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Abstrakt 
Författarnas namn: Jessica Borglund, Alexandra Dahlbäck och Erika Olsson.  

Titel: Inskolning av adopterade barn i förskolan - en studie. 

Engelsk titel: Introduction of adopted children in preschool - a study. 

Antal sidor: 26. 

 

Syftet med studien är dels att belysa och synliggöra på vilket sätt som ett adopterat barn 

blir bemött av lärare vid inskolning samt att få en föreställning om hur vårdnadshavarna 

uppfattar inskolningen.  

 

Studien vilar på Bowlbys anknytningsteori och utgår från följande frågor: 

 På vilket sätt beskriver lärarna en inskolning av adopterade barn? 

 Hur uppfattar vårdnadshavarna förskolans inskolning? 

 

Vi intervjuade två vårdnadshavarpar till adopterade barn och två lärare som har inskolat 

adopterade barn på förskolan. Barnen som är med i studien var tre respektive fyra år när 

de började på förskolan. De hade då varit ungefär ett år hos sina vårdnadshavare här i 

Sverige.  

 

Genom att intervjua lärare och vårdnadshavare till adopterade barn har vi fått fram fakta 

om hur inskolningar kan vara. När vi sen har analyserat svaren har vi insett att kunskap 

och förberdelser är viktiga inslag för en bra inskolning. Både vårdnadshavare och lärare 

efterlyste kunskap om adopterade barn. De som är adopterade och har bott på barnhem 

bär med sig erfarenheter som påverkar dem, framförallt i förskolan. Den miljön liknar 

ofta barnhemsmiljön och väcker känslor hos barnet. Resultatet visar även att 

vårdnadshavare och lärare bör vara mer lyhörda inför varandra samt att kunskap, 

förberedelse och tid är viktiga faktorer för en positiv inskolning av ett adopterat barn i 

förskolan. Genom att ha en anknytningsperson på förskolan kan barnet bygga upp en 

förtroendefull och trygg relation under inskolningstiden. Resultatet har stöd i forskning 

och i litteratur.  

 

 

 

Nyckelord 
Adoption, inskolning, förskola, anknytningsteori, Bowlby. 

 

 

Tack 
Till: Karin Dahlman, utan dig hade vi aldrig klarat detta. 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte _______________________________________________________________ 2 

2.1 Frågeställningar _____________________________________________________ 2 

3 Bakgrund  ___________________________________________________________ 3 

3.1 Adoptioner i Sverige __________________________________________________ 3 

3.2 Barnhem ___________________________________________________________ 4 

3.3 Vad är en adoption ___________________________________________________ 6 

3.4 Inskolning  _________________________________________________________ 6 

3.4.1 Måste få ta tid  _____________________________________________________ 7 

3.4.2 Vikten av en ansvarig lärare  __________________________________________ 8 

4 Teorianknytning  _____________________________________________________ 9 

4.1 Bowlbys anknytningsteori  _____________________________________________ 9 

4.1.1 Anknytningsbeteende och anknytning  __________________________________ 9 

4.1.2 Trygg, otrygg eller desorienterad anknytning  ___________________________ 10 

4.1.3 Anknytningsutvecklingen hos barn i ålder ett till tre år  ____________________ 10 

5 Metod  _____________________________________________________________ 11 

5.1 Kvalitativ intervju  __________________________________________________ 11 

5.2 Urval  ____________________________________________________________ 12 

5.3 Genomförande  _____________________________________________________ 12 

5.4 Databearbetning  ____________________________________________________ 13 

5.5 Metodkritik  _______________________________________________________ 13 

5.6 Forskningsetiska principer  ____________________________________________ 14 

6 Resultat  ___________________________________________________________ 15 

6.1 Dagliga samtal med vårdnadshavarna  ___________________________________ 15 

6.1.1 Trygghet  ________________________________________________________ 15 

6.2 Vårdnadshavarnas uppfattning om inskolningen  __________________________ 16 



  
 

iii 

 

6.2.1 Barnet behöver mer tid  ____________________________________________ 16 

6.2.2 Mer kunskap om adoptivbarn  _______________________________________ 17 

7 Analys  ___________________________________________________________ 18 

7.1 Ansvarig lärare  ___________________________________________________ 18 

7.2 Kunskap om adopterade barn  ________________________________________ 19 

7.3 Slutsatser  ________________________________________________________ 20 

8 Diskussion  ________________________________________________________ 22 

8.1 Resultatdiskussion  _________________________________________________ 22 

8.2 Metoddiskussion  __________________________________________________ 23 

8.3 Fortsatt forskning  __________________________________________________ 24 

Referenser __________________________________________________________ 25 

Bilagor  ______________________________________________________________ I 

Bilaga A  ______________________________________________________________ I 

Bilaga B  _____________________________________________________________ II 

 

 

 

 



  
 

1 
 

 

1 Inledning 

 
I vårt arbete har vi valt att göra en studie gällande inskolningen av adopterade barn i 

förskolan. 

I förskolans läroplan står följande: 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med 

de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras 

vilja och lust att lära ska stimuleras (Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, 

rev. utg.] 2010:6).  

Intresset för detta väcktes när det skulle ske en inskolning av ett adopterat barn på en 

annan förskola på orten där vi arbetar. Vi ställde då oss följande frågor, har lärarna 

behövt förbereda sig på ett annorlunda sätt eller är det som vilken inskolning som helst? 

Vi som gör denna studie har alla erfarenhet av att arbeta i förskolan, cirka 10 år, och är 

medvetna om att inskolningar är individuella. Men vi hade inga erfarenheter av 

inskolningar av adopterade barn. Vi upplever att lärare i förskolan anser att adopterade 

barn är som vilka barn som helst och bör inskolas på samma sätt som de biologiska. När 

chansen kom att fördjupa oss i de frågor som vi ansåg angelägna att finna svar på, tog vi 

tillfället i akt att fördjupa oss i detta ämne.  

 

Vi vill därför genom vår studie undersöka hur lärare gör för att skola in adopterade barn. 

Men vill även ta reda på hur vårdnadshavarna upplever inskolningen och därmed få en 

större kunskap och förståelse om inskolning av adopterade barn. Det här är viktigt för 

att de som är adopterade och ska börja på förskolan har med sig mycket erfarenheter 

från sitt ursprungsland. Deras erfarenheter påverkar deras vardag här. Lärare i förskolan 

måste vara medvetna om detta och ge en så trygg och bra inskolning som möjligt. Det 

gör vi genom att erbjuda en flexibel inskolningstid och att ha en anknytningsperson till 

barnet, en ställföreträdande vårdnadshavare. Det tar lång tid att utveckla en trygg 

anknytning och barnet behöver erfarenheter av att läraren går att lita på. Det är först då 

som tiden på förskolan blir rolig, trygg och lärorik för barnet.  
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2 Syfte 

 
Syftet med studien är att skildra hur förskolan tar emot ett adopterat barn samt hur 

vårdnadshavarna uppfattar denna inskolning. I arbetet används Bowlbys 

anknytningsteori, detta för att se anknytningens betydelse för inskolningen. Dessutom 

skildra hur en inskolning av ett adopterat barn kan förberedas och genomföras. 

