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Inledning 

 
Bakgrund 

 
Man skulle kunna säga att mitt liv började när jag var 8 månader för det var då jag 

kom till Sverige. Eller så skulle man kunna säga att mitt liv började dokumenteras 

när jag var 8 månader eftersom jag inte vet så mycket om mig själv innan dess. 

Jag är adopterad. Jag är född i ett annat land, men jag är uppfostrad här i Sverige.  

Allt jag kan och gör är präglat av svensk kultur och svenska normer och 

värderingar. Det som skiljer mig från andra är att jag dels har en annorlunda start i 

livet och dels att min hudfärg avslöjar att mina biologiska föräldrar inte är 

svenskar. Jag har brottats med att se annorlunda ut, att försöka smälta in och att 

känna att jag hör hemma här. Anledningen att jag har brottats med det är att jag 

ofta möter människor som ställer frågor som är väldigt personliga och svåra att ge 

ett kortfattat svar på. Människor tar sig rätten att ifrågasätta den jag är.  

Vilken ras tillhör du? Hur gjorde ni i er stam? Trivs du i Sverige trots att det 

är så kallt? Du måste verkligen gilla sommaren eftersom du är van vid att det är 

varmt? Du är väl tacksam över att du fick komma hit? Det finns så många 

svenskar som inte har jobb så du är väl tacksam att du har ett? Du är väl snäll mot 

din mamma som tog hit dig? Hur mycket kostade du? Är du och dina syskon 

riktiga syskon? Tänk vad din mamma är duktig som är ensamstående och ändå har 

adopterat dig!  

Dessa frågor möter jag inte alltför sällan i min vardag och jag upplever att 

människor i allmänhet inte vet så mycket om adoption, därav frågorna.  

Under min tid på lärarutbildningen här i Linköping har adoptivbarn nämnts vid ett 

tillfälle och då var det på mitt eget initiativ under kursen ”Den mångkulturella 

skolan.”  

Många undersökningar visar att adoptivbarn mår dåligt och under våren 

2002 sände Sveriges television en serie dokumentärer där just detta belystes. 

Dessa dokumentärer upprörde mig eftersom jag upplevde att de gav en väldigt 

dyster syn på adoptivbarns förutsättningar att leva ett bra liv i Sverige.  

Jag vill med detta arbete fördjupa kunskapen om vad adoption är, vilka 

problem och svårigheter adoptivbarn kan ha och varför de kan utveckla dessa 

problem. Min förhoppning är att dessa kunskaper ska ge en vidare syn på 
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adoptivbarn och en bättre förståelse av dem och deras specifika svårigheter och 

problem.  

 

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att söka ta reda på vilka problem och svårigheter 

utlandsadopterade barn kan ha och varför de utvecklar dessa problem. Jag vill 

också försöka ta reda på dessa barns specifika behov i skolan.  

 

Frågeställningar 

 
De frågeställningar jag söker få svar på är: 

Har utlandsadopterade barn behov av särskilt stöd i skolan? 

Uppfattar utlandsadopterade barn att de fått särskilt stöd i skolan? 

 

Frågorna nedan har jag använt som utgångspunkt i mina intervjuer: 

Upplevelsen av den första tiden i Sverige? Anknytningen till föräldrarna? 

Upplevelsen av det svenska språket?  

Upplevelsen av tonårstiden? 

Upplevelsen av att vara utlandsadopterad i Sverige?  

De intervjuades upplevelse av skoltiden?  

 

Metod och tillämpning 

 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av två 

metoder, en litteraturstudie och en intervjustudie.  

I litteraturstudien söker jag svar på vilka problem och svårigheter 

utlandsadopterade barn kan ha och varför de kan ha dessa problem och 

svårigheter. Jag har valt att hålla litteraturstudien relativt kortfattad och endast ta 

upp det som rör mina frågeställningar och mitt syfte. Jag har berört alla de 

faktorer som litteraturen belyser, men jag har valt att inte gå in på dem i detalj 

utan istället vill jag ge dig som läser arbetet en överblick om vilka faktorer som 

finns och bör uppmärksammas. 
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För att få reda på vad adopterade själva kan tycka och uppleva valde jag att 

använda mig av intervjumetoden. Denna metod ger mig även goda möjligheter att 

jämföra intervjupersonernas svar och på ett konkret sätt kan jag se likheter 

respektive skillnader i svaren. För att få veta vad som är viktigt att tänka på när 

man gör intervjuer läste jag en bok av Judith Bell1. De intervjuade fick själva 

bestämma när intervjuerna skulle ske och jag var noga med att förklara syftet med 

intervjuerna. Jag var också noggrann med att tala om hur intervjuerna skulle 

presenteras och att de fick välja om de ville vara anonyma eller inte. Alla dessa 

faktorer anser Bell vara viktiga.  

Jag valde att intervjua vuxna utlandsadopterade eftersom de kan blicka 

tillbaka och reflektera på ett sätt som barn inte klarar av. Jag har vid intervjuerna 

intagit ett fenomenologiskt perspektiv, d.v.s. jag har eftersökt de intervjuades egna 

upplevelser och erfarenheter i första hand2. Jag har haft relativt öppna frågor där 

den intervjuade har fått svara fritt inom ramen för frågan. Varje fråga har haft 

underfrågor och de har fungerat som stöd under intervjuerna. Jag valde att göra 

intervjuerna med tre personer som jag känner eftersom jag tror att jag får 

personligare och mer uttömmande svar i och med att de vet vem jag är och känner 

att de kan lita på mig. Ingen av intervjupersonerna har fått veta frågorna innan 

intervjutillfället, men de har alla blivit informerade om syftet med arbetet och hur 

arbetet ska presenteras. De har själva valt sina fiktiva namn och de har själva fått 

bestämma när intervjun ska ske för jag ville att de skulle känna att de hade gott 

om tid. Var och en av dem har läst igenom sin intervju och fått komma med 

synpunkter på formuleringar. Detta för att jag vill att de skulle känna att det är 

deras ord som kommer fram. De har inte fått läsa varandras intervjuer. Mina 

intervjuer har tagit 45 minuter och alla tre är gjorda via telefon på grund av att de 

intervjuade personerna bor långt från Linköping. Detta fungerade bra tack vare att 

vi känner varandra. 

 

                                                 
1 Bell  (1995) 
2 Kvale (1997)  
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Hur vanligt är det med adoptioner? Hur har det sett ut? 

 

För att få inblick i problematiken kring utlandsadoptioner vill jag med hjälp av 

litteraturen redogöra för hur det har sett ut med adoptioner i Sverige. 

 

Sveriges första adoptionslag kom 1918 och den sågs bl.a. som en lösning på 

problemet med de s.k. ”uä-barnen”, barn födda utom äktenskapet. Samtidigt var 

det ett sätt för barnlösa par att få en arvinge3.  

Den inhemska adoptionen pågick i större skala ända fram till 1960-talet då 

den internationella adoptionen blev en märkbar samhällsföreteelse.  

