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BAKGRUND: Adopterade barn med anknytningssvårigheter är vanligare än man 

tror, numera är det lagstadgat att dessa barn har rätt till trygghet, både 
i hemmet och på förskolan. Pedagogernas roll har fått större betydelse 
i barns utveckling och lärande, detta gör att vi bör vara medvetna om 
barns olika uppväxt och bakgrund.  

   
 
SYFTE:  Vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring 

adopterade barn som förlorat sin primära anknytningsperson. Hur 
arbetar lärarna i förskolan med adoptivbarn som upplevt tidiga 
separationer?  

 
METOD: Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa   
 intervjuer. 
  
 
RESULTAT: Vår studie visar att vi har i våra intervjuer upptäckt att pedagoger i 

förskolan under sin utbildning inte fått någon information angående 
adopterade barn som varit med om tidiga separationer och därmed 
förlorat sin primära anknytningsperson. Sina kunskaper har de fått 
från föräldrarna till de adopterade barn som de mött.  



 

 
Introduktion  
 
 
Dagens samhälle har utvecklats till att bli alltmer mångkulturellt. Det är stor skillnad på idag 
och för bara 20 år sedan. Detta gör att även förskola och skola har utvecklats Alla barn har 
inte längre ett gemensamt modersmål och det krävs alltmer av pedagogerna för att varje barn 
ska utvecklas på bästa sätt. I vårt arbete har vi fokuserat på barn som blivit adopterade. De har 
därmed varit med om minst en separation och kan ha anknytningssvårigheter. För att kunna 
genomföra studien har vi varit tvungna att avgränsa oss, flyktingbarn, skilsmässobarn, barn 
med missbrukande föräldrar, maskrosbarn, fosterbarn och barn till föräldrar som har fått en 
diagnosticerad psykisk sjukdom är bland annat grupper vi valt att inte ta med i studien men 
som troligtvis upplevt någon form av separation. Även inom vårt ämnesområde, adoptivbarn, 
har vi gjort en del begränsningar till exempel språksvårigheternas påverkan och utseendets 
betydelse, dessa faktorer har inte behandlats.  
 
Den frågeställning som vi ställt oss är, hur arbetar lärarna i förskolan med adoptivbarn som 
upplevt tidiga separationer?  
 
Vi har utgått från vårt syfte där vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring 
adopterade barn som varit med om tidiga separationer, förlorat sin primära anknytningsperson 
och som har anknytningssvårigheter. För att genomföra studien har vi valt att besöka fyra 
olika förskolor och intervjua åtta förskolepedagoger som jobbar aktivt ute i verksamheten.  
 
Pedagogerna ute i verksamheten vet att trygghet är viktigt för barns utveckling och lärande. I 
samspel ska man tillsammans, pedagoger, barn och föräldrar, kunna skapa en lugn och säker 
relation där barnet alltid kommer i första hand. I undersökningen har vi valt att dela upp 
resultatet och diskussionen i fyra olika punkter. Dessa punkter anser vi vara de viktigaste i 
förskolans roll gällande de barn som har anknytningssvårigheter, detta för att göra barnens 
förskolevistelse som en så positiv upplevelse som möjligt.  .
 



 

Förord  
 
Vi vill tacka alla respondenter som tog sig tid att låta sig intervjuas av oss. Utan er medverkan 
hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra. Era synpunkter och reflektioner har varit av 
stort intresse för oss att ta del av. Vi vill även tacka våra opponenter och vår examinator.  
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1. Inledning    
 
I många förskolor finns barn som är adopterade från andra länder. Ofta bemöts dessa som om 
de vore svenskfödda eftersom de har svenska föräldrar. Adoptivbarn har alltid blivit lämnade 
av sin/sina anknytningspersoner, därmed har de upplevt avgörande separationer som kan 
påverka deras liv i förskolan. Ett stort antal har också varit tvungna att byta språk eftersom 
den nya familjen inte talar deras ursprungliga modersmål och kan därför ha språksvårigheter. 
Detta kommer vi dock inte att behandla i denna studie men det finns forskningsstudier som 
visar att detta är ett faktum. 
 
Alla barn i förskolan ska få den uppmärksamhet och bli behandlade på det sätt som just det 
barnet behöver. Alla barn är olika och det viktigt att se till den enskilda individen. Som 
pedagog är det betydelsefullt att veta vad som ligger till grund för olika reaktioner för att på 
bästa möjliga sätt kunna bemöta barn med anknytningssvårigheter. Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) säger att  
 
                Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse 

i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg 
om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 
om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 
människors uppfattningar och levnadssätt. (Lpfö 98, s.3)  

 
 
Vi har inte någonstans i utbildningen fått information om att adoptivbarn är en grupp som kan 
ha anknytningssvårigheter. Vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på 
anknytningsproblematiken och lämnar språksvårigheterna därhän. Barn som har upplevt en 
skilsmässa har också varit med om en slags separation, där förlorar dock inte barnet sin 
anknytningsperson rent fysiskt, därför kommer vi inte att ta med denna kategori barn i vår 
studie. Vår hypotes är att på grund av separationerna adoptivbarnen varit med om kan de ha 
svårt med anknytningen till vuxna. Det är därför av stor betydelse att pedagogerna på 
förskolan vet hur man ska bemöta adopterade barn med anknytningssvårigheter dels på ett 
pedagogiskt sätt men också på ett professionellt/medmänskligt sätt. 
 
Under andra världskriget blev tusentals barn föräldralösa och det var då fenomenet att 
adoptera barn från andra länder började. Över 5000 barn adopterades till USA. Under 1950-
talet i samband med Koreakriget adopterades ca 15.000 barn till USA, detta för att dessa barn 
var amerikanska soldater och var ej välkomna i det koreanska samhället. Cederlund (2003, 
s.13) 
 
Eftersom detta är ett ämne som inte inkluderas i utbildningen vill vi gärna undersöka det mer 
och ta reda på hur det ser ut i förskolorna. 
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2. Syfte 
 
Vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring adopterade barn som förlorat sin 
primära anknytningsperson? 
 
2.1. Frågeställning 
 
• Hur arbetar lärarna i förskolan med adoptivbarn som upplevt tidiga separationer? 
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3.  Definition av begrepp 
 
Adoption – Att uppta ett barn som sitt eget i familjen. (Henningsson 2003, s. 45). 
 
Affekt – Beskriver inom psykiatrin och psykologin ett upplevt känsloläge (emotion). 
(http://web4health.info/sv/answers/psy-affect-what.htm)  
 
Anknytning – Bandet mellan barn och anknytningsperson som skapas under de första 
levnadsåren.  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anknytning 
 
Tidiga separationer – Med tidiga separationer menar vi barn som mist sin primära 
anknytningsperson innan 5 års ålder.  
 
Separation – Att lämna några eller någon man varit fäst vid.(Déry-Tegnér och Windahl 2001, 
s. 6). 
 
Separationsångest – Att inte kunna hantera situationer som innehåller förändringar och 
uppbrott. (Elias 2002, s. 23).   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

4. Bakgrund 
 
I Lpfö 98 anges att förskolan skall ta hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar samt 
att alla barn som behöver mer stöd än andra, varaktigt eller tillfälligt, skall få det. Vår 
undersökning har tillkommit för att ta reda på vad pedagogerna i förskolan vet om 
adoptivbarns tidigare anknytningshistoria och möjliga sätt att upptäcka de barn som har 
brister och hjälpa dem.  
 
 
4.1 Historiskt perspektiv 
 
Enligt Kats (1990, s. 13) upptäckte man under början av 1900–talet att barn på institutioner 
utvecklades sämre än andra barn. Trots att de fick mat, kläder och skolundervisning var de 
mindre till växten, stelare i kroppen, blev torra senare, hade sämre språkutveckling och 
svårare att ta till sig skolundervisningen än andra barn. Om de blev omhändertagna som 
foster- eller adoptivbarn visade de sig ofta mindre tillgivna än de som inte varit på institution. 
Detta gjorde att många forskare blev intresserade av att undersöka mammans betydelse för 
barnets utveckling.    
 
Av etiska principer kan man inte göra vetenskapliga experiment med levande barn men ibland 
kan man utnyttja händelser i samhället och analysera konsekvenserna. Några sådana 
förfärande experiment utsattes barn för under världskrigen då tusentals skildes från sina 
föräldrar. Kats (1990 Dagens Nyheter 9 januari s. 40) skriver att de som togs omhand på 
barnhem reagerade de på två olika sätt vid kontakten med vuxna. Antingen tydde de sig till 
någon ur personalen och var svartsjuka på andra barn och om den personen försvann blev de 
deprimerade eller så var de vänliga mot alla vuxna på ett ytligt sätt. De följde med vem som 
helst men lämnade den personen lika fort för en annan och satt i knäet på vem som helst.  
 
Under 40- och 50- talet utfördes stora undersökningar angående föräldrarolösa och övergivna 
barn av flera kända psykoanalytiker som till exempel René Spitz, Anna Freud, John Bowlby 
och Margaret Mahler. Bowlbys studier ledde fram till anknytningsteorin som kommer att 
redogöras för under avsnittet teoretiska förhållningssätt.  
 
I mitten av 60-talet började det bli allt vanligare med internationella adoptioner, 2001 hade det 
adopterats över 40 000 barn till Sverige Till en början trodde man att barnen då de kom till en 
familj som tog hand om och älskade dem skulle ”glömma” det de tidigare hade upplevt. 
Omgivningen och familjen behandlade dem som om de varit födda i familjen. Efter några år 
upptäckte man att adoptivbarn kan ha problem som hänger samman med en störd anknytning. 
(Proos 2001, s. 4). 
 
 
4.2 Nutidsperspektiv  
 
Synen på separationers påverkan på barns utveckling har förändrats med tiden.  
 
Kats (1990 Dagens Nyheter 10 januari s. 34) anser att störningar hos barn, oavsett 
svårighetsgrad, har uppstått på samma sätt – genom bristande kontakt med människor under 
den allra första tiden i livet. Spädbarn är de som är ömtåligast och mest sårbara för 
separationer och bristande anknytning. Inget barn kan genom någon slags ”naturlig” 



5 

utveckling och själv reparera de skador som uppstått på grund av bristande kontakt med en 
anknytningsperson, de behöver få hjälp. Déry-Tegnér och Windahl (2001, s.16) menar att 
enligt definition kan separation från biologiska föräldrar före åtta månaders ålder inte ge 
upphov till anknytningsproblem eftersom ingen etablerad anknytning hunnit uppkomma. 
Separationer torde vara som mest kritiska då barnet är mellan åtta månader och ungefär tre år 
eftersom det har knutit an och uppfattar separationer utan att kunna hantera dem, de flesta 
barn som adopteras är i detta åldersintervallet. De anser även att mycket svåra upplevelser 
under spädbarnsåren inte nödvändigtvis påverkar personlighetsutvecklingen negativt. 
Upplever barnet många negativa händelser tidigt i livet kan dessa förblekna genom att barnet 
är med om många positiva företeelser senare i livet, det är istället ytterst ovanligt att tidiga 
och sena upplevelser är oberoende av varandra. De flesta adopterade barn kommer från 
miljöer som är skadliga för barnets utveckling och uppväxt och därför är adoption oftast en 
positiv lösning för dem. (Déry-Tegnér och Windahl 2001, s. 12). 
 
Adesman (2004, s. 81-84) anser att barnets ålder vid separationen från mamman har stor 
betydelse. Om barnet har haft möjlighet att knyta an till någon vuxen så kommer det, även om 
den anknytningen inte var oproblematisk, att ha lättare att knyta an till annan vuxen senare. 
Problem kan uppkomma om barnet har bott på ett barnhem utan någon speciell som tagit hand 
om det. Har det blivit behandlat mer som ett objekt än en person kan det få svårigheter att 
senare knyta an till någon vuxen, det har inga referensramar.    
 