 
2.1 Frågeställningar 
 
Vi kommer att utgå ifrån nedanstående frågeställningar: 

 

På vilket sätt beskriver lärarna en inskolning av adopterade barn? 

Hur uppfattar vårdnadshavarna förskolans inskolning? 
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3 Bakgrund 

 
I följande avsnitt ges en överblick av adoptioner i Sverige historiskt sett samt tänkbara 

anledningar till att barn lämnas bort av föräldrarna. Dessutom beskrivs vad som menas 

med adoption och inskolning för dem i förskolan. 

 

3.1 Adoptioner i Sverige 

Att bli adopterad innebär att ett barn som blivit bortlämnat blir mottaget av nya 

vårdnadshavare. Karin Nordin Jareno (2007) påpekar att ett barn som blivit adopterad 

har samma sociala och juridiska rättigheter som ett biologiskt. Regelverket om vård av 

barn eller föräldraledighet är detsamma om de är biologiskt eller adopterat. Adoption 

infördes i svensk lag 1917 och innebär att ett helt nytt familjerättsligt förhållande 

uppstår. Syftet med en adoption är att få ett juridiskt föräldraförhållande mellan den 

eller dem som adopterar (a.a.).  

I vårt land, Sverige, är internationella adoptioner av barn det vanligaste visar Dan Höjer 

och Lotta Höjer (2005). Nationella adoptioner är ovanliga, endast ca 15 per år adopteras 

inom landet. De internationella adoptionerna ökade i omfattning efter andra 

världskrigets slut. Mellan 1970 och mitten av 1980-talet var adoptionerna som flest, då 

genomfördes upp till 2000 adoptioner per år. Under 1990-talet blev det en minskning 

som troligen beror på olika behandlingsmetoder mot barnlöshet till exempel IVF, det 

vill säga provrörsbefruktning (a.a.). Men trots att antalet adoptioner har minskat i 

Sverige påpekar Tobias Hübinette och Carina Tigervall (2008) att i förhållande till den 

folkmängd som Sverige har så adopterar vi flest internationellt sett (a.a.). 

 

I Socialstyrelsens (2014) skrift Nationella adoptioner av barn i familjehem, framgår att 

barnens ursprungsländer har krav och kriterier utifrån sina perspektiv på barnets bästa. 

Vissa krav begränsar möjligheterna för till exempel ensamstående och homosexuella par 

att få adoptera. Skärpta krav blir också vanligare i och med att det både blir färre som är 

tillgängliga för adoption och fler vårdnadshavare som vill adoptera (a.a.). 

 

Vidare framgår i skriften Adoption, handbok för socialtjänsten, som även den är utgiven 

av Socialstyrelsen (2008), att många länder jobbar för att man ska behålla sina barn i 

ursprungsländerna och hjälpa familjerna att förbättra deras situation. I flera av dessa 

länder pågår också en utveckling som bland annat gör det möjligt för ensamstående 

mödrar att ta hand om sina barn. Det är en utveckling som vi känner igen från vårt eget 

land från 1950- och 60-talet, vilken innebär att det är färre barn som behöver nya 

föräldrar från andra länder. Barnen är oftare äldre nu när de bortadopteras och flera har 

special needs. Special needs innebär att barnet till exempel kan ha någon form av 

funktionshinder, de är äldre eller har någon kroppsskada (a.a.). Detta framgår även i 

Socialdepartimentet (1997:191), Haagkonventionen om skydd av barn vid samarbete 

vid internationella adoptioner, att myndigheterna i deras ursprungsland ska lämna för 

internationell adoption först när det inte går att finna adoptivföräldrar i hemlandet (a.a.). 

 

 

 

http://www.ne.se/
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3.2 Barnhem 

Det finns många anledningar till att ett barn lämnas på barnhem. Gertrud Hägglund 

(1979) lyfter fram några. Där en anledning är att den biologiska mamman är ogift och 

har förskjutits från sin familj och har inte möjlighet att försörja både sig själv och 

barnet. Ytterliggare anledningar kan vara att de kan ha bott hos modern några år men 

sen har mamman försvunnit och en äldre släkting har tagit hand om dem. När sen 

släktingen blir sjuk finns det ingen som kan ta hand om barnet. Mamman kan ha blivit 

änka och har inte möjlighet att försörja sin familj, då lämnar hon sina yngsta eller alla 

barn till adoption. Vidare menar författaren att i många fall finns det inga uppgifter om 

varför de har lämnats på ett barnhem. Det kan bero på att det finns uppgifter om dem 

men att personalen på barnhemet är osäkra på om uppgifterna är riktiga och därför inte 

vill lämna dessa uppgifter vidare. Barnhemmet kanske också anser att det inte är bra för 

de blivande vårdnadshavarna att veta om barnets eventuellt svåra bakgrund eftersom det 

kan påverka dem att tro att de har dåliga anlag och därför inte vill adoptera. Dessutom 

handlar det om att det tar tid och resurser att arkivera och skriva ner uppgifter som rör 

dem för personalen på barnhemmet (a.a.).  

Frank Lindblad (2004) som är barnpsykiater och docent vid Karolinska institutet i 

Stockholm har forskat mycket kring adoptioner. Han menar att de flesta adopterade 

kommer till sina vårdnadshavare utan någon känd historia om sin första tid i livet. Då 

kan de till exempel visa ett beteende som väcker oro hos vårdnadshavarna som inte har 

deras bakgrundshistoria och därför får svårt att hjälpa barnet. Vidare beskriver 

författaren att barndomsglömska, så kallad infantil amnesi, innebär att vuxna inte 

kommer ihåg något från sin första tid i livet. De första minnena brukar komma i 3,5 års 

ålder och handla om händelser utöver det vardagliga, till exempel att de fått ett syskon 

eller varit inlagda på sjukhuset. De som har adopteras bär ofta på minnen från sin första 

tid men kan inte beskriva dessa med ord. Vid en återresa till barnhemmet, som de 

tidigare vistats i kan miljöer, lukter och platser väcka smärtsamma och påfrestande 

minnen. Det är viktigt att vårdnadshavarna närmar sig dessa minnen på ett respektfullt 

sätt och har förståelse om barnet inte vill minnas (a.a.). 

 

Lindblad (2004) menar vidare att bakgrundsfaktorer som de blivande vårdnadshavarna 

inte får information om kan vara undernäring, traumatiska uppväxtbetingelser eller 

ärftliga förutsättningar. En ärftlig förutsättning kan vara att den biologiska modern 

lämnar bort sitt barn på grund av missbruk. Det finns då en risk att modern även 

missbrukade under graviditeten, vilket kan leda till skador på fostret. Fattigdom kan 

vara en annan anledning till att man lämnar bort sitt barn för adoption. Det kan då finnas 

en risk för undernäring som kan leda till outvecklade inre organsystem hos dem. 