1960-talet brukar beskrivas som en tid då likhetstänkande, enhetsskola, och 

folkhemssträvan var viktiga ledord och många svenskar ville göra en insats för 

världen. I debatten om arvet och miljöns betydelse för ett barn hade 

miljöargumenten ett starkt övertag och efter 30-talets rasbiologiska tänkande 

fokuserade man nu nästan uteslutande på en individs sociala förutsättningar när 

det gällde utveckling.  

Att adoptera var inte först och främst en fråga om barnlöshet utan snarare 

var det ett sätt att visa engagemang ur ett ideologiskt perspektiv4. Många av dem 

som adopterade under den här tiden hade redan biologiska barn. Man satte 

likhetstecken mellan adoptivbarn och biologiska barn och anledningen till detta 

var att man ville att adoptivbarnen skulle få samma rättigheter och status som de 

biologiska barnen.  

Adoptera betyder att ”uppta som sitt eget”5, men numera anser man inte att 

familjebildning genom adoption och på biologisk väg är samma sak. Idag beskrivs 

adoption som ”ett annorlunda, men likvärdigt sätt”6 att bilda familj. De 

adoptivbarn som kom under 60-talet var ofta utvalda direkt av sina 

adoptivföräldrar i samband med utlandsarbete. De kunde också vara utvalda av 

föreståndaren på barnhemmet som trodde att barnet hade bäst förutsättningar att 

klara sig. Man kan säga att de var utvalda för att de var överlevare.  

                                                 
3 Von Melén (1998)  
4 Information från Adoptionscentrum (AC)  (1999) 
5 Nämnden för Internationella Adoptioner (NIA), ”Adoptivfamiljen & stödet från samhället – Rapport från 
projektet Rådgivning till utländska adoptivbarn och deras familjer under barnens uppväxttid”, NIA (1991) 
6 Von Melén (1998) 
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Under 1970-talet inleddes internationell adoption i större skala. Toppåren 

hittar man under 1970-talets senare del (1976 och 1977) då det som mest kom ca 

2000 adoptivbarn per år. Adoptionsverksamheten i ursprungsländerna blev mer 

välorganiserad under den här perioden och samtidigt infördes att 

adoptivföräldrarna fick betala för barnets vård och uppehälle under själva 

adoptionsprocessen. Detta medförde att barnhemmens standard förbättrades och 

barnet var i bättre fysisk kondition när det kom till Sverige.  

1970-talet brukar kallas ”de ofrivilligt barnlösas decennium”7. Fler och fler 

adopterade på grund av att de inte kunde få biologiska barn. De drevs mer av en 

längtan efter barn än av ideologisk övertygelse. Vid mitten av 70-talet startade 

Adoptionscentrum8 utbildning för blivande adoptivföräldrar.  

Under 1980-talet hade internationella adoptioner blivit en etablerad och 

välorganiserad företeelse. De internationellt adopterade barnen utgjorde inte 

samma sensation som sina föregångare. Den ökade kunskapen om internationellt 

adopterade barn medförde att adoptionsförmedlingen kunde skötas på ett 

professionellt plan. Till exempel, var det fler och fler blivande föräldrar som 

själva åkte till ursprungslandet och hämtade sina barn på plats. 

Föräldrautbildningen utvecklades och målet var främst att hjälpa de blivande 

adoptivföräldrarna att känna sig trygga och behöriga i sin föräldraroll. 

Samtidigt hände saker i Sverige som även påverkade adoptivfamiljerna. 

Sverige gick mer och mer mot ett heterogent samhälle och likhet övergick till 

olikhet ur ett kulturellt, etniskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Biologi, 

ursprung och ras var viktiga begrepp i debatten under 1990-talet. I Sverige finns 

ca 38 000 internationellt adopterade barn. Den största gruppen kommer från 

Sydkorea och därefter följer Indien, Colombia och Sri Lanka. Nya 

adoptionsländer är bl.a. Vietnam, Kina, Ryssland och länder i Östeuropa9. 

Internationellt adopterade barn kallas på ”statistiksvenska” för barn som 

invandrat till Sverige som ”fosterbarn utan sambandspartner” för att sedan 

adopteras av svenska föräldrar10. Tittar man på detta ur ett sociologiskt perspektiv 

                                                 
7 Von Melén  (1998) 
8 År 1969 bildades Sveriges första adoptionsorganisation, Adoptionscentrum (AC) och fyra år senare inrättades 
en statlig nämnd under socialstyrelsen. Denna nämnd blev senare en egen myndighet, Statens nämnd för 
internationella adoptionsfrågor (NIA). Myndighetens uppgift är att ”säkerställa offentlig kontroll över den 
internationella adoptionsverksamheten i syfte att tillgodose barnens bästa”. (Prop. 1978/79:108) 
9  Information från  Adoptionscentrum, AC  (1999) 
10 Von Melén  (1998) 
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definieras adoptivbarn som ”invandrare” eftersom de är födda utomlands och av 

utländska föräldrar, vilket innebär att adoptivbarn räknas som ”första 

generationens invandrare”. Konkret betydelse får detta när Statistiska 

Centralbyrån gör olika undersökningar när det gäller sociala, politiska och 

kulturella förhållanden i Sverige. Sverige är världens mest adoptionstäta land. 

Tittar man på Sveriges befolkningsmängd finns det inget annat land i världen som 

har tagit emot fler internationellt adopterade barn.  

 

Vilka problem har adoptivbarnen och varför? 

 

De allra flesta adoptivbarnen har levt i svåra förhållanden under sin tid i 

hemlandet. De har upplevt minst en smärtsam separation eller så har barnet inte 

haft någon vuxen alls att knyta an till under sina första viktiga månader eller år. 

Många barn har varit sjuka och undernärda vid ankomsten till Sverige och fått för 

lite stimulans. Dessutom har barnet bytt språk och miljö11.  

Trots denna svåra start som innebär en hel del riskfaktorer för barnet så 

visar de flesta rapporter och undersökningar att adoptivbarnen klarar sig bra i 

familjen och i skolan. Här nedan följer dock en sammanfattning på adoptivbarns 

specifika problem som Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor har 

sammanställt. 

 

• De flesta barnen har omställningsproblem och anknytningssvårigheter när 

de kommer. 

• De flesta barnen anpassar sig väl efter en svår omställningsperiod. 

• Många barn brister i begreppsbildning och språkutveckling. 

• Några barn är störda och behöver kvalificerad psykologisk och psykiatrisk 

hjälp. 

• Större risk för neuropsykiatriska skador (DAMP, ADHD) 

• Problemen blir tydligare när barnen kommer upp i skolåldern och 

tonåren12. 

 

                                                 
11 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, NIA (1999) 
12 NIA (1991) 
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Vad innebär då de här specifika problemen och varför drabbar de just 

adoptivbarnen? Enligt litteraturen inom området pekas vissa orsaker ut som kan 

ha betydelse för adoptivbarnens utveckling vilket jag redovisar i nästa avsnitt. 