Modern psykologi skiljer mellan affekter, känslor och emotioner. Alla barn föds med ett 
”affektprogram” som ser likadant ut oberoende av kulturell omgivning, ilska/vrede, ledsnad, 
rädsla, glädje, avsky, intresse, skam och förvåning. Detta utgör underlättande faktorer vid 
adoption av små barn eftersom de hjälper till att skapa en positiv anknytning. Hos äldre barn 
är de känslomässiga relationerna och mönstren mer sammansatta och komplexa. De har en 
emotionell utvecklingshistoria som kan vara svårt för vuxna runt omkring dem att förstå eller 
att tyda och som kan leda till missförstånd i försöket att skapa en gemenskap. (Déry-Tegnér 
och Windahl 2001, s.18-20) 
 
Adesman (2004, s. 76-78) skriver att även om anknytningen mellan barn och föräldrar är stark 
är det inte alltid ett harmoniskt förhållande utan de kan reta sig på varandra och bli arga. Det 
viktiga är att anknytningen ligger som en grund för deras relation. 
 
 
4.3 Adoptivföräldrarnas anknytning till barnet 
 
Adesman (2004, s. 70-75) menar att det finns tre stadier som adoptivföräldrarna går igenom i 
anknytningsprocessen till barnet:  
 
Period 1 startar då föräldrarna får reda på att det finns ett speciellt barn som skall bli deras. De 
fantiserar om barnet och förbereder sig på att ta emot det genom att till exempel ställa i 
ordning ett rum, köpa kläder och leksaker.  Om adoptionen av det barnet av någon anledning 
inte kan genomföras måste föräldrarna ofta genomgå ett sorgarbete även om de aldrig mött 
barnet i verkligheten. I den här perioden är processen enkelriktad, eftersom barnet inte mött 
sina påtänkta föräldrar.  
 
I period 2 anländer barnet till familjen och anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas. 
Det första mötet mellan barn och föräldrar bör vara privat även om barnet kommer med 
eskort.  
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Under den sista perioden lär föräldrarna verkligen känna barnet genom att prata med det, 
krama det och ta hand om det. Barnet kommer att svara, men kanske inte alltid på det sätt som 
föräldrarna föreställt sig. Barn som lämnat fosterföräldrar eller barnhem känner sig otrygga 
och oroliga, de till och med sörjer sin tidigare vårdnadshavare. Barnet kanske testar de nya 
föräldrarna genom att uppföra sig illa och se om det blir tillbakaskickat.  
 
 
4.4 Tecken på separation och bristande anknytning  
 
Luther (2001, s. 17-18) skriver att de barn som skiljs från sina biologiska föräldrar känner 
sorg och ungefär två tredjedelar av dem uppvisar en eller flera typiska reaktioner som 
 
Sömnsvårigheter – barnen litar inte på att föräldrarna verkligen finns kvar då de vaknar. 
Regression – barnen har ofta en babytid att ta igen. 
Närhetsproblem – barnen kan ha ett starkt behov av närhet samtidigt som de inte vågar knyta 
an till någon speciell person. De blir distanslösa och klänger på alla antingen de är bekanta 
eller inte. Detta beteende bryts ibland men kan övergå i att endast föräldrarna, eller bara den 
ena föräldern, duger. 
Livlighet eller hyperaktivitet – hos vissa barn är livligheten ett sätt att hålla borta en inre 
spänning eller ångest.  
 
Om det blir problem med anknytningen mellan barn och föräldrar vid en adoption beror det 
inte enbart på barnet och heller inte enbart på föräldrarna. Det är viktigt att förstå att barn och 
föräldrar påverkar varandra. Då föräldrarna ger kärlek till barnet får de leenden och svar 
tillbaka och så småningom även kärlek. Barnet är speciellt för föräldrarna och de kommer att 
bli speciella för barnet. Särskilt om det adopterade barnet är lite äldre och har varit på 
barnhem uppstår inte anknytningen omedelbart. De flesta människor behöver tid för forma 
långvariga band till varandra och detta innefattar naturligtvis barn och föräldrar. (Adesman 
2004, s. 70-75) 
 
Alla barn med tidiga trygghets- och kärleksbrister kan få svårt att acceptera gränser och 
normer och uppför sig provocerande eller utagerande. De kanske till och med avvisar fysisk 
kontakt. De här barnen ändrar inte sitt beteende omedelbart då de genom adoption erbjuds den 
kärlek och trygghet som de gått miste om tidigare. Det kan till och med ta lång tid innan de 
klarar av att ta emot den. För att hjälpa barnen måste man arbeta systematiskt för att ge dem 
trygghet trots att de avvisar närhet med en annan människa. Genom lek och andra 
samspelsformer kan barnet fås att våga acceptera psykisk och fysisk kontakt med 
adoptivföräldrarna. Det enda sätt som kan reparera de tidiga störningarna är att barnet tas om 
hand av någon/några som orkar älska det så mycket att de kan sätta de gränser som barnet inte 
själv klarar. De måste ges absolut trygghet och omvårdnadspersonerna måste finnas till hands 
år efter år. Det kan ta mycket lång tid innan adoptivbarnet vågar börja lita på sina föräldrar, 
vågar lita på att de alltid finns där för dem. (Carli och Dalen 2002, s. 8-9). 
 
Barn som varit med om tidiga separationer kan senare i livet få svårt att hantera situationer 
som har med förändring och uppbrott att göra, det kan gälla en så enkel sak som att våga börja 
sova i ett eget rum. Man kan hjälpa barnet att hantera sin separationsångest genom att alltid 
berätta vart man går, vad man skall göra, hur länge man skall vara borta och vara noga med 
att inte komma för sent. (Elias 2002, s. 23-24) 
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4.5 Förskolan 
 
På 80-talet fördes en diskussion i Adoptionscentrums tidning Att adoptera om hur 
adoptivbarnen fungerade på ”dagis”.  
Fornander (1984 Att adoptera, nr 1 s. 8-9), familjeassistent i Stockholm som arbetade med 
uppsökande och förebyggande verksamhet för barn i förskoleåldern, skriver i en artikel att 
hon fick kontakt med många adoptivbarn som mådde dåligt på ”dagis”. I artikeln anger 
Fornander att hon fann många gemensamma drag för de här barnen, bland annat: 
 
• koncentrationssvårigheter 
• svårighet med kamratkontakter 
• söker vuxenkontakter men har svårt att knyta an till en vuxen 
 
Hon upptäckte att störst problem hade de barn som flyttats runt mellan olika barnhem och 
ansåg att dessa barn måste ha minst ett år på sig att knyta an till sin nya familj innan de börjar 
på förskolan. 
 
Tizard (1977 i Halldén 1981, s. 15), som undersökte hur en adoption kan bedömas som lyckad 
utifrån olika kriterier, fann att då adoptivbarnen var åtta år kunde en majoritet av adoptionerna 
anses lyckosamma utifrån alla kriterier utom beteendet i skolan. Lärarna ansåg att 
adoptivbarnen var mer rastlösa, var irriterade, olydiga, ensamma och sökte mer 
uppmärksamhet än andra barn.  
 
Kats (1990 Dagens Nyheter 11 januari s. 34) anser att de första tecknen på en tidig störning 
kan man märka redan i förskolan. Barnen är okoncentrerade och stör andra barn, de har ett 
behov av att alltid vara i centrum, de byter från en aktivitet till en annan, har svårt att leka 
tillsammans eller samarbeta en längre stund med andra. Dessa barn blir lätt överstimulerade 
och ”går igång” utan att sedan hitta stoppknappen. Många gånger har de också svårt att skilja 
på fantasi och verklighet, de går in i sagan eller bilden och har svårt att hitta tillbaka till 
verkligheten igen.  
 
Psykologerna Hägglund, Paues-Odqvist och Sterky (1987 Att adoptera nr 1 s. 6) ger de första 
anvisningarna om hur man bör göra då man skolar in adoptivbarn på förskolan  
 
• börja med korta dagar 
• hämta barnet tidigare än andra barn, då behöver det inte oroa sig för att föräldrarna inte 

kommer tillbaka 
• försiktighet även om barnet verkar tryggt eftersom marginalerna kanske inte är så stora 
• fasta rutiner eftersom barnen har haft det rörigt tidigare i livet och det gäller att göra 

vardagen så förutsägbar som möjligt för att de skall bli trygga.  
 
De råd som ges till föräldrar och pedagoger är att ta det lugnt vid invänjningen av barn som 
upplevt tidiga separationer. Landerholm (2007 Att adoptera nr 1 s. 12-13) anser att det är 
viktigt att både personal och föräldrar förstår att inskolningen behöver ta lång tid, kanske 
dubbelt så lång tid som för andra barn. 
 
När det är känt bland personalen att man har ett adoptivbarn på avdelningen är det viktigt att 
man funderar igenom personalsituationen, speciellt om barnet haft svårigheter med 
separationen från föräldrarna under inskolningsperioden. Så långt som möjligt bör man 
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begränsa antalet personal på avdelningen. Blivande förskollärare och PRAO-elever måste få 
noggrann information om adoptivbarnets speciella behov och hur de skall möta barnet på ett 
sunt sätt. Adoptivbarnet måste också förstå att dessa personer bara finns på avdelningen en 
begränsad tid så att de inte knyter an till den tillfälliga personalen (Elias 2002, s. 29).  
 
I Lpfö 98 anges att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 
känner trygghet i den”, s. 9. För att stärka barnets personliga identitet och självkänsla skall 
man vara mån om att visa intresse för ursprungslandet. Då man talar om andra länder och 
andra traditioner är det viktigt att tänka på hur man uttrycker sig. Det finns inga konstiga, 
märkliga eller främmande länder och kulturer, alla ser bara olika ut mot vad vi är vana vid. Då 
man behandlar olika familjebildningar bör man tänka sig för. Alla föräldrar är ”riktiga 
föräldrar” och alla hem är ”riktiga hem” men alla barn lever inte tillsammans med sina 
biologiska föräldrar. (Elias 2002, s. 28)  
 
 
4.6  FN: s konvention om barns rättigheter  
 
De flesta artiklarna i FN:s barnkonvention tar upp barns rätt att känna sig trygga inom många 
olika områden.  
 
I artikel 21 ges regler för hur adoptioner skall gå till. Vid en adoption får ingen deltagande 
part erhålla någon ekonomisk vinst, barnet skall få samma rättigheter som biologiska barn och 
så vidare.  
 
Artikel 35 anger att länderna skall vidta åtgärder för att förhindra bortförande och försäljning 
av barn.  
 
 
4.7 Haagkonventionen 
 
Haagkonventionen anger hur samarbetet vid internationella adoptioner skall gå till och hur 
barnen skall skyddas.  
Ett barn bör växa upp i en familjemiljö och alla stater bör göra det möjligt för varje barn att 
stanna kvar hos sin biologiska familj. Om detta inte är möjligt bör man i första hand leta efter 
en lämplig adoptivfamilj i ursprungslandet och först därefter kommer internationell adoption 
på tal. (Henningsson 2003, s. 44)  
 
 
4.8 Hur går det sedan?  
 
Det går ofta bra för adoptivbarnen de första åren i skolan men blir svårare i högstadiet vilket 
kan bero på språksvårigheter. Det är vanligare att adopterade ungdomar går ut nian utan 
slutbetyg i två ämnen än övriga elever men klarar i de flesta fall av de utbildningar som de 
väljer och får arbeten som ger en god försörjning. Enligt statistiken är det inte lika många 
adopterade som har en lång högskole- eller universitetsutbildning som svenskar i allmänhet. 
(Landerholm 2003, s. 237)  
 
Internationellt adopterade har större risk att drabbas av psykiatriska problem än övriga 
jämnåriga grupper i samhället. De löper till exempel 3,5 gånger större risk att få psykiatrisk 
vård på sjukhus och 4 gånger större risk att bli intagna på sjukhus efter ett självmordsförsök. 
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Att riskerna är förhöjda är ingen överraskning eftersom det finns många riskfaktorer i de 
adopterades bakgrund och livsvillkor. (Lindblad 2004, s. 139-140) 
 
Landerholm (2003, s. 16, 182) fann att för cirka 80% av adoptivbarnen fungerar livet som 
vuxen ganska bra men erfarenheter som hänger samman med adoptionen har påverkat deras 
sätt att möta livet i olika skeden. Många hittar en partner och etablerar en relation där de kan 
få och ge psykisk och fysisk näring till varandra. Statistiken visar dock att inhemskt 
adopterade gifter sig och skiljer sig oftare än andra och internationellt adopterade inte lika 
ofta etablerar en parrelation som jämnåriga.  
 