Lindblad belyser att åldern vid adoptionen är en faktor som är viktig för den 

adopterades utvecklingsmöjligheter. Barnet har hunnit vara med om mycket och fått 

mindre bra erfarenheter då det bott längre tid i sitt ursprungsland än någon som 

adopteras som spädbarn (a.a.). 
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De flesta som adopteras har någon gång vistas på barnhem. Dessa kan bedrivas i statlig, 

kommunal, ideell eller kyrklig basis skriver Hägglund (1979). Barnhemmen är ofta 

slutna världar där obehöriga inte släpps in. Ofta sover många barn i samma rum. De små 

barnen i spjälsängar och de större i våningssängar. De råder ofta brist på personal, 

leksaker och kunskap hos personalen. Hon ger ett exempel där barnhemmet ligger i ett 

bostadsområde, där huset är gammalt och dystert. De 40 barn som bor här sover i 

samma rum i spjälsängar och våningssängar. Leksakerna står uppradade längs väggarna 

och leks inte med till vardags. Även aga kan ingå i uppfostringsmetoderna på dessa 

barnhem. (a.a.). 

Lotta Landerholm (2003) beskriver också hur barn kan ha det innan de adopteras. Barn 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd och behöver en vuxen för att överleva. Just då sker 

en separation och kanske andra skrämmande upplevelser, under den tid som de första 

erfarenheterna av sammanhang ska börja skapas hos dem. För det övergivna barnet är 

omgivningen allt annat än trygg och pålitlig. Oavsett om de befinner sig på ett barnhem 

eller fosterhem är det på en mellanstation, hos människor som vet att de ska vidare. 

Somliga har vansköts, farit illa och levt i barnhemsrutiner med mjölkflaskor uppställda 

på sängkanten. En del människor som själva vill slippa beröras av barnets övergivenhet 

värjer sig genom att hålla dem på känslomässigt avstånd. Vidare menar Landerholm att 

under de första åren av våra liv läggs grunden som har att göra med känslor och 

relationer. De som kommer till adoptivföräldrar har oftast gång på gång fått sin tillit till 

vuxna förstörda. Barnet kan nästan aldrig veta om de personer som lyft upp det kommer 

att finnas kvar hos dem. Det är nya förflyttningar, dofter, ljud, smaker, rörelsemönster 

och känsloyttringar. För de som adopteras internationellt är förändringen total. Där är 

alla orienteringspunkter borta och barnet kan hamna i chocktillstånd. Allt är främmande 

samtidigt som de är totalt utlämnat åt de vuxna, som kanske inte heller känner till så 

mycket om deras tidigare vanor och erfarenheter (a.a.). 

Victor Groza (1999) presenterar resultat från sina studier som har gjorts på barn som 

adopterats från Rumänien. Dessa studier gjordes eftersom USA började adoptera från 

Rumänien och då ville Groza se om det var några skillnader på de som kom från 

institutioner i Rumänien och de som adopterades direkt från sina vårdnadshavare. Både 

de som kom från arbetarklassfamiljer och övriga barn hade beteendestörningar. De från 

arbetarklassens barn hade svårare med måltider, var överaktiva och visade olydnad 

medan de institutionella barnen hade problem med koncentrationsförmågan, 

kamratrelationer och känsloutbrott. Forskaren menar att de som kommer från en 

institution löper större risk att få olika beteendestörningar och negativa faktorer som 

påverkar hälsan. När studien gjordes så var barnen cirka 4,5 år. Det fanns även en 

skillnad på de som varit på institution och adopteras därifrån när man jämförde dessa 

med de som adopterats direkt från en familj. Genom studien Groza genomförde kunde 

han även se att de som adopterats från barnhemmen har större risk att få 

beteendestörningar än de som adopterades direkt från hemmet (a.a.).  
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3.3 Vad är en adoption? 
 
Psykologen och psykoterapeuten Landerholm (2003) anser att det finns flera olika 

faktorer som finns med och påverkar barnet, oavsett när eller var adoptionen sker. Den 

första faktorn är kontinuitetsbrottet, där de som flyttas mellan många olika människor 

som tar hand om dem, under den tid som de är som mest beroende av andra för att 

överleva. Separationsupplevelser är den andra faktorn. Innan barnet föds lär det sig att 

känna igen sin moders röst och precis efter födseln kan de även urskilja hennes lukt 

(a.a.). 

 

Lindblad (2004) anser att anknytning är ett begrepp som inte bara används vid 

adoptioner utan hör till den allmänna psykologin. En innebörd av ordet är det samspel 

som växer fram mellan vårdnadshavare och barn, den anknytningen uppstår som följd 

då spädbarnet har en grundläggande och strävan att söka trygghet och skydd hos sina 

vårdnadshavare. Detta samspel pågår under hela deras uppväxt men fördjupas och 

utvecklas. Detta kallas anknytningsprocessen och återspeglar ömsesidighet och att det 

rör sig om en längre tid tillsammans. Ytterliggare ett begrepp menar författaren är 

anknytningsmönster, där termen anknytning beskriver hur adoptionsbarnet förhåller sig 

till sina nya vårdnadshavare. Det här begreppet är vanligt i adoptionssammanhang och 

beskriver olika anknytningsmönster som de visar upp. Vidare menar Lindblad att en 

svårighet vid adoption är att anknytningsprocessen redan har kommit igång för barnets 

del med någon eller flera andra, innan adoptionen. Det kan vara så i vissa fall att 

anknytningsprocessen inte har fått någon näring och inte kunnat utvecklas alls. Där har 

vårdnadshavarna som uppgift att inge nytt hopp och tilltro hos barnet och en säkerhet i 

att det lönar sig att söka tröst och skydd hos vårdnadshavarna. Detta resulterar i att de 

kan få igång sin anknytningsprocess (a.a.). Känslomässiga band måste finnas för barnets 

överlevnad och för att de ska utvecklas anser Landerholm (2003). Hon menar att om det 

hela tiden blir avbrott i relationen, så försvåras anknytningen för barnet. De flesta som 

adopteras har många erfarenheter av separationer (a.a.).  

 
3.4 Inskolning  

 
Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) menar att det är en stor 

förändring för barnen när de börjar förskolan. Då ska de bekanta sig med en ny miljö, 

vilket är en stor skillnad mot den miljö som är bekant sedan tidigare då de oftast varit 

hemma med en vårdnadshavare. De menar att en inskolning har tre syften. För det första 

ska barnen bekanta sig med den nya miljön. För det andra behöver de skapa en bra 

kontakt med minst en lärare så att de känner så stor trygghet att den läraren kan ses som 

en ersättare för vårdnadshavaren. Det sista av dessa tre syften är att barnet känner stor 

trygghet att de kan använda sig av sin inskolningslärare i verksamheten, detta gör att 

lusten till lek och utforskande upplevs trygg (a.a.).  

 

Anna Amazeen (2013) menar att de som har adopterats har inte kunnat lita på att vuxna 

har funnits där för dem under deras första tid i livet. Det är en lång process för dem att 

börja lita på sina vårdnadshavare efter hemkomsten. När barnet sen börjar förskolan kan 

det ta lång tid att våga lita på att vårdnadshavarna kommer tillbaka och hämtar efter 

arbetets slut. Det tar tid att utveckla en trygg anknytning och barnet måste många 

gånger få erfarenhet av att lärarna går att lita på.  
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Det är läraren som ska skapa en bra relation tillsammans med barnet så att de känner 

trygghet och kan då skapa en tillitsfull relation med lärarna på förskolan. Lärarna kan då 

fungera som tillfälliga anknytningspersoner till dem och bidra till att tiden på förskolan 

blir rolig, trygg och lärorik (a.a.).  