 

Omställningsproblem/Anknytningssvårigheter 

 

Att inte dela det genetiska arvet och förhistoria med sin familj kräver en större 

ansträngning från föräldrar och omgivning för att barnet ska känna sig som en 

fullvärdig familjemedlem. Anknytningsprocessen i en adoptivfamilj innebär ett 

stort arbete för både barnet och föräldrarna13.  

Barn som inte knyter an till sina föräldrar är ett svårt problem. Det finns 

barn som är så svårt skadade av sina första svåra upplevelser att de på egen hand 

inte kan knyta an. Ibland kan kvalificerad hjälp vara nödvändig och ibland kan 

tiden vara avgörande för att lösa situationen14. Att inte kunna knyta an till sina 

föräldrar kan också innebära att barnet hoppar från vuxen till vuxen utan att verka 

bry sig om vem som håller i det eller tar hand om det bara det är någon som gör 

det15.  Detta beteende är distanslöst och även det måste man jobba med. Det är 

viktigt att barnet vet vem/vilka som är föräldrar och under den första tiden kan det 

vara klokt att inte ta emot så mycket besök så att barnet hinner vänja sig. 

Många barn leker inte under den första tiden och de gråter sällan. Närheten 

till en vuxen är barnets högsta prioritet och bör få vara det till dess att barnet visar 

tecken på att det är redo att börja utforska omgivningen16. 

Göran Högberg som är barnpsykiater menar i sin artikel ”Kroppen kan 

minnas” i Vi Adoptivfamiljer 3/98 att även spädbarn kan minnas och att man ofta 

glömmer de allra minsta adoptivbarnen därför man tror att de inte kan det. 

Visserligen kan de inte återberätta vad de varit med om, inte heller minnas 

konkret, men i det undermedvetna finns rädslan och skräcken att bli övergiven 

igen. 

En separation är ett trauma och som tidigare nämnts upplever adoptivbarnen 

ofta fler än en. Högberg berättar att barn har olika strategier för att, trots 

rädslan/skräcken för att bli övergiven igen, klara sina liv. Grundkänslan för barnet 

                                                 
13 Cederblad  (1982) 
14 NIA  (1991) 
15 Kats  (1992) 
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är att inte känna sig värd att älskas. Detta tar sig dock olika uttryck t.ex. ilska, 

apati, inställsamhet och misstro. Högberg menar att detta trauma kan utlösas och 

väckas vid exempelvis en skolutflykt. Rädslan och skräcken att kanske inte återse 

de man knutit an till aktiveras återigen.  

Högberg menar att spädbarnets upplevelser av kontakt och omsorg påverkar 

dess sociala och känslomässiga utveckling. Den första relationen som barnet 

upplever lägger grunden och blir modell för barnets kommande relationer. De 

första årens erfarenheter är alltså avgörande för människors förmåga att senare i 

livet kunna etablera sociala relationer, knyta djupa band med andra och skapa 

varaktiga förhållanden till andra människor. 

Under hela detta århundrade har vi haft kunskap om att den svåraste 

psykiska smärtan har sitt ursprung från de tidigaste åren i en människas liv, enligt 

Högberg.  

 

 

Anpassning efter svår omställningsperiod 

 

Den första tiden är en stor påfrestning för både barnet och föräldrarna. Vissa barn 

verkar klara av denna omställning bättre än andra. Det finns fyra olika 

anpassningsmönster som är bra att vara uppmärksam på: ingen kris, ingen 

regression; både kris och regression, kris, men ej regression och regression, men 

ej kris17. Med krisreaktion menas att barnet är ur balans under en längre period. 

Detta yttrar sig i låg frustrationstolerans, depressivitet, aggressivitet, 

kontaktstörningar och gnällighet. Under de första dagarna/veckorna kan man se 

detta som naturliga initialsvårigheter 

Regression innebär att barnet går tillbaka i sin utveckling och det kan t.ex. 

vara att barnet som kunnat äta, klä sig, prata, gå på toaletten och gå helt plötsligt 

inte klarar detta längre. Föräldrarna kan här se en klar tillbakagång i barnets 

utveckling. 

Den vanligaste reaktionen är att barnet uppvisar både kris och regression. 

Många barn har haft placeringar på flera olika ställen innan de kom till de 

                                                                                                                                                        
16 AC (1999) 
17 Cederblad (1982) 
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barnhem som de adopteras ifrån. Uppbrutna relationer är karaktäristiskt för 

adoptivbarn  

 

Det är anmärkningsvärt att endast en fjärdedel av barnen vistas på barnhem hela 

tiden före placeringen i Sverige18.   

 

De slutsatser Cederblad drar är att kris och regression är mer beroende av faktorer 

hos barnet än hos adoptivföräldrarna, de barn som inte visar något av symptomen 

är de mest stabila i gruppen och att förekomsten av uppvisandet av symptomen 

inte medför någon skillnad efter ett år i familjen jämfört med totalgruppen.  

 

Brister i begreppsbildning och språksvårigheter 

 

Två logopeder, Elisabeth Miske och Ulrika Thelander, vid Centralsjukhuset i 

Karlstad har gjort en undersökning om adoptivbarn och deras språk i jämförelse 

med svenskfödda barns språk19. År 1989 stod adoptivbarnen för 10% av besöken 

hos Miske och Thelander trots att de endast utgör mindre än 2% av befolkningen. 

Syftet med undersökningen var att utländska adoptivbarn skulle få ett bättre 

logopediskt omhändertagande. Miske och Thelander menar att de flesta 

adoptivbarn klarar sig bra när det gäller språket. De ville jämföra en grupp 

adoptivbarn med en grupp svenskfödda barn med språksvårigheter för att se vilka 

språksvårigheter som skiljer och vilka som är lika i dessa två grupper. 

Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa delen lägger 

stor vikt på hur barnen löser olika uppgifter. Den kvantitativa delen är strikt 

indelad i poäng och skalor och finns som standardiserade test. Nedan följer 

resultatet av denna rapport.  

Adoptivbarnens svårigheter är svårupptäckta enligt Miske och Thelander. 

Ofta har dessa ytligt sett ett bra talspråk trots att många av dem är försenade i 

språket. Man kan säga att de är på rätt väg när det gäller språket, men de har svårt 

att förstå ordens rätta betydelse, svårigheter av semantisk art. Adoptivbarnen gör 

färre ljudmässiga fel än de svenskfödda barnen. De har alltså inga större 

                                                 
18 Cederblad (1982), s. 23 
19 NIA (1995) 
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svårigheter med att uttala ljud som t.ex. s-,  r-, sch- och tj-ljud, men de gör fler fel 

av typen språkförseningar. 

Adoptivbarn har ofta god social adaptationsförmåga vilket gör att de kan 

”gissa” sig fram när det gäller frågor som bara behöver besvaras med ja eller nej. 

När man ställer frågor som kräver ett svar med en fullständig mening klarar dessa 

barn sig sämre än svenska barn med språksvårigheter. 

