle vara om alla 

skulle vara lika utseendemässigt. Vi lär oss av varandra, det är så vi utvecklas till kompetenta 

människor. Jag har lärt mig mycket om adoptivbarn, dess skiljaktigheter och det har tillfört 

mig många nyttigheter på många olika sätt. Att bli mer sympatisk för andras kulturer och hur 

de lever, att vi kan lära oss av varandra i vårt annorlunda sätt att begrunda. Jag är tacksam att 

jag har den erfarenheten, att vi människor är olika varandra, men om vi skrapar på utsidan är 

vi ändå lika varandra i grund och botten. Jag önskar inget annat än att var och en av oss får 

vara så unik som varje människa är. För ingen är som du och ingen är som jag, bättre kan det 

väl ändå inte bli, ytan är ju ändå bara höljet. Tro på ditt eget omdöme, visdom och 

livserfarenhet, det vackra är att se och känna med hjärtat, med ögonen kan du inte upptäcka 

och se det viktigaste hos en människa. Det är angeläget att vi på förskolan har kännedom om 

adopterade barn, som blir allt vanligare på våra förskolor. Så jag sätter min förtröstan till att vi 

inom kort får undervisning om adopterade barn i skolan och hur vi ska gå tillväga och ta emot 

adoptivbarn och adoptivföräldrar. Att ta sig an ett barn önskar jag att många fler som är 

barnlösa skulle ha potential till, det är många barn som behöver föräldrar och föräldrar som 

behöver barn. Att hjälpa sig själv med sin ofrivilliga barnlöshet och ett barn till en 

kärleksfullare och ljusare eftervärld. För våra barn är det käraste och ovärderligaste vi har. 
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Slutord 

Att adoptera ett barn är ett stort steg, det är inget man beslutar på kort tid. Vägen dit kan vara 

som en berg- och dalbana med upp och nedförsbackar, slingriga och krokiga vägar innan man 

når sitt mål. Även om vägen är lång och svår med mycket hopp och misströstan som avlöser 

varandra, så är lyckan desto större när man får sitt efterlängtade barn. Många adoptivbarn har 

ofta många dramatiska separationer i sin ryggsäck och det kan vara svårt, tungt och omöjligt 

att reparera alla de sorger de har fått i sitt själsliv på vägen. Men inget är omöjligt, det går att 

reparera en skadad själ med mycket stöd, erfarenhet och kunskap. Ju mer utbildning och 

kännedom vi har om adopterade barn på våra förskolor, desto bättre kan vi bemöta och hjälpa 

ett barn. Till en ljusare framtid i riktning mot ett bättre liv. Dessvärre finns det ännu inte 

någon undervisning på våra skolor om adopterade barn vilka blir allt vanligare på våra 

förskolor. Jag önskar att läroanstalterna genom mitt examensarbete får upp ögonen hur 

betydelsefullt det är att utbilda studenter, i deras skolning till barnskötare, förskollärare och 

lärare, om adopterade barns behov i barnomsorgen. 

Ur makarna Höjers bok ska jag som avslutning citera vad en vuxen som är adopterad från 

Sydkorea berättar om sina adoptivföräldrar och biologiska föräldrar: 

Jag skulle aldrig kalla några andra än de föräldrar jag vuxit upp med för mamma och pappa. 

Men för mig är det lika naturligt att se den kvinna som bar på mig i nio månader som min 

biologiska mor och den man vars gener jag ärvt som min biologiske far. Jag har två mammor 

och två pappor. Så kommer det alltid att vara. Det är min övertygelse att om jag låter båda mina 

mammor och pappor vara en del av mitt liv kan jag göra båda föräldraparen stolta över mig 

(Höjer 2005, s. 71). 
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