 

Höjer och Höjer (2005) beskriver hur stort steg det är för ett adopterat barn att börja 

förskolan. De som adopterats kan ha vistats i flera olika miljöer under sin första tid i 

livet och det kan innebära att de inte är lika moget att börja i förskolan som jämnåriga 

biologiska barn. Förskolemiljön väcker många känslor hos dem och inskolning av en 

som är adopterad kan medföra att de reagerar på olika vis. Barnet kan både visa vrede 

och frustration eller bli tystlåtet och svårt att visa känslor. En som är adopterad kan vid 

en inskolning även reagera genom att ta ett steg tillbaka i sin utveckling (a.a.).  

 

Även Monica Dalen och Anne-Lise Rygvold (2007) påpekar att förskolan representerar 

nya främmande miljöer och människor som kan medföra olustiga känslor hos barnet 

som rör separation. Detta medför många intryck och upplevelser för de som ska 

inskolas. Alla dessa nya intryck och relationer kan medföra att inskolningen för barnet 

tar länge tid och att kortare dagar för dem på förskolan kan vara att föredra (a.a.).  

 

3.4.1 Måste få ta tid 

 

Höjer och Höjer (2005) framhäver att inskolningstiden bör vara flexibel. Med detta 

menar de att inskolningen behöver få ta den tid som krävs för att barnet ska känna sig 

tryggt. Det kan även vara så att inskolningen kan få börja om ifall det skulle låsa sig för 

dem. Författaren anser att det behövs en tydligt strukturerad plan över hur inskolningen 

ska se ut (a.a.). Även Broberg m.fl. (2012) belyser att inskolningen kan variera. De 

menar att en inskolning inte tar slut den dag som vårdnadshavarna lämnar barnet på 

förskolan och börjar arbeta. Författarna berättar vidare att forskning har visat att de kan 

se lugna ut men trots denna fasad utåt så kan de ha en inre stress. Barnet kan alltså 

sakna sina vårdnadshavare under en lång tid efter det att inskolningstiden är slut.  

Hur anknytningen är med vårdnadshavarna kan påverka inskolningen på förskolan. 

Broberg m.fl. (2012) menar att de som är tryggt anknutna till sina vårdnadshavare hade 

oftare längre inskolningstid än de som är otryggt anknutna till sina vårdnadshavare. Det 

har ett samband med att de som är tryggt anknutna till sina vårdnadshavare oftare visade 

protestreaktioner och då var dessa vårdnadshavare mer lyhörda än de vårdnadshavare 

som hade barn med en otrygg anknytning.  

Författarna hänvisar till hur inskolningen fungerar i praktiken och påpekar att 

vårdnadshavarna ofta på grund av tidsbrist vill att inskolningen ska gå snabbt, vilket kan 

upplevas som stressande för lärarna. Ur lärarnas perspektiv så finns det en nackdel med 

de långa inskolningarna. Nackdelen menar de är att de ”gamla” barnen inte får den tid 

de behöver och att den pedagogiska verksamheten påverkas under 

inskolningsperioderna (a.a.).  
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3.4.2 Vikten av en ansvarig lärare 

 
För att få en positiv inskolning är det viktigt att det är en lärare som är ansvarig för 

inskolningen av barnet, detta betonar Amazeen (2013), Höjer och Höjer (2005) och 

Broberg m.fl. (2012). Barn kan reagera på olika sätt vid en separation, framhäver 

Liselott Ahnert, Megan R. Gunnar, Michael E. Lamb och Martina Barthel (2004). De 

menar att det är faktorer i miljön som påverkar hur reaktionen blir. Faktorn som 

påverkar mest är hur närvarande och lyhörd ”ersättaren” för vårdnadshavarna är (a.a.). 

Broberg m.fl. (2012) framhäver den utbildade lärarens kompetens, då de utbildade 

lärarna har lättare än vårdnadshavarna att se och bemöta barnen och svara på deras 

signaler. Då fungerar lärarna som tillfälliga anknytningspersoner. Vidare poängterar de 

vikten av att barnet får möjlighet att forma en förtroendefull och trygg relation till 

läraren under inskolningstiden. Det är då denna lärare som fungerar som tillfällig 

anknytningsperson. Studier som Broberg tagit del av från Ahnert m.fl. (2004) oroar, 

menar författarna. Det är en studie som gjordes mellan år 1977 fram till år 2005. 

Resultatet av dessa studier visade att antalet trygga barn i förskolan minskade under 

1990- och början av 2000-talet. Författaren kunde se ett samband med att läroplanen 

började användas i förskolan. Då det blev mer fokus på lärande och trygghetsbiten fick 

mindre utrymme (a.a.). Eftersom grunden för lärande är trygghet och trygga relationer 

menar Broberg m.fl. (2012) att dessa studier som presenterades var oroväckande (a.a.).  

Höjer och Höjer (2005) intervjuar Annabel Ronnehed där hon betonar betydelsen av en 

ansvarig lärare vid inskolningen samt att ingen förflyttning sker av lärare. Då tycker 

Ronnehed att det är lämpligt att välja en annan förskola (a.a.). 
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4 Teorianknytning 

 
I detta kapitel kommer att göras en presentation av John Bowlbys anknytningsteori. 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) föddes Bowlby 1907 i London och var utbildad 

psykoanalytiker. Han studerade och uppmärksammade betydelsen av vad tidiga 

separationer kunde ha för påverkan på individer (a.a.). Vi kommer även att använda oss 

av Broberg m.fl. som beskriver Bowlbys anknytningsteori i förhållande till vår nutida 

vardag och då framförallt i förskolan.  

 

4.1 Bowlbys anknytningsteori  

 

Broberg m.fl. (2012) menar att grunden i anknytningsteorin är att barn är sociala redan 

från födseln. De är redan från livets början inställda på att samspela med sin omgivning 

(a.a.). John Bowlby (2010) diskuterar även vad det kan få för konsekvenser om de 

separeras under en längre tid från sina vårdnadshavare. Han lyfter den negativa 

konsekvens som innebär att barn kan få svårigheter att knyta an till andra människor. 

 

En trygg bas hävdar Bowlby (2010) är grunden för att barn ska känna trygghet. Om 

barnen och senare tonåringar utforskar omgivningen ska de kunna återkomma till sin 

trygga bas när de har behovet och då bli bemötta och hjälpta med det som de behöver. 

Barnet kan behöva bli tröstat eller lugnat och då ska det känna sig välkomnat åter till 

den trygga basen. Om den trygga basen inte är tillgänglig alltid utan tryggheten är 

opålitlig så kan det få den konsekvens att barnet kan få ångest.  Om den trygga basen är 

svag så kan det innebära för barnet att det väljer att undvika kontakt. Detta är 

konsekvenser som oftast följer med individen genom hela livet (a.a.).  

 

4.1.1 Anknytningsbeteende och anknytning 

 
Bowlby (2010) skiljer på begreppen anknytningsbeteende och begreppet anknytning. 