  Adoptivbarn har ofta ett välutvecklat och brett ordförråd och talspråk, men 

svårigheter med språkförståelse och begreppsbildning. Barnens personliga och 

sociala utveckling ligger ofta före den språkliga vilket ofta gör att adoptivbarnen 

uppfattas som goda kommunikatörer. De kvalitativa bedömningarna visar att 

barnen ofta har en bättre förmåga att uttrycka sig än språklig kompetens. 

Slutsatsen i denna undersökning är att utländska adoptivbarn, oberoende av 

ankomstålder, bör ses som en riskgrupp i språkligt avseende20. Hjälp och 

uppföljning rekommenderas samt information till barnomsorg och skola.  

Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor menar att bristen på kärlek, 

omvårdnad, stimulans, jollerprat, uppmärksamhet, smekningar, barnramsor, sång 

och närhet kan sätta spår i begreppsbildning och språkutveckling. Det kan krävas 

långvarig hjälp och stöd för att reparera dessa språkliga brister21.  

  Adoptivbarnen lär sig snabbt ett väl fungerande talspråk, men många har 

ändå språkbrister i svenskundervisningen. Svårigheter att formulera sig skriftligt 

när det gäller meningsbyggnad och böjningsformer. Adoptivbarnen förlorar sitt 

språk när de kommer till Sverige. Ofta väldigt abrupt. De måste helt enkelt börja 

om från början. 

Att ha med sig musik eller att kunna tala barnets språk (vilket inte är möjligt 

i alla fall) är att rekommendera för att få en så smidig övergång som möjligt. 

Dessutom utgör barnets första språk en bro mellan det gamla och det nya22.  

Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor framhåller även att 

Ytstrukturen (uttrycksförmågan) i språket inte återspeglar djupstrukturen 

(språkbehärskningen) och därför är det lätt att förledas som vuxen och tycka att 

barnet har ett mycket bra språk23. 

                                                 
20 NIA (1995) 
21 NIA (1991) 
22 NIA (1995) 
23 NIA (1995) 
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Adoptivbarnens språkinlärning har ofta skett på en fras- och meningsnivå istället 

för på ord- och begreppsnivå. Barnet har svårigheter med begrepp i kategorier och 

hierarkier t.ex. säger barnet djur istället för hund och tidning istället för bok. 

Komparerade adjektiv är svårt t.ex. lång, längre, längst. Att inte kunna förstå 

liknelser och om-begrepp är vanligt hos adoptivbarn som gärna tolkar det man 

säger rent bokstavligt. ”Det känns som en sommardag” kan uppfattas konstigt när 

barnet vet med säkerhet att det är höst. 

Hos äldre adoptivbarn har man upptäckt brister som visar att de aldrig har 

förstått vissa ords innebörd trots att de använder dessa ord när de talar. Detta 

medför att de blir dåligt motiverade att lyssna.  

 

Några barn är störda och behöver kvalificerad psykologisk och psykiatrisk 

hjälp 

 

För att få en bild om vilken hjälp som erbjuds till de ungdomar som mår väldigt 

dåligt har jag valt att skriva om Folåsa behandlingshem. 

Folåsa behandlingshem är det enda behandlingshem i Sverige, utanför 

Vikingstads samhälle ca 1 mil söder om Linköping, som är speciellt inriktade på 

utlandsadopterade barn. De tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13-17 år och den 

primära målgruppen är ungdomar med identitetsproblematik, psykosocial 

problematik och/eller lättare missbruk och kriminalitet. Placeringen sker både 

genom LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och genom 

SoL (Socialtjänstlagen). Folåsas specialområden är: salutogen miljöterapi, 

familjearbete och utlandsadopterade ungdomar. Folåsa har även välutbildad och 

erfaren personal24.  

Målet med behandlingen på Folåsa är att skapa förutsättningar för ett liv 

utanför institutionen och varje individ har en individuell behandlingsplan. Viktiga 

delmål för vårdtagaren under tiden på Folåsa är att hjälpa den unge att hantera sin 

problematik, skapa förutsättningar för en fungerande skolgång eller annan 

sysselsättning, skapa förutsättningar för en fungerande fritid, förbättra den unges 

relation till sina föräldrar och till andra viktiga personer i omgivningen samt att 

stärka föräldrarna25.  

                                                 
24 Statens institutionsstyrelse, SIS (1999) 
25 SIS (1999) 
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När den unge kommer till Folåsa är hela familjen i kris. Ofta har det pågått 

under en längre tid. Press, ångest, skuld, maktlöshet, konflikter, hot och våld är 

vanliga känslor och företeelser i dessa familjer. På Folåsa finns ett familjeteam 

som genom hembesök, regelbundna familjesamtal och eftervård hjälper och 

stöttar familjen att hantera situationen och hitta nya lösningar.  

De som arbetar på Folåsa är socionomer, socialpedagoger, fritidspedagoger 

och förskolelärare. Kraven på dem som arbetar på Folåsa är stora. De måste vara 

lyhörda, ha ett öppet förhållningssätt, kunna fånga upp de signaler som 

ungdomarna ger och kunna använda olika tekniker för att lyfta fram känslor, 

tankar och funderingar som ungdomarna har. Personalgruppen är sammansatt för 

att skapa en bred kompetens- och erfarenhetsbas.  

 

Om man tänker sig en flod som någon fallit i, så räddar man personen från att 

drunkna. Nästa steg är att man sätter staket runt floden och förhindrar att någon skall 

falla i. Det salutogena perspektivet innebär att man istället lär individen att simma i 

livets flod26.  

 

Att arbeta utifrån ett miljöterapeutiskt arbetssätt, som man gör på Folåsa, innebär 

enligt Statens institutionsstyrelse, att man fokuserar på att alla människor är 

tänkande, kännande och upplevande varelser. Varje individ har ansvar för sitt eget 

liv och sina egna handlingar. Därför måste terapin bedrivas så att den främjar 

utvecklingen och förmåga till problemlösning. Det salutogena tänkandet innebär 

att gå från ett problemorienterat perspektiv till att se ungdomarnas resurser och 

fokusera på det som fungerar bra27.  

Innan behandlingen börjar utser man en kontaktperson för den unge. När 

man väljer kontaktperson tar man stor hänsyn till individens unika behov och 

familjebakgrund. Detta speciellt med tanke på de utlandsadopterade ungdomarnas 

svårigheter med anknytning.  

Därefter börjar behandlingen som är uppdelad i tre delar: mottagningsfasen, 

arbetsfasen och avslutningsfasen28.  

 

                                                 
26 Aaron Antonovsky i SIS (1999) 
27 SIS (1999) 
28 SIS (1999) 
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Mottagningsfasen: Behandlingen inleds med ett första möte med alla inblandade. 

Det görs även en grundlig bedömning av en psykolog om det inte gjorts tidigare. 

Under de första dagarna bor ungdomen avskilt från de andra ungdomarna, men 

med sin kontaktperson för att etablera en första kontakt. För varje inskriven 

ungdom gör man en individuell behandlingsplan tillsammans med socialtjänsten 

som är Folåsas uppdragsgivare. 