Adopterade är inte gifta i lika stor utsträckning som jämförbara individer i samma ålder och 
färre adopterade har barn. Detta kan vara ett uttryck för att de gifter sig och skaffar barn 
senare i livet och i så fall minskar skillnaden med åren eller kanske till och med försvinner.  
Av de manliga adopterade som är pappor lever fler i hushåll utan barn än pappor i jämförbara 
grupper och de kvinnliga adopterade som är mammor är i större uträkning ensamstående 
föräldrar. Detta kan indikera att adopterade har svårigheter att upprätthålla en nära 
vuxenrelation. (Lindblad, Hjern & Vinnerljung 2003, American Journal of Orthopsychiatry, 
Vol. 73, No 2, s. 192, 199)       
 
Lindblad (2004, s. 115-117) finner i sin forskning att det finns stora likheter i 
levnadsvillkoren mellan infödda svenskar och internationellt adopterade svenskar men några 
påtagliga skillnader finns dock. De adopterade som grupp har sämre förmåga att försörja sig 
vilket kan bero på att en högre andel av dem har psykiska och sociala problem men en del har 
också mött hinder genom diskriminering på grund sitt utseende. Sammantaget anser Lindblad 
att det har gått ”tillräckligt bra” för att man skall kunna anse att internationella adoptioner är 
en bra lösning för att både skapa möjligheter för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att ta 
hand om föräldralösa barn. (Lindblad 2004, s. 215) (Lindblad, Hjern & Vinnerljung 2003, 
American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 73, No 2, s. 195)       
 
 
4.9 Tidigare forskning 
 
Lindblad (2004, s. 21-25) skriver om hur forskningen kring adoptivbarns bakgrund ser ut. 
Han menar att forskarna tyvärr inte vet så mycket om dessa barns bakgrund. Alla barn 
kommer med olika faktorer i bagaget som till exempel undernäring, barnhemsplacering i olika 
lång tid och andra olika trauman. Han menar vidare att många undersökningar som gjorts i 
båda Sverige och andra länder har för små grupper för att forskningen skall vara tillförlitlig. 
Han menar dock också att vissa frågor kan man få svar på genom att bara ha en liten 
undersökningsgrupp. Den mesta forskning som är gjord, enligt Lindblad handlar om 
adopterade är mer benägna att få en psykisk sjukdom. Han skriver också att adopterade barn i 
11-års ålder skiljer sig mer från majoritetsbefolkningen men när de kommer upp i 20-års ålder 
har dessa skillnader mer eller mindre försvunnit detta presenteras i artikel skriven av Michael 
Bohman med flera.  
 
Lindblad (2004, s. 21-25) skriver vidare om att det ofta förekommer forskare som själva är 
adoptivföräldrar och att då skildras adoptionerna som lite bättre och mer ”idylliska”, som han 
benämner det, än vad de kanske faktiskt är. Till sist beskriver han hur samhällets attityder 
ändras och att den forskning som finns nu antagligen ses med helt andra ögon om trettio år.  
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Nedan följer en kort sammanfattning om forskning inom adoptivbarn utifrån Statens 
offentliga utredningar SOU (2003:49) där Marianne Cederblad har varit huvudförfattare. 
 
Forskning visar att barn som har vistats en längre tid på barnhem, de har alltså varit med om 
många negativa händelser tidigt i livet och inte fått den anknytning som de bör. Ju längre tid 
de varit på barnhemmet desto längre tid tar det att knyta an till den nya familjen. Dessa barn 
visar senare i livet upp otrygga former av anknytning i mor- barn relationen.  
 
Cederblad (2003) skriver om hur adopterade barn är 2-3 gånger vanligare inom barn – och 
ungdomspsykiatri. Detta är lika både i Sverige men också internationellt. Pojkar visar upp ett 
slags beteende, de är mer aggressiva och hyperaktiva medens flickor uppvisar ett depressivt 
uppförande. Anledningen till att dessa barn finns i så stor utsträckning inom psykiatrin är att 
de negativa händelser de kan ha varit med om innan adoptionen följer med de flera år framåt 
och detta tar lång tid att bearbeta. Vid internationella adoptioner är detta något som kan vara 
svårt att få reda på. Även om adoptivfamiljen är den bästa kan barnet får psykiska problem.. 
Man har dock funnit att den övervägande delen av adoptivbarnen har utvecklats med god 
hälsa och god psykiskt hälsa.  
 
Vidare skriver Cederblad (2003) om hur adoptivbarnen i skolan klara sig, de ligger ofta på 
samma genomsnitt som andra barn i resten av landet. Här fanns det emellertid en stor 
spridning inom den undersökta gruppen. De skolproblem som fanns var språksvårigheter och 
koncentrationssvårigheter. Det kan också finnas vissa svårigheter bland en del barn att knyta 
an till en hel grupp, vilket man gör både i förskolan och skolan.  
 
Cederblad (2003) beskriver hur adopterade barn i vuxen ålder kan känna en längta efter att 
hitta sina biologiska föräldrar men att i barn och ungdomsåren vill de helst bara vara som sina 
kamrater.  Hon menar också att det är bara cirka hälften av alla adopterade som aktivt 
försöker hitta sina biologiska föräldrar och etniska bakgrund. Frågan om hur man kan 
utveckla någon slags etnisk identitet blott baserad på om man är född i landet är oklar. 
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5. Teoretisk ram 
 
För ett barns utveckling är det viktigt att det har haft möjlighet att skapa en god anknytning 
till en vuxen person som finns och som kommer att finnas i barnets närhet. Adoptivbarn har 
ofta varit med om en eller flera separationer vilket gör att de kan ha svårt med anknytningen. 
 
 
5.1 Anknytningsteorin 
 
Det finns enligt Bowlbys teori om anknytning (Evenhaug & Hallen, 2000, s. 186-189) tre 
faser. 
 
1. Före anknytningen (0-3 månader). Barnen riktar sitt anknytningsbeteende mot alla de 

möter. 
2. Anknytning-i-vardande (3-7 månader). Barnen börjar skilja mellan de primära 

vårdnadshavarna och andra personer. 
3. Etablerad anknytning (7 månader-3 år). Barnen upprättar en stark känslomässig bindning 

till en person (eller några personer) och reagerar negativt på främlingar. 
 
Alla spädbarn går igenom en sådan här anknytningsprocess men den kvalité de får på 
anknytningen skiljer sig mycket. Ainsworth med flera (i Evenhaug & Hallen, 2000 s.190-192) 
skiljer mellan olika grad av trygghet i relationen. Då barnen utsätts för en främmande 
situation visar barn med trygg anknytning att de föredrar omsorgspersonen framför en okänd 
människa. Barn med en ångestladdad eller osäker anknytning avvisar eller ignorerar 
omsorgspersonen vid en återförening. Det betvivlas inte att anknytningens kvalitet beror på 
den tidiga relationen mellan vårdnadshavare och barn.  De tre viktigaste faktorerna för 
kvaliteten är omsorgspersonerna sensitivitet på barnens signaler, deras egna 
barndomsupplevelser och barnens egna temperament.  
 
Enligt Bowlby har barnet en medfödd strävan att söka samband med vuxna människor. Han 
menar att barnet måste med hjälp av olika signaler locka till sig en vuxen, till exempel genom 
gråt och leenden.  
 
Bowlby (Evenhaug & Hallen, 2000, s. 186-189) menar att barn har en naturlig känslomässig 
bindning (anknytning) till mamman. Mamman har som uppgift att skydda barnet mot 
farligheter genom att tolka barnets anknytningsbeteende, till exempel gråt, leenden och andra 
ljud. Barnen är aktiva i anknytningsprocessen, men för att den ska kunna utvecklas på ett 
positivt sätt måste det ske i samspel med en person som kan tolka barnets signaler. Spädbarnet 
kan tidigt skilja mellan olika ansiktsuttryck och röster, men det är först vid ett år som barnet 
verkligen har skapat en anknytning till en eller ett par personer.  
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5.2 Barns utveckling 
 
Hwang & Nilsson (2003 s. 27-45) menar att utvecklingsteorier har som innebörd att ge en 
allmän och konkret bild av hur utvecklingsförloppet ser ut. De skall beskriva hur hela 
livsloppet ser ut för en individ och varför livet ter sig som det gör. Det är betydligt svårare att 
beskriva hur jagets utveckling sker och hur barn knyter an till en vuxen än att beskriva hur 
barn lär sig, krypa, sitta och stå. Hwang och Nilsson menar att adopterade barn kan därför ha 
en problematik vad det gäller de olika utvecklingarna eftersom anknytningsproblem kan ligga 
till grund.  Det är en mängd olika faktorer och samspel som avgör hur ”produkten” blir, hur 
barnet kommer att uppleva sin omvärld och bete sig i den. Alltifrån det att man föds till det att 
man dör handlar individens utveckling om systematiska och logiska förändringar mot ett 
bestämt mål. Detta styrs av bland annat arv, inlärning och samspelet mellan arv och miljö. 
 
När man ska beskriva en individs utveckling utgår Hwang & Nilsson från tre olika aspekter: 
kognitiv och perceptuell utveckling, fysisk utveckling, och socioemotionell utveckling. 
 
Den kognitiva och perceptuella utvecklingen inkluderar alla mentala processer som vi 
använder för att få information angående vår omgivning och för att ta fram kunskaper ur vårt 
minne. Den inbegriper också processer som gör att vi blir medvetna om oss själva och andra 
människor. De har till syfte att hjälpa oss tolka världen och vår egen plats i den. 
Varseblivning (perception), drömmar, fantasi, värderingar, tolkningar, inlärning, tänkande, 
begrepp och problemlösning finns också under den kognitiva utvecklingen.  
 
Den fysiska utvecklingen innefattar alla kroppsliga förändringar, till exempel längd och vikt, 
förändringar i skelett, nervsystem, inre organ och muskler. I den fysiska utvecklingen ingår 
också grov- och finmotorik som att lära sig krypa, gå, sitta, tala och skriva. Även kroppsliga 
avvikelser, sjukdomar och yttre skador ingår under denna aspekt. 
 
Hur vi utvecklas till känslomässiga unika människor ingår i den socioemotionella 
utvecklingen samtidigt som vi blir sociala individer i ett samhälle. Här inkluderas också hur 
vår egen identitet utvecklas och hur vi lär oss normer för vad som är acceptabelt i olika 
sociala situationer.  
 
I tanken är dessa nyss genomgångna aspekter lätta att skilja på men i det verkliga livet går de 
in i varandra och påverkar också varandra. Vi måste, för att på bästa sätt förstå barnet, ta reda 
på hur barnet mår fysiskt sett, vad som pågår i barnets tankevärld, språkets utveckling, 
intellektuella förmåga och dess temperament samt nyfikenhetsgrad. Vi bör också se till vilka 
relationer barnet har, men även vilka det kan tänkas ha haft tidigare. 
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 5.2 Separationer 
 
Små barn som plötsligt inte ser sin mamma får omedelbart en känsla av övergivenhet, barnet 
är rädd för att bli lämnad ensamt och söker genast kontakt med mamman när hon återkommer. 
Barn som oavbrutet är tillsammans med sin mamma utvecklar tidigt starka reaktioner på 
separationer. Dessa kan uppstå redan vid sex månaders ålder i stället för, vilket är vanligast, 
mellan åtta-tolv månaders ålder. De allra flesta barn blir rädda när den vuxna lämnar dem 
ensamma, men det finns inget som tyder på att alla barn visar sin rädsla på samma sätt, 
snarare tvärtom. Hwang (1992 s.72-73) 
 
Psykologiskt kan man uppfatta tre olika separationsfaser; den första består av sorg och 
förtvivlan, i den andra fasen gör barnet motstånd och blir argt och ilsket men det är först i den 
tredje fasen som barnet börjar anpassa sig. Den sista fasen missuppfattas ofta av vuxna med 
att barnet istället har blivit snällt. Detta är dock inte snällhet utan en depression, om barnet då 
inte får hjälp kan det få återstående depressioner genom resten av livet. Små barn kan klara att 
vara ifrån sin anknytningsperson en kortare tid men utvecklas det till längre tid och barnet 
förflyttas till en främmande miljö kan detta leda till en katastrof för barnet. Hwang (1992, 
s.74)  
 
Då Halldén (1977, s. 97-99) undersökte adoptivbarn som kom till Sverige då de var mellan 1 
och 2,5 år fann hon att de hade det svårt den första tiden. Hon kunde iaktta uttryck för 
förtvivlan, utsatthet, ängslan, begränsad mimik och motorik och en stillsamhet som berodde  
på att barnet inte såg några relationer mellan företeelser. Alla punkter som barn behövde för 
att orientera sig i omvärlden hade försvunnit i och med att de ryckts upp från sin ursprungliga 
miljö. De hade ersatts av helt nya miljöer och människor och för barnet innebar detta ett hot 
mot hela dess existens. Det mest utmärkande draget hos adoptivbarnen var en desorientering, 
de befann sig i en värld som inte var assimilerbar. Barnen kunde inte koda de nya intrycken 
och deras upplevelser ledde inte till någon aktivitet. Den första tiden var de oförmögna att 
utforska sin miljö och hade svårighet att förstå sammanhang, det var mycket som blev 
obegripligt för dem. Denna desorientering gör att adoptivbarnen lätt tappar intresset och blir 
passiva eller blir förtvivlade över obegripligheter. Föräldrarna till de barn som ofta var 
förtvivlade och omöjliga att trösta insåg barnets svårigheter medan föräldrarna till de passiva 
barnen lättare förnekade barnens svårigheter och ansåg att allt hade gått bra. Adoptivbarnens 
reaktioner tvingade i vissa fall föräldrarna att inse deras situation medan reaktionerna i andra 
fall var så diffusa att de var svåra att tolka.  
 