Med anknytningsbeteende menar han att det är en person som finns fysiskt i barnets 

närhet när de känner sig, ängslig eller sjuk. Det är den person som de har skapat en 

anknytning och känner trygghet till. Då söker sig barnet till denna person när de anser 

sig vara behov av närhet vid de specifika tillfällen som till exempel då det känner sig 

ängsligt eller sjukt. Detta är ett typiskt anknytningsbeteende. Finns inte detta 

anknytningsbeteende så är det inte lika tydligt vem barnet samspelar med. Det stärker 

och skapar en trygghet för barnet att känna att anknytningspersonen finns tillgänglig. 

Det ger även en känsla som innebär att de vill utveckla relationen. De vill knyta an till 

denna särskilda person, det är således här som anknytningen sker. Detta beteende följer 

med hela livet men det är mest tydligt när barnen är små. Ju äldre individen är desto mer 

framträder detta beteende vid nödsituationer. Efter hand som tryggheten ökar så kan de 

distansera sig från sin omvårdnadsgestalt och utforska omgivningen på egen hand (a.a.). 
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Vem de knyter an till beror inte på hur ”bra” man är som vårdnadshavare påpekar 

Anders Broberg (2007), utan barnet knyter an till de människor som finns runt omkring 

det under den första tiden av deras liv. Vad som krävs är att personerna finns 

regelbundet hos dem, detta medför att de känner igen personen och kan börja knyta an 

(a.a.). 

 

4.1.2 Trygg, otrygg eller desorienterad anknytning  

 
Redan under sent 1970-tal utvecklades olika termer om barns anknytning. Broberg m.fl. 

(2012) nämner de olika termerna inom utvecklingen av anknytningen som psykologen 

och Bowlbys kollega Mary Ainsworth namngav, nämligen, trygg, otrygg eller 

desorienterad anknytning. Broberg m.fl. förklarar innebörden av Ainsworth`s olika 

begrepp. Hos tryggt anknutna barn så känner de en nyfikenhet som leder till 

utforskande. Under tiden som de utforskar sin omvärld så känner barnet att de kan 

återvända till sin anknytningsperson. När barn känner denna trygghet så kan de istället 

fokusera på, och ge sig hän åt sitt behov av att utforska världen. Inom det som kallas för 

otrygg anknytning så finns där två typer av anknytning, nämligen undvikande eller 

ambivalent anknytning. Hos undvikande barn så visar de inte på något behov av att 

använda vårdnadshavarna som sin trygga bas. Barn som är undvikande har inte fått den 

trygghet de behöver när de känt sig ledsna eller otrygga. De är i behov av närhet för att 

de ska utvecklas och för att de ska känna sig trygga. Hos barn med ambivalent 

anknytning har relationen mellan barnet och dess vårdnadshavare varit växlande i dess 

samspel. Barnet vet inte när och om vårdnadshavarna kommer att svara på deras 

signaler. Den ambivalenta anknytningen karaktäriseras även av att det är de vuxna som 

har makten över samspelet och samspelet sker på den vuxnes villkor. När det gäller 

desorienterad anknytning, menar Ainsworth att det är en relation mellan barn och 

vårdnadshavare som byggs på rädsla och därför har de svårt att skapa en anknytning. 

Barnet får inte tröst när det är i behov av det. Detta resulterar i att de själv utvecklar en 

förmåga att koppla ur anknytningssystemet. Men detta är en stor förlust för deras 

känslomässiga utveckling (a.a.). 

 
4.1.3 Anknytningsutvecklingen hos barn i ålder ett till tre år 

 
Enligt Anders Broberg (2006) så skiljer inte barns anknytningsbeteende sig nämnvärt åt 

under deras första tre år. Han berättar att tvååringar kan vara i större behov av att vara 

närmre sina anknytningspersoner än en ettåring. Men reaktionen för ett- och två åringar 

som skiljs från sina anknytningspersoner är densamma menar författarna. Det som 

skiljer ett- från tvååringarna är att tvååringarna har utvecklat ett verbalt språk och kan 

ropa och söker efter sina anknytningspersoner om de inte är inom räckhåll. När barnen 

har fyllt tre år så har de inte lika stort behov av kroppskontakt efter en kortvarig 

separation som ett- och tvååringarna är i behov av. För en treårig kan en återförening 

visas genom till exempel att de använder mimik eller berättar för sin anknytningsperson 

något som har hänt under tiden de var separerade. Bara för att kroppskontakten inte är 

lika central för dem vid återföreningen så innebär det inte att en återförening efter en 

separation har blivit mindre viktig för barnet (a.a.).   
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5 Metod  
 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet av studien. Metoden valdes därför att vi 

ville göra en djupgående undersökning av våra två fall för att få mer detaljerade 

kunskaper. Runa Patel och Bo Davidsson (2011) beskriver att en fallstudie 

kännetecknas av att det är en undersökning av en mindre avgränsad grupp. Fallstudie 

används ofta när processer och förändringar ska studeras. För att få en bred bild av det 

aktuella fallet menar författarna att det är bra om empirin är en kombination av 

intervjuer, observationer samt enkäter (a.a.). För att få ett relevant resultat i studien 

använde vi oss utav intervjuer av informanterna. Vi kommer att beskriva vilken metod 

som används i fallstudien, vilka urval som gjorts, metodkritik och vilken hänsyn som 

tagits till de forskningsetiska principerna.  

 

5.1 Kvalitativ intervju 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer för att ta reda på hur vårdnadshavare och 

lärare tänkte och resonerade kring inskolning av adopterat barn i förskolan. Intervjuerna 

som genomförts är kvalitativa intervjuer som i grunden varit strukturerade. Med den 

strukturerade delen av intervjun medföljer fasta frågeställningar till deltagarna. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2010) anser att en kvalitativ intervju görs för att få så 

fullständiga svar som möjligt. Den kvalitativa metoden ger även möjlighet att få 

information om de känslor, uppfattningar och åsikter som individen har. En miljö där 

informanten känner sig trygg är av stor vikt vid intervjutillfället, neutrala platser som 

arbetsplatsen eller hemmet är att föredra (a.a.). Kroppsspråket, gester och mimiken är 

delar som är viktiga att tänka på under en intervju enligt Patel och Davidson (2011), för 

vi samtalar inte bara med orden. Vidare beskriver författarna att en studie är som en 

undersökning som sker på en avgränsad grupp där man vill studera en förändring. Detta 

beskriver ramen till vårt arbete väl eftersom vi har gjort en undersökning om adopterade 

barn under sin inskolning på förskolan (a.a.).  

Steiner Kvale och Svend Brinkman (2009) anser att genom att använda sig av den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker vi förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel. Det ger oss välgrundad kunskap om vår 

samtalsverklighet. Genom kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap tillsammans 

mellan den som genomför intervjun och den intervjuade personen (a.a.). 

Johansson och Svedner (2010) belyser att intervjuer med fördel kan användas vid en 

fallstudie för att samla in empiri. Författarna liknar den kvalitativa intervjun vid ett 

samtal där ett svar ger fortsättningen på frågorna och samtalet hålls levande (a.a.).  

Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att de kvalitativa intervjuerna ger 

intervjupersonen möjlighet till att svara med egna ord och det var syftet med intervjun. 