 

Arbetsfasen: I den här fasen är det viktigt att strukturera upp vardagen. Detta gör 

man genom att ha fasta rutiner som t.ex. bestämda morgonrutiner, fasta måltider, 

skoldag eller arbetsträning och olika planerade fritidsaktiviteter. 

  Det finns även aktiviteter som t.ex. drama, film, tjejgrupp, motorverkstad, 

ridning och idrott. Dessa aktiviteter deltar ungdomarna i regelbundet under 

vistelsen. En annan viktig del i behandlingsarbetet är samtal både planerade och 

spontana. 

 

Avslutningsfasen: Att avsluta och flytta hem igen kan vara mycket jobbigt och 

påfrestande för både ungdomen och föräldrarna. Därför förbereder man detta noga 

genom samtal och diskussioner där hela familjen deltar. För att underlätta 

processen sker en stegvis nedtrappning med täta hempermissioner som blir längre 

och längre för varje gång. Denna process sker i några månader för att alla parter 

ska känna sig trygga. I samband med avslutningen gör man i samarbete med 

socialtjänsten en eftervårdsplanering. 

 

Skolan på Folåsa följer läroplanen för grundskolan vilket innebär att 

ungdomarna kan få fullständiga betyg i samtliga ämnen. Gymnasieelever har 

möjlighet att läsa kärnämnena. Skoldagen innehåller både arbetspass där man 

arbetar med individuella arbetsplaner och arbetspass där alla arbetar inom samma 

område. Undervisningen utgår från varje elevs unika förutsättningar och behov. 

Skolan och behandlingsavdelningarna har ett nära samarbete.  

Arbetsträningen är en annan viktig del av behandlingen på Folåsa. 

Träningen fungerar som motivation och pedagogisk resurs. De praktiska 

arbetsuppgifter som finns är stallskötsel, jordbruksarbete, trädgårdsarbete, arbete 

med fastighet och underhåll och köksarbete. De ungdomar som har gått ut 
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grundskolan har arbetsträning och de nyinskrivna börjar med arbetsträning för att 

sedan slussas in i skolan så fort det är lämpligt ur behandlingssynpunkt.  

 

Större risk för neuropsykiatriska skador 

 

Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor framhåller att skador under 

fostertiden, vid förlossningen och inflammationer i hjärnan eller på hjärnhinnan 

kan ge lätta hjärnskador. Adoptivbarnens mödrar har ofta levt under fattiga 

omständigheter och har oftast inte haft kontakt med mödravård eller kunnat leva 

hälsosamt under graviditeten. Under barnets första tid har det fått för lite näring 

och för lite stimulans. Ofta har barnen p.g.a. de dåliga näringsförhållandena dåligt 

immunförsvar och har därför haft flera allvarliga infektioner. Att börja sitt liv 

under dessa förutsättningar är svårt och risken för tidiga hjärnskador av lättare 

form ökar29.  

 

Problemen blir tydligare när barnen kommer upp i skolåldern och tonåren 

 

Alla tonåringar funderar på vem de är och för ett adoptivbarn blir funderingarna 

kanske än starkare eftersom de ofta inte vet något eller väldigt lite om sitt 

ursprung. Enligt Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor är kunskapen om 

sin egen historia viktig för att lära känna sig själv30. Man menar att adoptivbarnen 

växer in i sina adoptivfamiljer och blir på många sätt lika dem, men det hindrar 

inte att tankarna om de biologiska föräldrarna finns där. Barnet/ungdomen kan 

känna sig besviken och ledsen för att det blev övergivet. Ofta finns ingen 

information om de biologiska föräldrarna. Att resa tillbaka till sitt ursprungsland 

kan vara ett sätt att få en uppfattning om sin historia. Det kan även ge en djupare 

förståelse för varför man blev lämnad om man får uppleva landet som helhet. En 

del adopterade kan ha svårt att tala med sina adoptivföräldrar om de biologiska 

föräldrarna, eftersom de är rädda att såra sina adoptivföräldrar. Dessutom kan de 

inte svara på många frågor för det som står i adoptionspapperna är det enda de vet. 

Det är dock viktigt för adoptivbarnet att kunna ställa sina frågor och bli bemött 

                                                 
29 NIA (1991) 
30 NIA (1991) 
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med respekt för dem31. Att dessa frågor dyker upp är helt naturligt och som 

adoptivförälder är det viktigt att tala om det man vet, men även säga att man inte 

kan svara på alla frågor. Den öppna och tillåtna dialogen är viktig för att barnet 

inte ska behöva känna sig skyldig när det ställer dessa frågor.  

Skolan är en prövning för alla barn. Det är nytt, spännande och det ställs 

krav på att man ska kunna vissa saker och lära sig nya saker. Adoptivbarnen har 

som tidigare nämnts ofta kommit från väldigt ogynnsamma förhållanden och 

ligger därför efter i sin utveckling på flera olika sätt t.ex. språkligt. Detta blir extra 

synligt när barnet börjar skolan32. Barnet är lättdistraherat, har svårt att slutföra 

uppgifter om en vuxen inte finns där som stöd, har svårt att samla ihop sig till lek 

och tappar koncentrationen vid högläsning p.g.a. bristande språkförståelse.  

 

 

                                                 
31 NIA (1991) 
32 Adoptionscentrum (1999) 
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Resultatredovisning 

 

Intervju med tre vuxna adopterade (19, 26 och 25 år gamla) 

 

I intervjuerna har jag valt att skriva ut tydligt när informanterna pratar om sina 

biologiska föräldrar och när de pratar om sina föräldrar här i Sverige. 

Adoptivföräldrarna benämns i dessa intervjuer som mamma och pappa, medan de 

biologiska föräldrarna benämns som just biologiska föräldrar.  

 

”Sara” 
 

Sara är född i en by i södra Indien. Under sina tre första år bodde hon hos sina 

biologiska föräldrar på en gård, men när de omkom så hamnade hon och hennes 

syster på ett barnhem. Efter en tid flyttades Sara till ett annat barnhem medan 

systern stannade på det första. Där bodde Sara till hon var sex år gammal. Hon har 

tydliga minnen av små detaljer och händelser från den tiden. Hon minns gården, 

att hon gick i skola och hon minns sina första skor.  

Saras har inga minnen av att hon förbereddes inför adoptionen. Hon minns 

avresedagen lite diffust. Sara hade aldrig sett ett flygplan förut och all spänning 

tror hon gjorde att hon inte minns så mycket. Sara undrade var hon var, varför hon 

var i Sverige och när hon skulle få åka hem. Svaren på dessa frågor väntade hon 

på länge. Hon upplever att det tog lång tid innan hon kände sig hemma, men hon 

kan inte berätta exakt när den känslan kom. Tillslut förstod hon att det var i 

Sverige hon skulle bo. 

När det gäller språket berättar Sara att hon hade svårigheter med grammatik, 

stavning, läsning och från början även uttal. Hon hade extra stöd i svenska under 

hela grundskolan och även under sina tre år på gymnasiet. Sara är mycket nöjd 

med den hjälp hon har fått och tror att det skulle ha gått dåligt för henne i skolan 

utan den hjälpen. Hon minns att hon tyckte att det var mycket svårt med engelskan 

för det blev ytterligare ett nytt språk att lära sig. 