 
5.2.1 Relationen till pappan 
 
Hwang (1992, s. 78-79) menar att relationen till pappan inte är lika uppmärksammad som den 
till mamman. Han ställer sig frågan om barnet inte har en lika strakt utpräglad relation till 
pappan som till mamman. De flesta barn har en stark relation till båda föräldrarna, dock 
verkar det som barn blir ledsnare när de är ifrån sin mamma. Hwang menar att när barnet 
utsätts för en stressad situation, till exempel när någon främmande person närmar sig, finns då 
både pappan och mamman i närheten så fördrar barnet i de flesta fall mamman. Detta kan 
bero på den traditionella rolluppdelningen som vi är vana vid att se i vårt samhälle, där 
mamman oftast ansvarar för barnen och omvårdnaden. Detta gör att barnet söker sig till 
mamman för att få tröst och när det är sjukt, trött eller ledset.   
 
5.3 Anknytning 
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Adoptivbarn med tidiga störningar är i stort behov av tydliga yttre ramar – enkla och klara 
regler i stället för förklaringar, en god struktur i vardagen. Ytterligare en sak som är 
utmärkande för de tidigt störda barnen är enligt Kats (1990 Dagens Nyheter 11 januari s.34) 
att de har svårt att förstå sammanhang. För dem finns inget i går eller i morgon, de lever i 
nuet. Detta gör att de inte förstår vad som har hänt och varför, inte planerar för vad som skall 
hända och inte förstår innebörden i ”därför att”. 
 
På grund av att barnet inte haft något permanent ”du” att spegla sig i har det fått en svag jag-
känsla. Uppmaningar fungerar ofta bra i en du-och-jag-relation men då, man säger något till 
hela gruppen uppfattar inte dessa barn att det gäller dem (Kats 1990 s. 26). 
 
De barn som antingen klamrar sig fast vid människor och platser eller plötsligt släpper 
greppet helt och inte kan ”hitta tillbaka” utan hjälp lider av separationsångest. Det är enligt 
Kats (1990 s. 26-47) inte samma sak som att sakna och sörja något man förlorat utan antingen 
finns det där eller så har det upphört att existera. Det som inte finns kan man inte sörja eller 
sakna, det lämnar bara tomhet efter sig. Barnet har en känsla av att någonting fattas men inget 
som går att sätta ord på. Det gör allt för att hålla sig så långt borta som möjligt från den farliga 
tomheten till exempel genom att oavbrutet röra på sig. Att tro att ett sådant barn kan sitta ner 
och läsa en bok är dömt att misslyckas. Det är inte ovanligt att adoptivbarn lider av 
separationsångest i varierande grad. För att lära sig stå ut med de känslor som väcks av en 
separation måste man separera ”lagom”. (Lotta Landerholm i Höjer 2005 s. 54). 
 
Barn med tidiga trygghets- och kärleksbrister är ofta utagerande – deras känslor riktas med 
våldsam kraft från dem själva och mot omgivningen. För att kunna överleva de första 
dagarna, veckorna, månaderna och ibland åren i livet har de utvecklat denna 
försvarsmekanism. (Kats 1990 s.89) 
   
Déry-Tegnér och Windahl (1992 s. 9) skriver också om två olika slags utvecklings-
psykologier, dels ”en-personspsykologi” och dels ”relations-psykologi”. I en vanlig en-
personspsykolgi har människan alla sina känslor, personlighetsdrag och konflikter inom sig, i 
relations-psykologi är dessa känslor, personlighetsdrag och karaktärsdrag något som är i 
relation till andra människor. I den moderna psykologin får den relationella psykologin mer 
plats och ersätter en-personspsykolgin, mor och barn relationen blir istället mor - barn 
relation.  
 
Sociala relationer är en stor och viktig del av människors liv och senare forskning visar att 
människan från första andetaget är sociala individer. Förr trodde man att barn var egenkära 
och asociala men detta är alltså fel. Att få sociala kontakter är ett grundläggande mänskligt 
behov. När barnet är ca två månader gammalt börjar det ta ögonkontakt, ler allt oftare och 
svarar mer på sociala signaler med hjälp av joller. Det är också nu som spädbarnet börjar 
känna igen föräldrarna/vårdnadshavarna och i första hand svara dem. Det är först vid sex-åtta 
månaders ålder som barnen väljer föräldrarna i första hand, detta menar Déry-Tegnér och 
Windahl (s. 16). 
 
De flesta barn som adopteras är 0-3 år och har därför en störd anknytningsprocess till en 
vuxen person. Under förutsättning att upplevelser senare i livet verkligen är positiva 
förbleknar påverkan från de tidigare upplevelserna. (Déry-Tegnér och Windahl 2001, s. 11). 
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6. Metod  
 
I metodavsnittet presenterar vi vilken undersökningsmetod vi har använt oss av och vi har 
även tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna. 
 
 
6.1 Kvalitativ undersökning 
 
När man gör undersökningar där syftet är vetenskapligt kan studien genomföras med ett 
kvantitativt eller ett kvalitativt förhållningssätt enligt Løkken och Søbstad (1995, s.29) 
 
Kvalitativa metoder karakteriseras av att de inte använder sig av siffror eller tal utan istället 
inriktar de sig på verbala uttryckssätt, både skrivna och talade. Backman (2007, s.31)  
 
Det kvalitativa förhållningssättet används för att studera kvalitéer av det man undersöker. 
Man studerar hela människan, både förhållandet individer emellan samt mellan individen och 
omgivningen. Det är viktigt att fokusera på hela människan, syftet är att man ska försöka 
förstå hela människan. Den kvalitativa forskningen innebär att man går från det enskilda och 
specifika till det allmänna där erfarenheterna är viktiga. Vid kvalitativa studier är det 
förståelsen som är det mest betydande. Intervju och observation är de vanligaste metoderna 
inom kvalitativ forskning. (Løkken och Søbstad 1995, s. 29-33) 
 
Den kvalitativa forskningen är vanligtvis helhetsinriktad, ”helheten är något mer än de 
enskilda delarna”. Genom att se helheten och de olika sambanden bildas ett heltsintryck av 
människan. (Løkken och Søbstad 1995, s. 29) 
 
Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer eftersom det vi vill få fram inte går att 
presentera i tabeller och diagram. Vi har valt att presentera båda metoderna för att tidliggöra 
skillnaden.  
 
 
6.2 Fenomenografi  
 
Då vi har valt att göra kvalitativa intervjuer har vi blivit inspirerade av den fenomneografiska 
utgångspunkten.  
 
Fenomenografi är en kvalitativ undersökningsform som beskriver uppfattningar och fenomen, 
man ska försöka se människors olika förståelse för saker och ting. Avsikten med en 
fenomenografisk undersökning är att hitta förändringar och systematisera människors kunskap 
om olika saker. Fenomenografiska studier kan bygga på intervjuer som sedan analyseras. En 
fenomenografisk undersökning går ut på att hitta likheter och skillnader i uppfattningar. Det 
finns något i omvärlden som vi vill ta reda på och hur människan uppfattar detta. Genom att 
göra intervjuer så får vi ett underlag som vi sedan kan analysera för att få fram olika 
uppfattningar om det undersökta fenomenet. Att sedan dela upp de olika uppfattningarna leder 
fram till en fenomengrafisk studie. Kihlström (red.) (Dimenäs 2007, s. 157- 161). 
 
Det är viktigt att intervjuaren inte ställer frågor som är ledande för det svar man vill få fram, 
utan att personen som blir intervjuad kommer med egna svar och inte svarar det som 
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intervjuaren vill att han eller hon ska svara. Man bör också noga välja ut vilka personer man 
skall intervjua, inte låta slumpen avgöra vilka som blir intervjuade. Att ha med många 
personer i en studie är onödigt då man istället skall lägga ner mer tid på själva intervjun och 
analysen efteråt, detta anser Kihlström (red.) Dimenäs (2007, s. 157- 161).  
 
 
6.3 Intervju  
 
Lantz (1993, s. 8) menar att förarbetet för en intervjuundersökning är en stor och viktig del av 
arbetet. Det är betydelsefullt att ställa de rätta frågorna för att spegla intervjudeltagarnas 
uppfattningar. Genom att göra tydliga frågor utifrån syftet underlättar det för att få bra svar 
och syftet/frågeställningarna blir mer tydligt besvarade för den som ska läsa det. Detta gör 
också att man alltid bör hålla sig till ämnet vid en intervju och inte ställa ledande frågor. 
Istället för ledande frågor bör man ställa följdfrågor vilket gör att man kan få ut mer av 
intervjun och få ett bättre och tydligare svar på sitt syfte.  
 
Kihlström Dimenäs (red) (2007, s. 48-51) framhåller att det är viktigt att tänka på sin egen 
förförståelse för att undvika att styra intervjun. I vår studie har vi tagit hjälp av en bandspelare 
samt penna och papper för att inte missa något anmärkningsvärt som sägs och för att kunna 
notera observationer av ansiktsuttryck, kroppshållning och röstläge. 
 
Løkken & Søbstad (1995, s. 94) slår fast att intervju är ett bra tillvägagångssätt om man vill ta 
del av andra människors tankar och erfarenheter. Genom att visa intresse vid intervjun blir 
den intervjuade lugnare och känner sig mer trygg i situationen, detta gör att innebörden 
möjligtvis kan nå fram på ett lättare sätt och missförstånd uppstår inte lika lätt mellan 
intervjuaren och respondenten. Vid en intervju kommer ofta parterna varandra närmare än vid 
en observation eftersom det sker en dialog i intervjun. 
 
Personliga intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerad innebär att 
frågorna kommer i en förbestämd ordning, detta förekommer inte i den ostrukturerade 
intervjun. De strukturerade intervjuerna är kvalitativa eftersom vi får tydliga beskrivningar av 
vad den intervjuade anser om ämnet. Kvalitativa intervjuers drag är att kunna fånga 
perspektiv och formuleringar hos svarspersonen. (Løkken & Søbstad 1995, s. 96-99 ). 
 
Genom att göra en kvalitativ intervju mer som ett samtal, tror vi att det inte känns lika ”stelt 
eller jobbigt” som man annars kan uppfatta en intervju. Det är svaren som är det intressanta 
och man bör därför inte styra intervjun för mycket då det kan uppfattas som om det 
intervjuaren tycker och/eller anser är det viktigaste.  
 
Vi har valt att använda oss av strukturerade personliga intervjuer där vi fokuserade på 
frågorna men där det ändå skedde ett samtal genom en ”öppen” dialog. 
 
 
 
  
 
6.4 Urval 
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Vi intervjuade åtta förskollärare på fyra olika förskolor i två olika kommuner, detta för att få 
en bredare kunskap om olika förskolors och förskollärares uppfattningar. Intervjufrågorna 
handlade om pedagogernas kunskap angående barn som har varit med om tidiga separationer 
och deras eventuella anknytningsproblem. Vi ville undersöka hur pedagoger i förskolan 
resonerar kring adopterade barn som förlorat sin primära anknytningsperson? Studiens 
problematik, som vi kunde ha stött på, var att pedagogerna inte hade någon erfarenhet av barn 
som påverkats av tidiga separationer och anknytningssvårigheter. Detta kunde ha lett till att 
intervjuerna inte blev det vi strävat efter.  
 