Författarna påpekar även fördelen med att de som ska genomföra intervjuerna är 

ordentligt förberedda och pålästa (a.a.). Med kunskap om detta läste vi in oss på 

litteratur om adoption och anknytning, detta medförde att vid intervjuerna var vi 

medskapare i samtalet som intervjun resulterade i. 
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Följdfrågor användes under intervjun, då vi ansåg att de gav en djupare innebörd i 

svaren som intervjupersonen gav. Kvale och Brinkman (2009) menar att en god 

intervjuare måste vara lyhörd och behärska konsten att intervjua. Den som genomför 

intervjun måste även kunna hjälpa intervjupersonen att utveckla sina berättelser genom 

att ställa relevanta frågor. Intervjuaren måste hela tiden fatta beslut om vad som ska 

frågas och hur (a.a.). 

 

5.2 Urval 

Först kontaktades vårdnadshavarna till ett av de adopterade barnen för att vi visste att de 

precis innan vår fallstudie hade inskolat sitt barn i förskolan. Det andra vårdnadsparet 

fick vi kontakt med genom att de hade skrivit en bok. Boken handlade om deras väg till 

att få sitt adopterade barn. En av oss har läst boken och tog kontakt med dem. 

Anledningen till att just den familjen valdes var att en av oss som har genomfört studien 

känner familjen privat. De som är med i fallstudien var tre respektive fyra år när de 

inskolades på förskolan. Vårdnadshavarna berättade vilken förskola som det adopterade 

barnet går på. Därefter kontaktades den förskola där inskolningen hade skett. På så sätt 

fick vi kontakt med studiens ena lärare. Den andra läraren kontaktades via en kollega på 

vår arbetsplats. Kollegan hade kännedom om att läraren hade inskolat ett adopterat barn 

på förskolan. Vi har valt att kalla våra informanter i form av A, B, C och D. Där A och 

B är lärare och C och D är vårdnadshavare. 

 

5.3 Genomförande  

Först kontaktades vårdnadshavarna C till det adopterade barnet per telefon och 

informerades om syftet med vår studie samt tillfrågades om de kunde tänka sig att 

medverka. Därefter kontaktades förskolan per telefon där barnet är placerat. Samt 

läraren som varit med vid inskolning fick förfrågan att medverka. När tillåtelse givits 

från båda parter skickades våra frågor till dem. De fick frågorna en vecka före de 

inbokade intervjutillfällena för att de skulle få en möjlighet att fundera och för att 

vårdnadshavarna skulle kunna diskutera med varandra samt även för att läraren också 

skulle kunna diskutera frågorna med sina kollegor.  

Lärarna intervjuades på sina respektive arbetsplatser för att de skulle vara i en bekant 

miljö och samtidigt som de skulle ha möjlighet att rådfråga kollegor, om detta skulle 

behövas. Vårdnadshavarnas intervjuer genomfördes i deras respektive hem så båda 

vårdnadshavarna kunde delta och miljön skulle kännas naturlig. 

Samtliga av oss tre medverkade vid intervjutillfällena för vi ansåg att detta skulle gynna 

oss i studien. Genom att intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon så kunde vi 

ge dem som intervjuades vår fulla uppmärksamhet och ställa följdfrågor under 

intervjuens gång. Inspelningen av intervjuerna innebar att vi kunde lyssna igenom 

samtalen flera gånger.  
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Inspelningarna transkriberades för att kunna se mönster och teman i de svar som givits 

av deltagarna, vilket hjälpte oss i analysen. Vårt utskriva material från intervjuerna fick 

oss att inse att materialet var för tunt. Vi behövde få in fler intervjusvar för att få större 

empiri samt för att kunna göra en mer djupgående analys. Därför kontaktades ytterligare 

en familj som hade ett adopterat barn som nyligen inskolats i förskolan. 

Vårdnadshavarna var villiga att medverka i studien och intervjun genomfördes som den 

föregående intervjun. Tyvärr fick vi inte kontakt med läraren som ansvarat för 

inskolningen. Men vi fick kontakt med en annan lärare som inskolat ett adopterat barn i 

förskolan som villigt ställde upp i studien.  

5.4 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapp på mobiltelefonen och därefter 

sparades de på ett USB-minne. Efter detta transkriberades materialet genom att vi skrev 

ner intervjuerna i Worddokument på datorn och därefter skrev ut dem på en skrivare. I 

svaren på intervjuerna försökte vi hitta teman som kunde kopplas till syftesfrågorna i 

studien.  

För att lättare sortera svaren från informanterna i undergrupper så klipptes det 

transkriberade materialet i stycken och lades i högar på ett bord. Detta medförde att vi 

lättare kunde överblicka resultatet vilket förenklade kategoriseringen. Ganska omgående 

kunde vi se olika teman från svaren i intervjuerna. Genom att vara tre som genomförde 

detta arbete fick vi många berikade och bra diskussioner som underlättade 

bearbetningen. 

 

5.5 Metodkritik  

Den kvalitativa metoden var mest fördelaktig för oss eftersom den gav en större 

möjlighet att förstå intervjupersonernas tankar, uppfattningar och åsikter när det gäller 

inskolning. Intervjuerna genomfördes med fysiska träffar så det gav oss fördel att kunna 

förtydliga vad som menades och om det var något som uppfattas oklart vilket vi kunde 

vid några tillfällen tyda av deras mimik och kroppsspråk. Hade denna studie påbörjats 

tidigare på året så hade det varit önskvärt att komplettera med observationer, men 

inskolningarna var redan genomförda när denna studie påbörjats. 

Lärarna som medverkade i studien har båda lång erfarenhet inom yrket, 12 år respektive 

13 år. Hade fler intervjuer genomförts med vårdnadshavare och lärare så kunde 

resultatet blivit mer trovärdigt, men det var svårt att hitta adopterade barn som hade 

inskolats nyligen i förskolan. De brister som kanske kan finnas med att använda en 

kvalitativ undersökning i en fallstudie kan vara tillförlitligheten och trovärdigheten i 

undersökningen. När man gör en kvalitativ undersökning kan intervjuaren påverka 

intervjupersonen genom till exempel ställa ledande frågor. Vi har insett att förhållandet 

mellan den som genomförde intervjun och intervjupersonen kan vara komplicerad och 

påverka den insamlade empirin. Därför användes öppna och enkla frågor, egna 

värderingar och åsikter lämnades utanför. 
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5.6 Forskningsetiska principer  

Enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) har vårdnadshavarna och 

lärarna i denna studie blivit informerade, både muntligt och skriftligt, om syftet med 

studien och att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta när de själva önskar. 

Vi har även informerat deltagarna om att det insamlade materialet endast kommer att 

användas i det här arbetet. Vid intervjuernas start har deltagarna garanterats full 

anonymitet. Nyttjandekravet medför att vi endast kommer att bruka det insamlade 

materialet för den här studien (a.a.).  
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6 Resultat 

 
I detta kapitel redovisas våra resultat från intervjuerna som genomförts.  

Allt som står i kursivt är citat från lärare och vårdnadshavare. 

 

6.1 Dagliga samtal med vårdnadshavarna  

 
Både lärare A och lärare B berättade att de förde dagliga samtal med vårdnadshavarna. 