Sara kom in i puberteten tidigt och allt runt omkring henne var nytt så hon 

hann aldrig riktigt landa och bli trygg i det nya innan puberteten drog igång, och 

hon tror att det bidrog till en jobbig tonårstid. Sara berättar att hennes ålder 
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ändrades under hennes första år i Sverige eftersom hennes pubertet började så 

tidigt. Hon genomgick undersökningar och hennes ålder flyttades fram ett och ett 

halvt år. Hon tror även att många adoptivbarn funderar på vem de är och hur det 

kunde ha varit om man bodde kvar i hemlandet. Sara tror att dessa frågor kanske 

är lättare att hantera om man har egna minnen från tiden i hemlandet. Sara tror att 

de flesta adoptivföräldrar förväntar sig ett litet barn och så även hennes mamma, 

men Sara var självständig och van att klara sig själv och hade svårt att knyta an till 

sin mamma och syster. Sara tror att det hade varit bra för hennes mamma att ha en 

vuxen att prata med under den här tiden för hon tror att det kan vara tufft att vara 

ensam förälder när man får stora barn. Dessutom var Saras mamma sjuk och 

behövde sova mycket och hon tror att detta kan ha försvårat anknytningen dem 

emellan. Hon beskriver att hon blev besviken för att mamma inte orkade samtidigt 

som hon förstod varför hon inte orkade. Trots förståelsen kunde Sara ibland undra 

över om mamma inte brydde sig om henne. Idag gör de mycket saker tillsammans 

och umgås som vuxna. Deras relation är stärkt och det känns bra. Sara har 

funderat mycket på vem hon är och har sökt professionell hjälp på flera olika 

ställen och i olika omgångar, men hon har inte känt sig riktigt nöjd. Sara tror inte 

att samtalsterapi passar henne. Nu känner hon att hon kan hantera jobbiga känslor 

mycket bättre och går inte på samtal nu, men om hon skulle hitta något som hon 

tror skulle hjälpa så skulle hon ta den chansen. 

När Sara var liten tyckte folk att hon var söt och gullig och de ville ofta 

känna på hennes hår. Folk tog förgivet att hon var adopterad och ställde frågor till 

hennes mamma. Idag upplever hon att folk tror att hon är invandrare. Hon berättar 

att folk ställer frågor som: ”Jag känner en annan tjej från Indien. Känner du 

henne?” Sara tycker att sådana frågor är jobbiga att få. Speciellt jobbigt är det när 

man får sådana frågor från människor man känner för man tycker att de borde 

förstå. Hon menar att det sårar när de frågar medan främmande människor på stan 

som frågar och kommenterar är lättare att bemöta och säga ifrån till. Sara upplever 

att folk tror att de har rätt att fråga om personliga saker bara för att man har en 

annan hudfärg och hon tycker inte att man ska behöva stå ut med det. 

Sara menar att lärare har för lite information och kunskap om adoptivbarn. 

Detta är viktigt att känna till för att förstå vilka svårigheter adoptivbarn kan ha så 

att man i skolan kan vara mer observant på dessa svårigheter. Hon tycker inte att 

man ska behandla adoptivbarn annorlunda, men kunskapen, menar hon, gör att det 
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är lättare att förstå när det är ett ”adoptivbarnsproblem” eller ett vanligt 

tonårsproblem. 

 

”Isabella” 
 

Isabella föddes på Sri Lanka och hon bodde på barnhem där, men under hela tiden 

hade hon kontakt med sin biologiska mamma. Isabellas biologiska syster kom till 

barnhemmet senare. När Isabellas adoptivföräldrar kom för att hämta henne visste 

de inte om att hennes syster också fanns där, men när de fick veta det adopterade 

de dem båda två. Isabella var 2 år när hon kom till Sverige. 

Isabella minns inte så mycket från den första tiden i Sverige. Hon säger att 

det alltid har känts självklart att hon bor i Sverige. Hon har fått berättat för sig att 

det var väldigt mycket snö när hon kom till Sverige och hon trodde att det var 

socker och samlade på sig det i sina fickor, men hon blev kall och blöt och började 

gråta.  

Isabella talade flytande singalesiska när hon kom till Sverige. Hennes 

föräldrar har spelat in när hon och hennes syster pratar med varandra på band. 

Isabella lärde sig att tala svenska väldigt fort och har aldrig haft några större 

svårigheter med svenskan. Svenska har alltid varit ett favoritämne och hon har 

alltid gillat både läsning och skrivning. De svårigheter hon har är att skilja på ä 

och e i stavningen, men hon tycker att hon har fått hjälp med det i skolan. 

När Isabella var mellan 12-15 år tyckte hon att det var jobbigt att alltid vara 

den som sticker ut p.g.a. att hon var den enda av sina kompisar som var 

mörkhyad. Hon ville vara anonym och bara smälta in utan att någon lade märke 

till henne, men det gick inte. Ibland kunde hon tycka att det var en fördel att alla 

kände igen henne, men oftast var det jobbigt. 

Isabella tycker att hon blir bemött som alla andra. Hon har inte upplevt att 

hon blir orättvist behandlad p.g.a. att hon är adopterad. Hon säger att många frågar 

var hon kommer ifrån och om hon är adopterad, men hon tycker att det är helt 

okej att svara på de frågorna. Isabella har blivit utsatt för rasistiska påhopp vid två 

tillfällen och det gjorde henne ledsen. Hon tycker att det är jobbigt att dessa 

personer inte känner henne utan uttalar sig utifrån något som de bara ser. 
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Isabella tycker att det är viktigt att lärare tänker på att inte peka ut 

adoptivbarn, utan låta dem smälta in i gruppen. Ändå menar hon att det är viktigt 

att få visa att man kommer från ett annat land. Isabella säger att det är viktigt att 

uppmuntra, men man ska inte skynda på. En annan sak som hon tycker är viktigt 

är att se varje adoptivbarn som en individ och inte som ett barn i en grupp som är 

på ett eller annat sätt. Att ta tag i mobbning och liknande ser hon som väldigt 

viktigt att ta tag i tidigt. 

 

”Emma” 
 

Emma kommer ursprungligen från Filippinerna. Emmas föräldrar lämnade henne 

och hennes tvillingbror till en familj några veckor efter att de föddes. Där växte de 

upp med sina fosterföräldrar och deras fem biologiska barn. När Emma var sex år 

gammal adopterades hon till Sverige. 

Emma minns när hon träffade sin mamma och syster första gången och hon 

minns att hon undrade vilka de var. Första morgonen i Sverige vaknade hon tidigt 

och stod bredvid sin mammas och systers säng och iakttog dem till de vaknade. 

Emma upplever att hon aldrig reflekterade över att känna sig som ”hemma”, det 

kom naturligt på en gång. 