 
7. Genomförande  
 
I vår studie valde vi att intervjua åtta stycken kvinnliga förskollärare på fyra förskolor för att 
ta reda på hur pedagoger i förskolan resonerar kring adopterade barn som förlorat sin primära 
anknytningsperson? 
För att vara säkra på att få göra intervjuerna tog vi kontakt med rektorn och pedagogerna i god 
tid innan de skulle genomföras och gav redan då lite information om vad studien skulle handla 
om. De fick då möjlighet att ta ställning till om det fanns ett intresse av att vara med i vår 
studie. Genom att åka ut till de olika förskolorna och intervjua pedagogerna på plats tror vi att 
de kände sig avslappnade och att vi fick ett givande resultat. 
 
Innan vi skulle utföra intervjuerna skickade vi ett ut ett brev (se bilaga 1) för att 
förskolepedagogerna skulle få en uppfattning om vad det skulle handla om. De fick dock inte 
reda på frågorna innan för att de inte skulle bli för låsta vid just de frågor vi presenterat.  
 
Under intervjun valde vi en lugn plats på förskolan där inte barnen kunde komma och ”störa”, 
en plats där både vi studenter och pedagogerna kände sig bekväma. Trots att vi hade valt en 
”lugn” plats blev vi avbrutna av olika skäl, bland annat av barn som ville ha uppmärksamhet 
och telefoner som ringde. Vi tror dock inte att detta påverkat våra intervjuer eftersom vi lätt 
kunde ta upp ämnet och fortsätta där vi blev avbrutna. Genom att använda både bandspelare 
och papper och penna fick vi med allt som sades under intervjun, bandspelaren gjorde att vi 
kunde koncentrera oss mer på svaren och slappna av. Vi tror att om man enbart använt papper 
och penna hade koncentrationen istället mer legat på att försöka få med allt som sades. 
Eftersom vi använde oss av bandspelare utfördes intervjuerna på så sätt att vi satt mitt emot 
varandra vid ett vanligt bord, vi kunde då ha naturlig ögonkontakt samtidigt som 
ljudupptagningen blev den bästa. Kihlström  Dimenäs (red) (2007, s. 51) 
 
Eftersom ingen av oss är vana vid att intervjua övade vi en tillsammans och gav varandra tips 
och idéer hur man till exempel kan utforma frågorna och tänka på uttalet. Det är viktigt att 
tala tydligt så att respondenten lättare förstår frågan och på detta sätt undvika upprepning.  
 
För att undersökningen skulle bli tillförlitlig beslutade vi oss för att göra en testintervju. Vi 
valde ut en anhörig som vi tyckte var lämpad för ämnet. Detta gav oss tillfälle att öva frågorna 
och vara mer förberedd inför de kommande intervjuerna. Vi tyckte att detta gav oss ett 
försprång och vi kände oss säkrare på frågorna och även mer förberedda på vilka följdfrågor 
som skulle kunna tänkas dyka upp under intervjun. Det är viktigt att vi som intervjuare 
granskar vårt eget sätt att förhålla oss till forskningsfrågorna och det är betydelsefullt att vi 
praktiskt övar frågorna innan intervjuerna skall genomföras Lantz (1993, s.14) 
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Trots våra begränsade kunskaper inom intervjumetodik har vi nått ett fylligt resultat utifrån 
vårt syfte.  
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7.1 Forskningsetiska regler 
 
I god tid innan intervjuerna skulle genomföras tog vi kontakt med de berörda förskollärarna 
på de olika förskolorna. Detta för att vara säkra på att studien skulle kunna genomföras.  
Förskollärarna kunde med all rätt lämna intervjun när som helst, även om de gått med på att 
bli intervjuade, om de skulle känna sig obekväma med frågorna eller situationen. De kunde 
också välja att inte svara på en fråga som de ansåg till exempel vara stötande eller kunde 
kännas känslig på annat sätt. 
 
I vår forskningsstudie har vi följt de forskningsetiska principerna och vi har inga andra 
avsikter än att forska kring ämnet ifråga. När man intervjuar är det viktigt att man tänker på 
anonymitet och integritet hos dem man intervjuar. Det är viktigt att han/hon som blir 
intervjuad är medveten om hur lång tid intervjun kommer att pågå och hur den kommer att gå 
till. Det är nödvändigt att den som intervjuar visar respekt och hänsyn för de pedagoger som 
är med i undersökningen.   
 
Utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se ) finns det fyra allmänna 
huvudkrav på forskaren gällande forskningsetiska principer. Det fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att vi som intervjuar har en skyldighet att informera 
respondenterna om att de är med helt frivilligt, att de kan avbryta närhelst de vill.  
 
Samtyckeskravet betyder att vi som forskare måste få den deltagandes medgivande till att 
delta i forskningen. Om den som deltar i forskningen är under 15 år så måste 
vårdnadshavandes samtyckande finnas till att deras barn får delta. Detta var inte aktuellt i vår 
studie då alla vi intervjuade är vuxna människor. 
 
Den tredje regeln, som är konfidentialitetskravet, medför att alla etiskt känsliga uppgifter om 
de deltagande personerna och deras personuppgifter skall förvaras på ett så säkert sätt att de 
inte kan komma ut till allmänhetens kännedom. De som läser rapporten ska alltså inte ha 
möjlighet att ta reda på vilka som varit med i intervjuerna.  
 
Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast får användas i forskningssyfte 
och inte till något annat. 
 
 
7.2 Tillförlitlighet och giltighet 
 
För att få en bra och sanningsenlig studie är det viktigt att mycket tid och arbete läggs ner på 
att få en så tydlig intervju som möjligt eftersom det är den vi kommer att utgå ifrån. En väl 
genomförd intervju ska ge resultat som uppfyller kraven på validitet och på reliabilitet, det vill 
säga de slutgiltiga resultaten måste vara giltiga och tillförlitliga. Studien skall skrivas så att 
utomstående har möjlighet att kritiskt granska den, Lantz (1993, s.13). 
 
Svenning (2000, s. 60) menar att validiteten i en studie visar hur väl den speglar verkligheten 
och att man mäter det man avser att mäta. De forskningsfrågor som berörs i intervjun måste 
vara relaterade till ämnesområdet. För att få en trovärdig undersökning måste de man 
intervjuar vara kunniga inom studiens område. Det är av stor vikt att hålla sig till ämnet och 
intervjufrågorna. Frågorna måste vara välformulerade så den intervjuade känner sig bekväm i 
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situationen. Som intervjuare är det viktigt att inte påverka respondenten genom att själv säga 
vad man anser om ämnet eftersom detta kan påverka den intervjuade på ett negativt sätt. 
Frågor som berör känsliga ämnen kan göra att intervjupersonerna inte känner sig trygga i 
situationen utan att de undanhåller viktig information för undersökningen. Detta menar även 
Kvale (1997, s. 218-224).  
 
Reliabilitet avser att forskningsstudien skall vara tillförlitlig. Studien ska kunna genomföras 
flera gånger och om ingenting förändras, population, metoder och syfte, ska resultat bli 
likadant varje gång (Svenning 2000, sid. 63).  
 
För att få bra svar på våra intervjufrågor bestämde vi oss för att endast intervjua förskollärare 
då vi tyckte det var viktigt att respondenterna hade en högskoleutbildning. Genom att sedan 
analysera intervjuerna och jämföra med vad tidigare forskning sagt kom vi fram till ett 
intressant resultat.  
 
Backman (1998, s. 71) anser att för att få en bra studie ska litteraturen stämma överens med 
det valda ämnet. Detta gör att studien blir mer trovärdig och man kopplar resultatet till 
bakgrunden, genom detta synliggörs en tydlig röd tråd. Vad det gäller datainsamlingen är det 
viktigt att den stämmer överens med resultatdelen i studien. Genom att vi använde oss av 
bandspelare anser vi att studien har blivit mer tillförlitlig eftersom vi då förhoppningsvis inte 
fick med våra egna värderingar.  
 
Lantz (1993, s.13) skriver att intervjun skall vara professionellt genomförd för att andra skall 
kunna ta del av den och använda den. Som intervjuare är det betydelsefullt att man är väl 
insatt i sin egen metod.  
 
 
7.3 Analys 
 
Under vår utvecklingsprocess har vi noga bearbetat och reflekterat över vårt insamlade 
material. Vi har lyssnat på den inspelade datan och utifrån den har vi sedan analyserat 
resultatet, utan att försöka lägga ni egna värderingar. Kihlström Dimenäs (red) (2007, s. 51) 
menar att man genom att använda bandspelare får ett bättre och mer tillförlitligt resultat. 
Genom att noga ha lyssnat på det inspelade materialet har vi tillsammans kommit fram till det 
som vi ansåg vara det mest väsentliga för vår studie och då skrivit ner detta till pappersform. 
För att underlätta för oss och kommande läsare har vi delat upp resultatet i fyra olika 
kategorier som vi tycker är grundläggande för vår studie.  
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8. Resultat 
 
Nedan presenterar vi de resultat vi erhållit i vår empiriska studie. Vi har valt fyra 
utgångspunkter som vi förhåller oss till utifrån vårt syfte; vi vill undersöka hur pedagoger i 
förskolan resonerar kring adoptivbarn som förlorat sin primära anknytningsperson? 
Dessa fyra punkter, pedagogens roll, trygga barn, föräldrarnas hjälp och inskolningen, är till 
för att underlätta för läsaren.  
 
De respondenter vi intervjuat är kvinnliga utbildade förskollärare i 35-50 års ålder och de har 
lång erfarenhet som pedagoger inom förskolans värld. Citat kommer att användas för att 
stärka förskollärarnas uppfattning kring hur de förstår adopterade barn som förlorat sin 
primära anknytningsperson.  I vår undersökning har det framkommit att de flesta 
respondenterna har erfarenheter av sådana barn. Barnen som har blivit adopterade kommer 
från utlandet och Sverige. Några av de utlandsadopterade barnen har haft 
anpassningssvårigheter på grund av att sitt annorlunda utseende och sina tidiga upplevelser. 
Många har varit tvungna att helt byta språk eftersom den nya familjen inte talar deras 
ursprungliga modersmål och kan därför ha språksvårigheter, detta har vi inte att behandlat i 
denna studie.  
 
Vi har genomgående valt att placera citat från intervjuerna först och därefter en kort 
sammanfattning av respondenternas åsikter.  
 
 
8.1. Pedagogens roll 
 
Undersökningen visar att pedagogerna anser att de har en stor roll i små barns utveckling och 
lärande. Man måste kunna knyta an till människor för att kunna socialiseras in i samhället och 
våga lita på andra. Pedagogerna påpekar också att det är viktigt att inte kränka något barn 
oavsett vart det kommer ifrån.  

 
 
”En pedagog uttryckte angående luciafirande: Kom nu ihåg att rösta på en tjej med långt, 
ljust hår.  Varvid en flicka adopterad från Indien blev ledsen.”  Agda 

 
Pedagogerna i vår studie påpekar att det är viktigt att de själva inte har några förutfattade 
meningar utan att de ser alla barn för vad de är. De menar att alla barn är lika mycket värda 
och att man måste ge akt på hur man uttrycker sig. Det är betydelsefullt att man som pedagog 
tänker efter innan man uttrycker sig till barnen, genom att reflektera över detta blir man en bra 
förebild. Kroppsspråket är också är en viktig del i kommunikationen och man måste även vara 
medveten om hur man använder det. Pedagogerna påpekar att det inte alltid är så lätt att tänka 
på detta då mycket av kommunikationen sker impulsivt.      
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”Barnen säger ibland sina kinesiska namn och berättar om hur långt bortifrån de 
kommer.”  Britta  

 
”Vad det gäller vår lilla tjej här nu så är det ingen hemlighet att hon kommer från ett 
annat land. Vi har en stor karta där vi visar var hon bott innan hon kom till sin mamma 
och pappa i Sverige.” Victoria 
 
”Under FN-dagen fick barnen ta med sig böcker som visade vilket land de kom från. En 
flicka hade med sig en klädesdräkt, en så kallad sari. De lyfte själva upp att de var 
adopterade och ville inte dölja det.” Malin  

 
I Lpfö 98 anges att pedagogerna i förskolan måste uppmuntra och möjliggöra barnens intresse 
för och kunskap om andra kulturer och länder. Våra respondenter anser att pedagoger på 
förskolan kan främja detta intresse genom att låta adoptivbarnen berätta om varifrån de 
kommer. I intervjuerna säger de att material och plats måste ges till barnen så att de kan vara 
stolta över och visa i vilket land de är födda. Här anser pedagogerna att det är viktigt att man 
på ett lekfullt sätt främjar adoptivbarnens möjlighet att berätta om landets kultur, seder och 
bruk. När barnen berättar om sitt hemland anser förskollärarna att man ska ta tillvara på 
tillfället och utveckla situationen genom att till exempel samtala om andra kulturer och länder. 
På detta sätt kan man uppmärksamma hur barn lever i andra delar av världen och visa på 
likheter och olikheter.  
 