Lärare A berättade att, föräldrarna är delaktiga hela tiden då pedagogerna har en 

öppen dialog om vad som är bäst för barnet, hur fort man går fram och hur barnet 

reagerar hemma vid inskolningen och så vidare. Dagliga samtal har förts tillsammans 

med föräldrarna för att på bästa sätt eliminera de situationer som barnet upplever vara 

jobbiga. Som exempel har läraren tagit bort sovstunden på förskolan då barnet 

upplevde detta väldigt traumatiskt.  

 

Även lärare B delgav i intervjun att den dagliga kontakten med vårdnadshavarna var 

viktig, hur dagen varit för pojken på förskolan togs upp i den dagliga kontakten. På 

förskolan där lärare B arbetar så är inskolningstiden två veckor. Vid de tre första 

dagarna är vårdnadshavarna delaktiga i barngruppen och därefter så började 

vårdnadshavarna lämna dem under viss tid. Denna tid ökades efterhand och så 

småningom resulterar detta i att barnet kan vara själv på förskolan andra veckan av 

inskolningen men att vårdnadshavarna ska vara nära och snabbt kunna komma till 

förskolan vid behov. Det var under inskolningsdagarna som lärarna fick lite information 

om barnet. Mamman berättade lite om pojkens bakgrund under inskolningen, berättade 

lärare B.  

 

6.1.1 Trygghet 

 
Båda lärarna i studien fokuserade på tryggheten. Det som skiljde lärarna åt var, vem de 

riktade tryggheten mot. Barnet eller dess vårdnadshavare. Lärare A inriktade sig på 

barnets trygghet. Största utmaningen är att få barnet att känna sig tryggt, för det är det 

som tar längst tid. Det kan vara så att barnet vill vara nära en vuxen mesta delen av 

dagen och att barnet är ledsen större delen av dagen väldigt länge. För att det de skulle 

känna sig trygg så hade förskolan hos lärare A planerat att det skulle vara en lärare som 

ansvarade för inskolningen. Lärare A sa, att anpassa situationer så långt det är möjligt 

så att det blir så lite förändringar och avbrott under dagen och att det är samma 

pedagog i början så att barnet kan knyta an under en lång tid tills barnet är redo.  

 

Lärare B valde att fokusera på vårdnadshavarna och dess trygghet. Förskolan lärare B 

arbetade på menade att, om vårdnadshavarna känner sig trygga så kommer detta per 

automatik göra att barnet känner sig tryggt. Att föräldrarna känner sig trygga med att 

lämna sitt barn till oss är viktigt. De har väntat länge på detta barn och sedan ska de 

lämna det ifrån sig. 
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6.2 Vårdnadshavarnas uppfattning om inskolningen  

Gemensamt för vårdnadshavarna är att de berättade för lärarna på förskolan innan de 

påbörjade sin inskolning att deras barn hade bott på barnhem innan de blev adopterade. 

Vårdnadshavarna tycker att det var viktigt att lärarna på förskolan fick information om 

barnets bakgrund. Ja, vi tycker det är bra att de vet allt som vi vet, berättar 

vårdnadshavarna D.  

Vårdnadshavare C beskrev att redan när de skulle hämta sitt barn på barnhemmet hade 

upplevt att det fanns anknytningsproblem. Det tog en vecka innan vi fick henne att le 

mot oss nere på barnhemmet, det var en jobbig tid för oss. Ytterliggare information som 

vårdnadshavare C lämnade till läraren på förskolan var att hon bara hade tytt sig till en 

av vårdnadshavarna när hon kom till dem. Hon hade problem med att ty sig och tydde 

sig bara till mig när hon kom. Vårdnadshavarna D berättade att när de skulle hämta sitt 

barn på barnhemmet hade deras barn fått berättat för sig att det skulle flytta till sina 

föräldrar. Vår flicka hade blivit informerad på barnhemmat om att hon skulle flytta hem 

till mamma och pappa och hon var helt och hållet med på det. 

Innan de har fått plats på den önskade förskolan var de en gång och besökte förskolan 

för att se om den motsvarade deras önskningar, berättar Vårdnadshavare C. 

Vårdnadshavare C menar vidare att de förberedde inskolningen genom att besöka 

förskolan en gång tillsammans med barnet veckan innan den schemalagda inskolningen 

skulle börjas. Vi kom och tittade en gång sen skulle vi höras men sen hörde vi inget. Så 

fick vi plats och kom dit en fredag för att vara där en liten stund och hälsa på. Sen 

började inskolningen på måndagen. Däremot var vårdnadshavare D ofta och hälsade på 

tillsammans med sin dotter i den förskola som hon skulle börja på. Under vår tid 

tillsammans hemma var vi ofta och hälsade på den förskolan som vår dotter skulle 

börja på.  

Vårdnadshavare C påpekade för lärarna att barnet skulle behöva få extra tid på sig med 

inskolningen, detta för att hon hade svårigheter med att knyta an till nya människor. 

Information om hennes svårigheter vid blöjbyte påpekades också för lärarna. Det vi sa 

var att hon har varit på barnhem och har problem med att byta blöja, att hon har 

problem att ty sig. Vårdnadshavarna D berättar om relationen mellan personalen på 

barnhemmet och flickan. Hon hade bra och nära kontakt med personalen på 

barnhemmet, dessa saker har nog påverkat att anknytningsprocessen gått väldigt 

smidigt.  

 

6.2.1 Barnet behöver mer tid 

Gemensamt för vårdnadshavarna var att de skulle följa ett vanligt inskolningsschema, 

på två veckor, respektive tre dagar. De fick ändra och förlänga inskolningstiden. 

Vårdnadshavarna C hade fått ett besked av förskolan om att inskolningen skulle ta två 

veckor att genomföra. Först skulle vi göra en kort inskolning, men det märkte vi ganska 

fort att det inte fungerade. Vårdnadshavarna C beskriver vidare att de fick råd av lärarna 

att göra snabba avslut och lämna henne och sen komma tillbaka.  
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Vårdnadshavarna beskriver att det inskolningsschemat som de hade fått att gå efter inte 

fungerade till deras barn. Men inskolningen gick inte så bra. Vi fick båda ta extra ledig. 

Inskolningen tog nio veckor istället för de två som var planerade, då började 

vårdnadshavarna och lärarna se att barnet verkade tryggt. Efter nio veckor såg vi att det 

började gå bättre för henne, hon var trygg. 

Däremot gick inskolningen av vårdnadshavare D barn lite bättre. De hade förklarat för 

sitt barn att hon skulle börja på förskola. Vi pratade mycket och förklarade för vår 

dotter, för att hon inte skulle tro att hon skulle flytta till ett barnhem igen. 

Vårdnadshavarna D var med tre dagar på förskolan vid inskolningen. Vårdnadshavare D 

arbetar inom förskolan och under sin föräldraledighet var de på hennes arbetsplats och 

lekte. Jag jobbar själv på förskola, under vår tid tillsammans hemma var vi ofta där och 

hälsade på. De var även på den förskola som deras dotter hade blivit placerad på och 

hälsade på innan inskolningen. Vi hälsade på förskolan ett par gånger innan 

inskolningen.  Min dotters pappa var med under tre dagar, samma inskolning som de 

gör med alla andra barn på den förskolan. Under inskolningstiden fanns det inte en 

speciell ansvarig lärare som hade ansvaret. Inte under inskolningstiden, men efter 

föreläsningen jobbade de så att min dotter skulle ha extra anknytning till en speciell 

förskollärare.  