Emmas mamma har berättat för henne att hon lärde sig svenska väldigt 

snabbt. Under år 1-3 gick hon hos talpedagog, men hon tyckte själv inte att det var 

viktigt för hon tyckte att hon kunde prata och förstå bra. Till slut sa hon själv ifrån 

och har sedan dess aldrig haft språkstöd. De svårigheter i språket som hon kan 

tycka att hon hade var prepositioner och idag kan hon tycka att hon vänder och 

formar om meningar, men hon hör själv när det blir fel och korrigerar sina egna 

misstag. 

Emma tror att adoptivbarns tonårstid skiljer sig från andra tonåringars. 

Främst med tanke på att andra tonåringar inte behöver fundera över sitt ursprung. 

Emma berättar att hennes funderingar om sin biologiska tvillingbror och de 

biologiska föräldrarna var som starkast och jobbigast när hon gick i skolan. Hon 

tog, med stöd av en kompis, kontakt med skolkuratorn i år 9, men sade upp den 

kontakten då hon upplevde att skolkuratorn kände till hennes familj allt för väl 



 23

och det gjorde att hon inte kände att hon blev tagen på allvar. Efter år 9 tycker hon 

att funderingarna lade sig och hon ”kom över det”. 

Emma har aldrig känt att hon har blivit annorlunda behandlad eller bemött i 

skolan pga. att hon är adopterad. Hon hade många adoptivbarn omkring sig under 

uppväxten och tänkte inte så mycket på att hon var annorlunda till utseendet. 

Emma berättar att hon gick i en trevlig klass och på en mycket trevlig skola och 

hon tror att detta kan vara orsaken till att hon inte mött kommentarer och 

fördomar. Däremot kan hon få kommentarer från främmande människor som 

ställer ”dumma frågor”: Trivs du i Sverige? Tycker du inte att det är kallt här? 

Emma menar att detta är okunniga människor och hon tar inte åt sig, men det är 

obekvämt med sådana frågor. Dessutom upplever hon att hon tex. på bussen pratar 

lite högre så att andra ska höra att hon pratar bra svenska och därmed förstå att 

hon är adopterad istället för att de ska tro att hon är invandrare. Hon känner att 

man nästan måste bevisa det för att folk inte ska döma en på förhand. 

Enligt Emma så är det viktigt att tänka på att adoptivbarn inte alltid har 

kännedom om sitt ursprung. Detta blev jobbigt för henne när hon gick i år 9 då 

hon på barnkunskapen fick i uppgift att skriva en uppsats om sig själv. I uppsatsen 

skulle även bilder från barndomen finnas med. Detta var svårt när man var sex år 

då man kom till Sverige och hon tyckte att det var mycket jobbigt. Emma tycker 

att det är viktigt att man tar hänsyn till detta i skolan och menar att det i och för 

sig kan bero på hur gammal man var när man kom till Sverige, men att det är 

något som läraren bör tänka på innan uppgiften delas ut. Annars upplever Emma 

sin skoltid som rolig och hon är mycket nöjd med skolan och de erfarenheter hon 

har därifrån. 
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Resultatsammanfattning 

 

Bakgrund/Biologiskt ursprung 

 

Alla tre informanter var relativt stora när de kom till Sverige och de har mer eller 

mindre starka minnen från tiden i ursprungslandet. Alla tre har biologiska syskon 

som de minns och i Isabellas fall adopterades även hennes syster till samma 

familj.  

 

Upplevelsen av den första tiden i Sverige/Anknytning 

 

Emma och Isabella säger att de alltid känt sig hemma i Sverige, medan Sara 

upplevde att det tog lång tid att acceptera att det var i Sverige hon skulle bo.  

 

Språket 

 

De tre informanterna har alla haft problem med det svenska språket, men alla tre 

på olika sätt. Både Emma och Isabella lärde sig att tala svenska fort och lätt, 

medan Sara känner att det har varit svårare. Sara är dock mycket nöjd med det 

stöd hon fått i skolan när det gäller språket.   

 

Tonårstiden 

 

När det gäller tonårstiden upplever informanterna att den var besvärlig. Emma och 

Sara hade funderingar på ursprunget och Isabella tyckte att det var jobbigt att 

alltid vara den som sticker ut och syns. Både Sara och Emma har sökt hjälp för 

dessa funderingar, men ingen av dem har känt att det har givit dem några svar.  

 

Bemötande från omgivningen 

 

När det gäller bemötande från omgivningen är alla tre överens om att det är 

jobbigt att få ”dumma frågor” från främmande människor som inte har kunskaper 
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om adoption. Emma upplever att hon ibland känner sig tvingad att bevisa för 

andra att hon är svensk så att de inte ska tro att hon är invandrare. Detta är något 

som även Sara beskriver. Isabella tycker att hon blir bemött som alla andra och 

har bara vid något enstaka tillfälle upplevt rasism. Det har såklart gjort henne 

ledsen eftersom hon anser att hon endast blivit dömd utifrån hur hon ser ut. Ingen 

av dem har upplevt att de blivit annorlunda bemötta i skolan p.g.a. att de är 

adopterade.  

 

Upplevelsen av skolan 

 

Informanterna tycker att det är viktigt att kunskapen om adoptivbarn finns i 

skolorna och att man tar hänsyn till adoptivbarnen i olika moment i skolan. Att 

inte känna till sitt ursprung kan vara problematiskt när man gör vissa saker och då 

är det viktigt att läraren kan stötta. Informanterna är överens om att man som 

adoptivbarn inte vill bli utpekad, men man vill samtidigt bli respekterad för att 

man kommer från ett annat land och har en annan start i livet än sina 

klasskompisar.  
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Diskussion 

 

Att skriva ett sådant här arbete och om ett ämne som ligger mig som skriver det 

väldigt nära är väldigt svårt, men samtidigt väldigt givande.  

Det svåraste har varit att vara neutral till den fakta som presenteras i 

litteraturen eftersom det är lätt att jämföra och reflektera utifrån sig själv när man 

läser den. Jag har dock försökt att hålla mig objektiv i litteraturgenomgången. 

Tyvärr var det svårt att få tag på oberoende källor. Det mesta som finns skrivet om 

adoptivbarn är skrivet av Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor och 

Adoptionscentrum. Detta kan påverka resultaten i de undersökningar som görs 

angående adoptivbarnen och det har jag varit medveten om under hela 

skrivprocessen.  

Det mest givande med arbetet var att jag tycker att jag fick svar på mina 

frågeställningar. Barn med behov av särskilt stöd är, upplever jag, ett laddat ord 

inom skolan. Jag har en känsla av att man då tänker på barn som är bråkiga, 

stökiga och som inte klarar av skolsituationen. Att det även skulle kunna vara barn 

som är skötsamma och lugna, men som ändå har det jobbigt är det nog inte så 

många som reflekterar kring.  

Både litteraturen och mina informanter påpekar att kunskapen kring 

adoptivbarn är för liten och att det behövs mer. Att vara uppmärksam på det som 

är typiska ”adoptivbarnsproblem” och ”vanliga problem” är egentligen omöjligt 

om man saknar kunskap. Vad är det då man i skolan måste ha kunskap om och ta 

hänsyn till när det gäller adoptiv-barn?  