 
8.2 Trygga barn 
 

”Vi tar det i barnens takt först och främst. Sedan tänker vi att ju tryggare barnet blir 
desto fler personer kan komma nära barnet. Barnet får vara i små grupper först, med få 
barn.” Britta 

 
”Eftersom små barn är känsligare överlag för separationer, om till exempel någon i 
personalen skall sluta, bör man i god tid förbereda dem.” Karin. 
 
”Den lilla flickan har haft traumatiska erfarenheter av manliga personer. Därför tog vi 
inte i manliga vikarier, detta för att respektera barnets tidigare upplevelser.” Britta.  

 
Alla förskollärarna i studien anser att det är mycket betydelsefullt att adoptivbarnen känner 
sig trygga på förskolan och att det är pedagogernas roll att ge barnen en trygg miljö. För att 
göra förskolan till en lugn och trygg plats är det av stor vikt att barnen har bekanta ansikten 
omkring sig. Detta medför att man i största möjliga mån bör undvika att ta in vikarier. 
Samtliga pedagoger säger att detta är viktigt när man arbetar med barn i åldern noll till tre år, 
oavsett om de är adopterade eller inte, eftersom det är då barnen behöver mycket ömhet och 
närhet.  
När adopterade barn kommer till förskolan är det viktigt att tänka på vad de gått igenom 
tidigare i livet och ta reda på vad de har för upplevelser i bagaget. Att känna till viktiga 
händelser från barnets bakgrund ansåg förskollärarna vara av stor betydelse eftersom det kan 
påverka hur personalsammansättningen runt barnet skall se ut. 
De adopterade barnen har förlorat sin primära anknytningsperson och kan vara sårbara. Detta 
anser några pedagoger vara angeläget att tänka på, speciellt vid inskolningen.  
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”Försöker hitta aktiviteter som barnet är intresserat av och göra aktiviteten tillsammans 
med barnet men ändå inte ‘tränga’ sig på utan närma sig försiktigt.”  Malin 

 
”Visa sig intressant och vara lite dramatisk. Man får försöka locka fram barnen så de 
vågar ta kontakt med en, men man får absolut inte dyka på någon. Det är det värsta man 
kan göra”. Victoria 

 
Studien visar att alla pedagoger säger att barnens integritet är viktig och att den ska 
respekteras, närmanden ska göras försiktigt och med hjälp av barnens intresse. Här resonerar 
pedagogerna att om man ska komma ett barn nära är leken en bra inkörsport. I lekens värld är 
det fantasin som styr och den har oftast inga gränser, här kan det mesta hända ingenting är 
farligt på riktigt. Pedagogerna uttalar att det är av stor vikt att känna av situationen och när det 
kan vara lämpligt att närma sig barnet gör man det på ett försiktigt och lekfullt sätt. För att 
detta ska kunna ske är det betydelsefullt att de adopterade barnen känner sig trygga på 
förskolan och att de vet vad som är planerat. Detta kan man uppnå genom att vara tydlig och 
berätta med ord, kroppsspråk och bilder vad som skall hända.  
 

 
”Barnet hade en storasyster med sig hela tiden när hon började hos oss så hon behövde 
inte tryggheten hos en pedagog.” Annika 

 
”En flicka som hade sin lillebror i en annan grupp agerade som extramamma åt honom i 
så stor utsträckning att hon inte hade tid med egna kamrater. Detta kanske berodde på att 
de var biologiska syskon och att hon tagit hand om honom på barnhemmet innan de 
adopterades.” Carola 

 
Det är inte alltid det adopterade barnet hittar sin trygghet hos någon av pedagogerna om det 
har ett äldre syskon på förskolan. Ett av problemen som kan uppstå, enligt pedagogerna, är att 
när syskonet slutar på förskolan blir barnet ensamt. Det andra problemet är att syskonet ibland 
kan ta över pedagogens roll i så stor utsträckning att det inte fungerar normalt i sin egen 
grupp. Ett flertal pedagoger nämner att de tror att det i de flesta fall kan vara positivt att ha ett 
äldre syskon på samma förskola. Litar exempelvis storasyster eller storebror på ”fröken” så 
kan det lilla barnet troligtvis lättare också finna tilliten. Syskonen ger per automatik en 
speciell trygghet bara genom att finnas där, men pedagogerna poängterar dock att det bör 
finnas en gräns hur mycket ansvar syskonet bör ta på sig.  
 
 

”Den här tjejen vi har nu är tryggheten själv. Hon är väldigt trygg och fungerar precis 
som alla andra. Hennes storebror däremot, hade det tuffare tycker jag, var osäker och 
hade en tuff attityd.” Victoria  
 
”Ju äldre barnen blir desto tuffare blir miljön runtomkring dem. Små barn värderar inte 
varandra på samma sätt som äldre. Barn föds inte med fördomar det är omgivningen och 
samhället som formar en.” Annika  
 

Undersökningen åskådliggör att pedagogerna anser att alla adopterade barn är olika även om 
de är adopterade från samma land till samma familj. Studien visar att pedagogerna i sin 
yrkesroll alltid bör tänka på vad de säger, hur de säger det och med vilket förhållningssätt de 
uttrycker sig. Barn föds inte med värderingar. Det är samhället, med andra ord de människor 
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som finns i barnens omgivning, som formar dem. Pedagogerna anser att i förskolan arbetar 
man aktivt med värdegrunden och frågor runt den.  De menar även att vissa barn högre upp i 
skolåldern kan förlora sin känsla för medmänsklighet, de har liten eller ingen empati och 
sympati för varandra. Pedagogerna säger att förskolan alltid bör ha ett öppet klimat, där man 
är ärliga mot varandra och visar solidaritet och behandlar andra människor på samma sätt som 
man själv vill bli behandlad. Genom att alltid utgå från barnen och deras perspektiv tror 
förskollärarna att även riktigt små barn kan förstå empati och sympati.   
 
 
8.3 Föräldrarnas hjälp 
 

”Tack vare mycket bra kontakt med föräldrarna har det gått över förväntan och flickorna 
är med i barngruppen utan några problem.” Britta  

 
”Föräldrarna var väldigt pålästa och viste mycket om vilka problem som kunde uppstå. 
De ville att vi skulle vara förberedda och hade med sig häften som de tyckte skulle vara 
bra om vi läste.”  Karin 
 
”Vi i personalen fick med oss väldigt mycket om hur man hanterar barn med separationer 
och anknytningssvårigheter av föräldrarna på förskolan, de som hade adopterade barn.” 
Josefine 

 
”Barnet var tre år då jag fick reda på det. Jag frågade vid ett utvecklingssamtal men 
föräldrarna tyckte inte de behövt säga något eftersom hon var som alla andra. Det hade 
varit bra för min relation med barnet att veta hur mycket hon visste.” Agda  

 
Vår forskningsstudie visar att pedagogerna på förskolan i sin grundutbildning inte fått någon 
kunskap om de effekter som tidiga separationer kan ha på adopterade barns anknytning. Den 
visar också att föräldrarna är en stor resurs i förskoleverksamheten och att det är viktigt att 
inkludera dem i arbetet. Någon förälder erbjöd sig att under ett föräldramöte berätta om 
adoptivbarn och vad tidiga separationer kan innebära för barn och vilka effekter det kan ha på 
barnets samvaro med övriga barn i förskolan. Den information som föräldrarna delade med 
sig till pedagogerna ansåg de vara av stor betydelse och de var väldigt tacksamma över att ha 
fått ta del av den. Informationen som gavs från föräldrarna fick alla på de berörda förskolorna 
ta del av. Detta ledde till ett lärande tillfälle för alla berörda parter. Flera av förskollärarna 
ansåg att kunskapen som utbyttes var nödvändig för att barnet skulle känna sig tryggt på 
förskolan.  
När barnen skulle börja på förskolan fick pedagogerna i alla fall, utom ett, information från 
föräldrarna om barnens bakgrund, att de var adopterade, varifrån de kom, hur gamla de var 
vid adoptionen och eventuella anknytningssvårigheter.  
 
 

”Om vi viste att barnen hade varit sjuka så ringde vi för att prata med föräldrarna att vi 
exempel skulle göra en utflykt, så de i sin tur kunde förbereda barnen hemma i lugn och 
ro.” Karin 

 
”När barnet skulle byta avdelning var det väldigt noga med överflyttningen, personalen 
förberedde både föräldrarna och barnet på förskolan. Därefter kunde föräldrarna prata 
med barnet även hemma.” Josefine 
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Samtliga pedagoger anser att man bör informera föräldrarna på olika händelser som är utöver 
de vanliga på förskolan. Detta leder till att föräldrarna i sin tur kan underlätta för barnen 
genom att samtala om detta även hemma. Förskollärarna säger att föräldrarnas delaktighet i 
förskolan är av stor vikt eftersom det är de som är experter på sina egna barn, vare sig de är 
adopterade eller inte. Därför anser förskollärarna att föräldrarna bör ta sig tid till att komma 
till förskolan och se vad verksamheten egentligen handlar om, att det för det mesta finns en 
baktanke med allt som görs.  
 

 
”Adoptivföräldrar är känsligare än andra föräldrar för saker som händer och rädda för 
att barnen ska bli utsatta igen.” Agda 

 
”Jag upplevde att mamman var mer orolig än barnen.” Karin  

 
Vad det gäller adoptivbarn tycker pedagogerna att föräldrarna ibland är överbeskyddande och 
förstorar situationer och händelser i onödan. Någon pedagog berättar att det oftast är mammor 
som är överbeskyddande eftersom de är rädda om sina barn och att de inte vill att barnet ska 
få uppleva någon händelse som kan påverka dem negativt.  
 
 
8.4 Inskolning 
 

”Vi försöker alltid närma oss barnet på ett försiktigt sätt och iaktta det, visa intresse för 
det som barnet visar intresse för.” Carola   

 
”Genom att låta barnet utforska sig självt och omvärlden här på förskola, alltid finnas 
nära men inte för nära.” Josefine  

 
”I början är det viktigt att låta barnet få knyta an till bara en eller ett par pedagoger för 
att sedan successivt utveckla närmare bekantskap till resten av personalstyrkan. När det 
gäller att knyta an till barnen brukar vi göra smågrupper först för att sedan, när barnet 
känner sig tryggt, kunna ta in resten av gruppen.” Carola 
 
”Vi var noga med att ha ordinarie personal som öppnade och stängde när flickorna var 
nya hos oss.” Britta 
 
”Att man på morgonen försöker vara samma personal som har haft hand om inskolningen 
så barnet och familjen känner sig trygga i överlämnandet. Om man byter personal ofta 
och om barnen tvingas byta avdelningar är det känsligt. Om någon i personalen skall 
sluta är det viktigt att i god tid förbereda barnet.” Karin 

 
Samtliga pedagoger i studien anser att då man skolar in ett adopterat barn med 
anknytningssvårigheter måste man gå långsamt och försiktigt fram. Barnet måste få bestämma 
takten. Det är angeläget att adopterade barn får ta den tid de behöver till inskolningen. 
Förskolan bör alltid ställa upp på detta för att inskolningsperioden ska bli en så bra start som 
möjligt på barnets förskoletid. De flesta förskollärare i vår undersökning säger att vissa saker 
som till exempel att ha samma personal som möter barnet varje morgon och att undvika att ta 
in vikarier skapar en trygg miljö och en trygg bas. Pedagogerna finner man att i så stor 
utsträckning som möjligt bör ha ordinarie personal på förskolan, speciellt den första tiden som 
barnet vistas på där. Ett bra pedagogiskt sätt är att låta det adopterade barnet få bekanta sig 
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med de andra barnen i små grupper först och att man i dessa grupper är en och samma 
pedagog i så stor utsträckning som möjligt. Sedan kan man utveckla detta till att barnet möter 
större grupper i till exempel samlingen där det får möta alla barn och alla pedagoger.  
 
 

”På vår förskola går vi på hembesök till alla nya barn. Ingen har hittills nekat oss att 
besöka dem.”Annika 

 
”Det är viktigt att vi pedagoger får en tydlig bild av hur barnet hade det innan han eller 
hon blev adopterad. Därför kan hembesök ge en klar bakgrundsbild.” Victoria 

 
Undersökningen tyder på att det förekommer hembesök i samband med inskolning. Då får 
personalen, föräldrarna och barnet bekanta sig med varandra i den miljö som barnet känner 
sig tryggt i. Flera förskollärare betonar vikten av att få ta del av barnens tidigare upplevelser 
och bakgrundbild. Genom att göra hembesök ansåg pedagogerna att de på ett naturligt sätt 
fick reda på barnens historia.  
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9. Diskussion 
 
Här följer en diskussion av vårt insamlade material. Diskussionen analyseras med hjälp av 
tidigare forskning och våra valda teorier. Vi har valt att utgå ifrån samma utgångspunkter som 
i resultatet, pedagogens roll, trygga barn, föräldrarnas hjälp och inskolningen, detta för att 
tydligt knyta samman diskussionen med resultatet och koppla till vår bakgrund och teori. 
 
9.1 Resultatdiskussion  
 
Det är viktigt att förstå hur stor del den primära anknytningspersonen har i ett barns liv och 
utveckling. Att inte bara se till nuet utan även blicka framåt och försöka se med ett 
framtidsperspektiv. Förskolan har i detta en betydelsefull roll. Pedagogerna har som uppgift 
att skapa en miljö där barnen känner sig trygga och även inkludera föräldrarna i arbetet.  
 
9.1.1 Pedagogens roll 
 
Genom våra intervjuer har vi märkt att pedagoger anser att det är av stor vikt att se varje barn 
för vad de är och uppmärksamma deras positiva sidor. Enligt Lpfö 98 (s.3) ska förskolan 
sträva efter att uppmuntra varje barns självkänsla. Vi menar att det är betydelsefullt att varje 
barn får en bra grund och en god självkänsla, därför har förskolan en stor roll i små barns liv. 
Vi anser att förskolan i regel är bättre än skolan på att uppmärksamma varje individ och se det 
kompetenta barnet. Självkänslan får allt mindre betydelse ju längre upp i åldrarna barnet 
kommer.   
 
Pedagogernas roll i förskolan är delvis att uppmuntra barn till lek och lärande, detta görs 
genom att barnen får vara tillsammans och lär sig respektera och utmana varandra. För att 
man som pedagog skall kunna uppnå detta måste man inta barnens perspektiv, vilket innebär 
att man skall lyssna på dem när de gör sina röster hörda och berättar hur de ser och uppfattar 
världen. (Doverborg och Anstett 2003, s. 85) 
 
Det är viktigt att vi som pedagoger tolkar barns olika signaler för att kunna skapa en bra 
relation, ett samband, mellan barn och vuxna. Alla spädbarn söker kontakt när de föds, de 
söker uppmärksamhet. Bowlby (Evenhaug & Hallen, 2000, s.190-192) menar att alla 
spädbarn har fått olika kvalité på sin anknytning och detta är något som vi pedagoger måste ta 
hänsyn till när barnen börjar på förskolan. Vi tycker att stor vikt bör läggas på den 
information man får från föräldrarna vid inskolning, föräldrarna är de personer som känner 
sitt barn bäst. Därför är det betydelsefullt att vi får en tydlig bakgrundsbild av barnet.  
 
Adoptiv barnens upplevelser skall vara positiva för att de negativa inte ska ta överhand. Som 
pedagog är det grundläggande att alltid stärka barns positiva upplevelser och händelser, detta 
för att de negativa händelser som barnet troligtvis har med sig i bagaget skall förblekna. 
(Déry-Tegnér och Windahl 2001, s. 12) 
 
Vi anser att det i vår roll som pedagoger ingår att låta barnen i förskolan får visa upp och vara 
stolta över vart de kommer ifrån. Vi tror att det i dagens samhälle är lättare att vara adopterad 
och ha ett annat utseende, än svenskt, mot för 20 år sedan. Vi får uppfattningen om att 
förskolorna idag är mer öppna och det talas mer öppet om internationell adoption både i 
samhället och i förskolan. Vi tycker att förskolan och samhället utvecklas positivt men denna 
utveckling anser vi borde gå betydligt fortare.  
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9.1.2 Trygga barn 
 
Vi tycker, liksom pedagogerna i studien, att man måste respektera barnens integritet och 
närma sig dem med försiktighet. Man får ta leken och annan samvaro till hjälp för att närma 
sig ett barn som inte accepterar psykisk och fysisk kontakt. Det kan ta lång tid att etablera ett 
förhållande till ett sådant barn och man får ha stort tålamod som pedagog och inte ta åt sig om 
barnet verkar stöta bort en. Till slut lyckas man i de flesta fall att få kontakt med barnet och få 
det att känna sig tryggt på förskolan, denna åsikt stöds också av Carli och Dalen (2002, s. 8-
9).  
 
För att ett barn som varit med om flera separationer skall känna sig tryggt i förskolan är det 
angeläget att man tänker på att begränsa antalet personal som barnet har kontakt med, vilket 
inte är så lätt då man ibland kan behöva ta in vikarier för kortare perioder. Om någon i 
personalen slutar måste man förbereda barnet i god tid så att det inte upplever att ytterligare 
en person helt plötsligt försvinner ur dess liv. Svaren som vi fick från respondenterna visar att 
de har samma uppfattning som vi vilket även Elias (2002, s. 29) anser.  
 
Vi tror att det är bra för barn med tidiga störningar att ha tydliga ramar på förskolan för att 
känna sig trygga. Då de är okoncentrerade och har lätt för att ”gå igång” kan de störa de andra 
barnen då finns enkla och klara regler som en bra hjälp för dem detta skriver även om Kats 
(1990 Dagens Nyheter 11 januari s. 34). Detta beteende har ingen av våra respondenter lagt 
märke till, kanske beroende på att de inte stött på det eftersom vi har ett litet urval men det 
kan också vara så att de inte förknippat det med barnens tidiga upplevelser.  
 
Barn som har upplevt tidiga separationer och visar tecken på störning är i behov av hjälp 
tidigt i livet. Det är inte bara adoptivbarn som varit med om tidiga separationer och störningar 
i sin anknytning till vuxna. Till exempelvis barn till missbrukare och de barn till 
diagnostiserade psykiskt sjuka har också många gånger bristande anknytning men det är inte 
lika uppenbart att de haft problem tidigt i livet som adopterade barn. Vi tycker därför det är 
synd att utbildningen till förskollärare inte tar upp speciellt mycket om de tecken på tidiga 
störningar som man bör vara observant på som pedagog. 
 
9.1.3 Föräldrarnas hjälp 
 
Föräldrarnas betydelse i förskolan, anser vi, har ökat med åren. De har mer blivit en del av 
verksamheten och fått mer att säga till om. Detta ser vi som positivt och det är viktigt att alltid 
inkludera föräldrarna i förskolan. Det är deras barn vi värnar om och de bör alltid vara 
delaktiga i hela barnens liv.  
 
Vår uppfattning är att genom föräldrarnas hjälp blir barnet tryggare på förskolan och vi som 
personal kan enklare skapa en trygg miljö. Vi anser att det är av stor betydelse att föräldrarna 
inkluderas i arbetet på förskolan, de har i dagens samhälle fått betydligt större del i barnens 
förskoletid än för bara några år sedan. Vi som pedagoger måste komma ihåg att det är 
föräldrarna som känner sitt barn bäst och det är vikigt att vi tar hjälp av dem i svåra 
situationer. 
 
Våra respondenter upplevde att de fick i stort sett all information från föräldrarna om vilka 
problem som kunde uppstå när det gällde barn som var adopterade. Vi hade nog trott att 
någon information skulle komma från ledningen, men så var alltså inte fallet. Här märker man 
hur viktigt det är att låta föräldrarna få komma in i och vara en del av verksamheten.  
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Vi anser, vilket tas upp i kapitlet inskolning, att båda föräldrarna har lika stor del av barnets 
liv och bör vara med och se hur förskolans verksamhet är upplagd. Hwang (1992, s- 78-79) 
skriver om relationen till pappan och hur viktig den faktiskt är. Vi har fått uppfattningen att 
det oftast är mödrarna som kommer vid inskolning och att det också är de som är mest 
intresserade av barnens förskole- och skoltid. Detta kan bero på, menar Hwang, att det är den 
traditionella rolluppdelningen som finns kvar och att det är mamman som barnet tyr sig till i 
svåra stunder.    
 
Vissa föräldrar till adopterade barn kan vara känsliga vad gäller att ha barnet på förskolan. 
Detta för att de kanske äntligen har fått detta efterlängtade barn och de är rädda för att lämna 
det i händerna på någon annan. Adesman (2004, s. 70-75) menar att anknytningen mellan barn 
och föräldrar är invecklad och kan medföra problem. Det beror dock inte enbart på barnet 
utan han menar att barn och föräldrar alltid påverkar varandra. Har adoptionen precis 
genomförts kan det helt enkelt vara så att barn och föräldrar behöver mer tid till att knyta an 
till varandra. Barnet kanhända inte fått någon fysisk närhet och kan då reagera väldigt starkt 
på om någon pedagog i förskolan tar det i handen. Här anser vi att kontakten med föräldrarna 
är nödvändig, för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan.  
 
 
 
9.1.4 Inskolning 
 
Inskolningsprocessen är en betydande del i barnens förskolevistelse. Här skapas den första 
interaktionen mellan barn och pedagoger, det är viktigt att mötet sker på rätt sätt så att 
föräldrarna känner en trygghet i att lämna barnet på förskolan. Det finns enligt oss inget rätt 
sätt hur en inskolning ska se ut, allt beror på barnets situation och dess behov, därför är det 
viktigt att vi som pedagoger är professionella i vår yrkesroll.  
 
Hwang (1992, s. 72-73) säger att små barn ofta upplever en känsla av övergivenhet när 
anknytningspersonen försvinner ur synfältet. Inskolningen bör anpassas efter varje barns 
förutsättningar och behov, behövs mer tid än vad som i regel är bestämt skall det finnas 
möjlighet till detta.  
 
Det är viktigt att föräldrarna, och även pedagogerna, kommer tillbaka vid utlovad tid. Rädslan 
för en separation kan förebyggas genom att man talar om var, när och hur man skall gå och att 
man verkligen betonar att man kommer att återvända. (Elias 2002, s. 23-24)  
 
Respondenterna och vi är eniga om inskolningens betydelse i förskolan. Överlämningen 
måste kännas trygg för alla berörda parter, speciellt för barnet som kommer att genomgå en 
utvecklingsprocess under sin förskoletid. Vi har kommit fram till att hembesök i samband 
med inskolning verkar vara bra för ett givande samarbete. Då får barnet, föräldrarna och 
personalen träffas i barnets trygga miljö. Vi tycker det är angeläget att vid inskolningen få 
möjlighet att träffa båda vårdnadshavarna, om det finns två personer. Detta för att ingen skall 
bli utpekad som den som alltid överger barnet till förskolan.  
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9.2 Egna slutsatser 
 
Vi har dragit slutsatser utifrån vårt syfte och frågeställning. 
Vi ville undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring adoptivbarn som förlorat sin 
primära anknytningsperson samt hur de arbetar med barn som upplevt tidiga separationer. 
För att kunna dra våra slutsatser har vi tagit hjälp av bakgrund, teori och vår empiri.  
 