Till att börja med är förståelsen av att adoptivbarn kan ha svårt att knyta an 

till människor på grund av minst en, dock oftast fler, separationer en god grund till 

att möta dess barn. Att det, som en av mina informanter uttryckte det, även kan 

vara smärtsamt att bryta relationer som är uppbyggda och upplevs trygga är 

viktigt att vara medveten om i skolan. Denna brytning, som även Högberg i sin 

artikel pekar på, och som kan ske vid exempelvis lärarbyte kan återigen väcka 

känslan av att bli övergiven för dessa barn. Därför kan en längre inskolning eller 

längre överlämningsprocess göras för att stötta eleven.  
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När det gäller språket är det viktigt att vara uppmärksam på adoptivbarn 

eftersom det har visat sig att de lär sig språket väldigt fort och lätt. Detta är i sig 

inte ett problem, utan snarare en fördel. Tyvärr har det dock visat sig, i bland 

annat Miske och Thelanders undersökning, att adoptivbarnen har luckor i sitt 

språk som gör att de inte uppfattar sammanhang och ords korrekta betydelse. Att 

ha kunskap om detta ger kanske lärare större möjlighet att vara observanta på och 

undersöka noggrant att eleven verkligen har förstått och inte bara gjort det man 

ska göra utan att ha fått en djupare förståelse för vad uppgiften innebär. Dessutom 

kan det vara nyttigt att be eleven repetera det som sagts eller lästs för att öva sig 

att sätta ord på muntlig och skriftlig information. Båda de här sakerna kan man 

göra utan att peka ut någon enskild elev. Jag tror alla mår bra av detta, men att det 

är mer viktigt för vissa och därför kan man göra det med alla elever i klassen. Jag 

tror även att det är viktigt att hela tiden följa upp adoptivbarnen i deras 

språkutveckling och erbjuda stöd och hjälp.  

När det gäller tonårstiden behöver man ha kunskap om att adoptivbarn 

kanske funderar mer på vem de är eftersom de oftast inte vet så mycket om sin 

första tid i livet. Det är nog viktigt att vara medveten om att adoptivbarnen 

kommer att bära på frågor som det kanske inte går att svara på eftersom denna 

fakta oftast inte finns. De flesta upplever nog tonårstiden som besvärlig och 

problematisk, men för adoptivbarnen kan det bli ännu jobbigare eftersom frågorna 

som det inte går att få svar på gör det ännu svårare att finna sig själv. Adoptivbarn 

behöver få ställa sina frågor även om de inte går att besvara. Bara att prata om det 

svåra med någon som förstår att det är känsligt och jobbigt att prata om kanske ger 

en känsla av att det är okej att ha funderingar. Det viktiga, tror jag, är att man blir 

respekterad för att man inte har en ”hel” historia och att man kan ha funderingar 

trots att man har det bra här i Sverige. Ofta handlar det nog inte om att man tycker 

att man har det dåligt här. Man älskar sina föräldrar och syskon, men tankarna på 

det biologiska ursprunget är och kommer alltid att vara en del av ett adopterat 

barn och måste få vara det.  

Att vara adopterad från ett annat land medför att man syns och sticker ut 

bland sina svenska kompisar. Detta kan, som en av informanterna beskriver, vara 

både positivt och negativt. Alla barn behöver bekräftas, och i skolan kanske mer 

än på andra ställen. Kanske är det så att adoptivbarn behöver bekräftas för vilka de 

är och inte bara kännas igen på grund av att de har en annan hudfärg. En av 
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informanterna menar att det är viktigt att som adoptivbarn få en chans att smälta 

in bland sina kompisar. Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att få vara från en 

annan kultur och ett annat land. Utifrån det är det bra att  man som lärare är i fas 

med sina elever och känner av olika behov. Jobbar man med det land eleven 

kommer ifrån är det inte automatiskt så att just den eleven vill berätta om landet. 

Man måste vara lyhörd. Släktforskning är ett annat känsligt ämne för många barn, 

men kanske speciellt för adoptivbarnen. Vilken släkt är det tänkt att man ska 

forska på? Det gäller att läraren är medveten om detta och är förberedd på att 

eleven kommer att behöva stöttning och längre förberedelse. Har man ingen 

information om sitt ursprung känner man sig ännu mer annorlunda. 

Klasskompisarna ställer frågor och man kan inte svara. Just att inte kunna svara 

har jag upplevt som jobbigt och kan uppleva det även idag i vuxen ålder. 

Människor tar sig rätten att ställa frågor och förväntar sig att jag ska ge dem svar. 

Den fråga jag har brottats mest med är frågan om vem som är min riktiga mamma 

eller om mina syskon och jag är riktiga syskon. Nu för tiden svarar jag alltid ja på 

frågan om vi är riktiga syskon och med min mammas namn på frågan vem som är 

min riktiga mamma. För mig är ordet riktig ett laddat ord. Vad är motsatsen till 

riktig? Om inte min mamma är min riktiga mamma, vad är hon då? Jag har ju bott 

hos henne i hela mitt liv och jag känner ingen annan mamma. Jag har även vuxit 

upp med mina syskon och vi har alla varit en familj. Varför skulle den inte vara 

riktig? I min familj föredrar vi att säga att vi inte är biologisk släkt, men att vi är 

riktiga på alla sätt och vis.  

Jag tror att kunskap är nyckeln till det mesta och även när det gäller 

adoptivbarn. Undersökningar som Adoptionscentrum och Nämnden för 

Internationella Adoptioner visar att det går bra för majoriteten av alla adoptivbarn 

i Sverige, men det är ju inget hinder för att ändå ha kunskap om adoptivbarnens 

specifika behov. Kunskapen kan förebygga att problem uppstår och skulle det 

ändå uppstå problem ger kunskapen goda möjligheter att hjälpa adoptivbarnet ur 

dessa problem. Med de kunskaper vi har om vad tidiga separationer och för lite 

stimulans under spädbarnstiden sätter för spår, tycker jag att utlandsadopterade 

barn kvalificerar som barn med behov av särskilt stöd. Att vara medveten om att 

adoptivbarn kvalificerar som barn med behov av särskilt stöd i skolan hoppas jag 

kan hjälpa dessa barn framåt i sin utveckling till hela människor.  
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Fortsatta studier 

 

I fortsatta studier skulle jag vilja inrikta mig mer på varje frågeställning. Varje 

fråga skulle egentligen kunna vara ett eget arbete, men på grund av omfånget på 

detta arbete har det inte varit möjligt att fördjupa sig mer. Det skulle vara 

intressant att göra en större undersökning där adopterade själva får berätta och 

beskriva sina upplevelser. Det skulle även vara intressant att göra en statistisk 

undersökning på hur stor del av adoptivbarnen som har de så kallade 

bokstavsdiagnoserna. Jag skulle även tycka att det vore intressant att göra en 

studie där adoptivföräldrar får komma till tals och berätta om sina upplevelser och 

tankar.
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