Innan studien genomfördes hade vi båda bildat oss en egen uppfattning om vår förförståelse 
kring ämnet adoption. Vi hade både liknande förförståelse och vi hade tankar kring hur 
respondenterna skulle bemöta våra intervjufrågor. I vår utbildning har vi fått kunskap om 
olika teorier om barns utveckling men i stort sett ingenting om vad som händer med adoptiv 
barnets utveckling om anknytningen ”går snett” någonstans. Vi menar alltså att utbildningen 
inte har gett så mycket kunskap angående ämnet adoption och de barnens problematik.  
 
Intresset för att ta reda på vad förskollärare som arbetat några år vet om barn med upplevelser 
av tidiga separationer och/eller anknytningssvårigheter och hur de fått kunskap om det 
väcktes av några artiklar från 1990 i Dagens Nyheter av Madeleine Kats. De svar vi 
förväntade oss att få var att man tidigare fått lika lite kunskap om dessa barn genom 
utbildningen som vi får idag och att den kunskap de sedan förvärvat inte var så stor.  
 
I vår studie har det framkommit att experterna inom vårt forskningsområde är föräldrarna, 
vilket vi anser är beklagligt. Vi menar att det borde vara pedagogerna men framförallt 
ledningen som bär det yttersta ansvaret. Med tanke på att det är pedagogerna och ledningen 
som har en akademisk utbildning borde det istället vara de som besitter den kunskap som 
borde finnas. Med detta vill vi påpeka att lärarutbildningen borde innehålla mer kunskap om 
alla barn som på något sätt mist någon av sina anknytningspersoner och upplevt tidiga 
separationer. Med tanke på att det finns så lite kunskap om barn som på något sätt förlorat 
anknytningen till någon vuxen, anar vi att det brister i kunskapen kring till exempelvis 
flyktingbarn, fosterbarn, skilsmässobarn och maskrosbarn. Alla dessa barn är betydligt 
”vanligare” i förskolan än de adopterade vilket gör att alla pedagoger i skolvärlden bör ha 
kunskap inom detta område. Barn i förskolan och skolans värld måste känna sig trygga, därför 
är det av största vikt att vi pedagoger får lära oss mer om anknytningsproblematiken i 
lärarutbildningen. 
 
Vår egen kunskap om hur tidiga separationer och bristande anknytning kan påverka ett barns 
sätt att uppträda har utvecklats allt eftersom vi trängt djupare in ämnet. Vi har lärt oss att det 
är viktigt att tidigt upptäcka att adopterade barn med anknytnings- och/eller 
separationssvårigheter, detta för att kunna ge de den trygghet de behöver. Enligt Kats (1990 
Dagens Nyheter 11 januari s. 34) kan de första tecknen märkas redan i förskolan. Att vi i vår 
undersökning koncentrerade oss på adoptivbarn beror på att man med säkerhet kan säga att de 
varit med om minst en, oftast flera, tidiga separationer. Andra grupper av barn, till exempel 
fosterbarn, barn till missbrukare och psykiskt störda, kan ha liknade erfarenheter men de är 
sannolikt inte lika lätta att känna igen som de flesta internationellt adopterade. Vi anser att för 
att fånga upp dessa kategorier av barn är det av stor betydelse att känna till de signaler man 
kan få från dem.  
 
För att kunna utföra ett bra arbete i vår kommande yrke har vi insett att vi måste känna till 
barnens bakgrund, det de har varit med om innan de kom till förskolan, vad de har för positiva 
samt negativa upplevelser och händelser med sig. Utan dessa kunskaper kan man inte planera 
för personalsituationen på det sätt som Elias (2002, s. 29) anger genom att vara restriktiva 



31 

med att ta in tillfällig personal i gruppen. Även då ett barns inskolning skall planeras är denna 
kunskap om barnet viktig anser Hägglund, Paues-Odqvist och Sterky (1987 Att adoptera nr 1, 
s.6) som rekommenderar att man skall börja med korta dagar, ha fasta rutiner och hämta 
barnet innan alla andra barn hämtats. 
 
Vår vision är att alla barn ska känna sig trygga på förskolan och att ingen ska känna sig 
utanför och övergiven. Vi vet att alla barn har fått olika former av anknytning detta gör att vi 
pedagoger måste se till varje enskild individ och vad just han eller hon behöver. Ainsworth 
med flera (Evenhaug & Hallen, 2000, s. 190-192) menar att alla slags relationer ser olika ut, 
beroende på hur anknytningen har utvecklats. Detta spelar stor roll när det kommer till hur 
tryggt barnet känner sig i samspel med andra vuxna, till exempel pedagogerna i förskolan. 
Bowlbys (Evenhaug & Hallen 2000, s. 186-189) tredje fas i anknytningsteorin, beskriver att 
barn mellan 7 månader och 3 år kan reagera negativt på främlingar om de har en stark 
känslomässig bindning till en eller fler personer. Vi tror dock att om barnet har etablerat ett 
starkt känslomässigt förhållande till anknytningspersonen har barnet lättare att upprätta en 
relation till andra vuxna i sin omgivning.  
 
Under utbildningens gång har vi insett vikten av föräldrarnas betydelse. Det finns ingen som 
känner sina barn lika bra som föräldrarna och därför anser vi, tillsammans med våra 
respondenter, att de alltid ska inkluderas i förskolans verksamhet. Våra uppfattningar är att det 
är mamman som är mest insatt i verksamheten och har mer intresse för vad som försiggår på 
förskolan. Vi tror att detta kan bero på den traditionella rolluppdelningen som vanligtvis 
förekommer i vårt samhälle. Hwang (1992, s 78-79) skriver om relationen till pappan och den 
sedvanliga rolluppdelningen mellan vårdnadshavarna i de fall där det finns en mamma och en 
pappa. Diskussionen gick ett steg längre om huruvida det skulle se ut om det vore två 
mammor eller två pappor, antagligen ser rolluppdelningen annorlunda ut. Denna diskussion är 
lite bortom vårt undersökningsområde vilket gör att vi lämnar det därhän.   
 
    
9.3 Metoddiskussion 
 
Vi anser att det svåraste med intervju var den opartiska delen och att utelämna de ledande 
frågorna. Eftersom vi inte är vana intervjuare kändes situationen lite obekväm. Vi tycker dock 
att ju fler intervjuer vi utförde desto tryggare kände vi oss i vår roll som intervjuare och vi 
blev bättre på att ställa följdfrågor. Lantz (1993, s. 8) menar att det är viktigt att vara objektiv 
och inte ställa ledande frågor inom ämnet. Istället bör man fokusera på de intervjufrågor man 
har som utgångspunkt och använda sig av följdfrågor.  
 
 
Bandspelarens betydelse som hjälpmedel vid våra intervjuer har varit olika stor. En av oss 
upplevde att respondenterna väntade in svaren så att det gavs tid att anteckna. Där fick 
bandspelaren inte lika stor betydelse som vi förväntat oss. Den andra intervjuaren hade stor 
nytta av bandspelaren eftersom respondenterna inte gjorde någon paus mellan svaren och 
följdfrågorna. Användandet av bandspelare gjorde att vi under intervjuerna kunde ha naturlig 
ögonkontakt samtidigt som ljudupptagningen blev den bästa detta menar Kihlström Dimenäs 
(red) (2007, s. 51) 
 
Resultatet har analyserats fram genom våra intervjuer, vi tror att intervju var det bästa sättet 
att få fram resultatet på den frågeställning vi hade. Eftersom det fanns en personlig kontakt 
kände vi att vi verkligen fick all information från respondenterna och ingenting blev 
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utelämnat. Hade vi däremot gjort en enkät kanske viktig information hade gått till spillo och 
resultatet hade kanske inte blivit lika intressant. Att intervjua är ett bra tillvägagångssätt om 
man vill ta del av andra människors tankar och erfarenheter. Vid en intervju kommer ofta 
parterna varandra närmare än vid en enkät eller observation, detta eftersom det sker en dialog 
i intervjun. Løkken & Søbstad (1995 sid. 94) 
 
Strukturerade intervjuer anser vi ha hjälpt oss när vi skulle analysera och sammanställa 
resultatet. Eftersom vi gjort fyra intervjuer var, på olika förskolor, använde vi oss av samma 
frågor för att kunna få ett gemensamt resultat som vi tillsammans kunde analysera.  
 
Vår pilotstudie hjälpte oss att öva frågorna så att vi på ett mer naturligt sätt kunde ställa dem 
till våra respondenter. Vi önskar att vi hade kunnat öva mer på intervjufrågorna så att pappret, 
där frågorna stod, inte skulle ha haft så stor betydelse. Vi upplevde att vår avsaknad av träning 
i intervjuteknik spelade stor roll och påverkade troligen intervjuerna. En del av vårt fokus låg 
på att inte ställa ledande frågor vilket vi upplevde var oerhört problematiskt.     
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9.4 Fortsatt forskning 
 
Under genomförandet av denna undersökning har intresset för tidiga separationer och 
anknytningsproblem ökat och utvecklats mycket. Då vi sökte efter litteratur inför studien 
hittade vi mycket som gällde adoptivbarn och adoptioner i allmänhet men ingen riktig 
forskning kring adoptivbarn i förskolan. Vi anser det angeläget att en sådan forskningsstudie 
genomförs så att vi som pedagoger får mer kunskap om hur vi skall möta de adoptivbarn som 
uppvisar störningar av olika slag.  
 
Separationer har stor betydelse och påverkan på alla människors liv. Luther (2001, s. 17-18) 
menar att flera barn som skiljts från sina biologiska föräldrar uppvisar olika reaktioner i 
samband med att de bearbetar sin sorg. I vår forskningsstudie har vi endast fokuserat på hur 
förskolepedagoger upplever barn som varit med om tidiga separationer, det vill säga som 
förlorat sin primära anknytningsperson. Vi har tyvärr fått avgränsa oss inom ämnet 
anknytningssvårigheter, det skulle dock vara av stort intresse att undersöka vidare. Till 
exempel om barnets språksvårigheter och hur man kopplar samman alla olika bitar som 
påverkar barnet vid en separation. 
 
Våra tankar går till de pedagoger som vi intervjuat, har deras syn på anknytning och 
separationer ändrats efter att vi intervjuat dem? 
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Bilaga 1 
 
 
 
Hej! 
 
Nu är tiden inne för våra intervjufrågor angående examensarbetet, hösten 2008. I detta brev 
kommer ni att få ta del av lite information gällande de frågor som vi kommer att ställa under 
intervjun.  
 
I många förskolor finns barn som är adopterade från andra länder. Många gånger bemöts 
dessa som om de vore svenskfödda eftersom de har svenska föräldrar. Adoptivbarn har i de 
flesta fall blivit lämnade av sin/sina anknytningspersoner, därmed har de upplevt svåra 
separationer som kan påverka deras roll i förskolan. 
 
Vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på anknytningsproblematiken och lämnar 
språksvårigheterna därhän. Barn som har upplevt en skilsmässa har också varit med om en 
slags separation, där förlorar dock inte barnet sin anknytningsperson, rent fysiskt. Därför 
kommer vi inte att ta med detta i våran studie. 
 
På grund av separationerna barnen varit med om kan de ha svårt med anknytningen till vuxna. 
Det är därför av stor betydelse att pedagogerna på förskolan vet hur man ska bemöta dessa 
barn, dels på ett pedagogiskt sätt men också på ett professionellt/medmänskligt sätt. 
 
Eftersom detta är ett ämne som inte berörs i utbildningen vill vi gärna undersöka det mer och 
ta reda på hur det ser ut i förskolorna. 
 
Vi hoppas på att vi kommer få en givande intervju tillsammans 
 
Med vänlig hälsning  
 
Alexandra Lind 
Maria Björlin 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Med tidiga separationer menar vi barn mellan 0-5 år.  
 
 
1. Har du i ditt arbete stött på barn som separerats tidigt från sin primära anknytningsperson? 
Hur upplevde du det?  
 
2. Vilka är dina erfarenheter av barn som på ett eller annat sätt har mist någon av sina primära 
anknytningspersoner?  

 
3. Tror du att barn med tidiga separationer kan uppleva bekymmer på förskolan som inte 
andra barn gör? Vilka i så fall?  
 
4. Hur arbetar ni med barn som har svårt att knyta an till någon? Eller som kanske bara 
”väljer” en specifik pedagog? 
 
5. Hur fick du reda på den information kring de barn som varit med om tidiga separationer?  
 
 
 
 
 
  