 

6.2.2 Mer kunskap om adoptivbarn  

Gemensamt för vårdnadshavarana är att de efterlyser mer kunskap om adopterade barn 

hos lärarna. De anser att lärarna på förskolan hade kunnat förbereda sig bättre genom att 

läsa på om adoption. På båda förskolorna fick lärarna gå en utbildning men då hade 

redan de adopterade barnen börjat och gått där en tid. Vårdnadshavarna D menar att det 

är viktigt att förskolor får information om adopterade barn innan inskolningen. Tre 

dagars inskolning är för kort. Vårdnadshavarna D berättar även att efter föreläsningen 

fick deras dotter en ansvarig lärare. Personalen menade, efter gått på föreläsningen, att 

det ju egentligen skulle ha varit en annan inskolning för deras dotter. Efter föreläsningen 

blev lärarna mer medvetna om att det skiljer sig att skola in ett adopterat barn mot ett 

biologiskt barn som ska inskolas. Lärare A sa det blir inte en likadan inskolning som om 

barnet vuxit upp med sin biologiska vårdnadshavare.  

Det hade varit önskvärt om lärarna hade bjudit in till fler påhälsningar på förskolan 

innan själva inskolningen skulle börja, menar vårdnadshavare C. Detta ansåg de hade 

varit bättre än att börja inskolningen så intensivt som de gjorde med fem dagar i veckan. 

Vårdnadshavare C beskriver att de kände sig nonchalant bemötta av lärarna när de 

genomförde inskolningen. Ett tecken på detta kan vara följande: man skulle inte ta 

henne som någon som var adopterad utan som ett barn. Det hade varit bra om de hade 

läst på lite. Samspelet mellan vårdnadshavarna och lärarna är viktig, påpekar 

vårdnadshavarna C. Lyssna på oss föräldrar och vara lyhörda och en bra 

kommunikation gör att barnet och lärarna kan komma närmare varandra. 

Kommunikationen mellan lärarna och vårdnadshavarna har utvecklats under terminens 

gång och fungerar nu bra. Vi är jättenöjda nu och har lärt oss att kommunicera bättre. 

Även vårdnadshavarna D menar att det viktigaste för en bra inskolning är trygghet. 
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7 Analys 

I detta kapitel diskuteras de väsentligaste resultaten som framkommit och kopplar dem 

till litteraturen från bakgrundskapitlet. 

 

7.1 Ansvarig lärare 

I ett av fallen angående inskolningen så hade förskolan utsett en ansvarig lärare som 

skulle sköta inskolningen. I det andra fallet där vårdnadshavarna intervjuades så hade de 

inte utsett någon speciell ansvarig lärare som skulle sköta den inskolningen. Att det är 

en lärare som är ansvarig under inskolningen stöds av den teori som Broberg m.fl. 

(2012) presenterar. De hävdar nämligen att läraren måste ha barnets svårighet som 

utgångspunkt, göra en långsiktig plan och utse en lärare som tar det övergripande 

ansvaret, både gällande barnet och som har det generella ansvaret i kontakten med 

vårdnadshavarna. Förskolan behöver även utse en andra anknytningslärare. Den måste 

vara tillgänglig om den primära inskolningsläraren är frånvarande (a.a.). 

 

Båda lärarna som intervjuades berättade att de hade planerat att inskolningen skulle 

skötas på det sätt som görs med alla. I ett av fallen så fick tiden förlängas. Broberg m.fl. 

(2012) lyfter betydelsen av att vårdnadshavarna är flexibla gällande inskolningstiden på 

förskolan. Författarna lyfter att vårdnadshavare till de som redan är tryggt anknutna 

behöver längre tid än de som inte är trygga i sin anknytning sedan tidigare. En slutsats 

som författarna drar gällande inskolningen och anknytningen är att vårdnadshavarna till 

redan anknutna barn är mer lyhörda för dem och lyssnar mer på deras signaler och 

reaktioner. Om de var otrygga sedan tidigare i sin anknytning till vårdnadshavarna så 

lyfter Broberg m.fl. betydelsen att dessa vårdnadshavare är lyhörda och flexibla under 

inskolningen. Detta kan ge positiva effekter framöver nämligen att anknytningen har 

blivit trygg. För samtliga så har det även en bekräftande känsla om vårdnadshavarna 

under en längre tid efter inskolningsperioden reglerar sina arbetstider så att de får tider 

på förskolan som gör att barnen får tid till återhämtning. Broberg m.fl. menar vidare att 

även efter inskolningsperioden slut så kunde de redan anknutna barnen visa högre 

stressyndrom än de som inte hade en trygg anknytning från tidigare. Detta beror på att 

de med trygg anknytning sedan tidigare har en förväntan att deras vårdnadshavare ska 

vara närvarande och skydda. Barnen med otrygg anknytning kan reagera mera genom 

att bli klängigt, ängsligt eller att dessa barn inte reagerar alls (a.a.). 

 

Lärarna från de två olika förskolorna tyckte att de inte hade teoretiska kunskaper som de 

ansåg att de behövde. Båda de intervjuade lärarna breddade sina kunskaper om 

anknytningen av adopterade barn i förskolan genom föreläsning. Men i båda fallen gick 

de på föreläsningen när inskolningsprocessen var färdig.  

 

De kunskaper som de fick där var givande och lärarna i studien berättar att deras 

utökade kunskaper gav svar på frågor och funderingar som de mött under 

inskolningsprocessens gång. Den ena läraren berättade att de ändrade sitt arbetssätt efter 

föreläsningen.  
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Enligt Läroplan för förskola 98 [Ny, rev. utg. 2010] så är det förskolechefens uppdrag 

att lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att lärarna ska kunna genomföra 

sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt (a.a.).  

 

Enligt lärare A i studien så var den stora utmaningen att barnet skulle känna sig tryggt. 

Största utmaningen är att få barnet att känna sig tryggt, för det är det som tar längst 

tid. Broberg m.fl. (2012) ger oss en inblick på olika signaler som lärare ska vara 

uppmärksam på vid inskolningsprocessens slut. Till exempel om hon eller han är ledsen 

längre än någon timme eller i flera timmar i sträck och läraren har svårt för att avleda 

det ledsna barnet eller om barnet visar få känslor och drar sig undan och inte är aktiv i 

förskolans aktiviteter eller i leken. Om läraren ser någon eller några av dessa signaler 

upprepade gånger så anser författaren att det behöver ske ett samtal mellan lärare och 

vårdnadshavare för att strukturera och se vad som kan göras för att barnet ska må bättre 

(a.a.). Att det sker ett bra samspel mellan förskola och vårdnadshavare lyfter 

vårdnadshavarna som det allra viktigaste för att inskolningen ska bli optimal. Det 

åligger enligt Läroplan för förskola 98 [Ny, rev. utg. 2010] hela arbetslaget att detta 

sker (a.a.). 

 

7.2 Kunskap om adopterade barn 

 
Inskolningen gick inte bra enligt vårdnadshavarna C, så det resulterade i att båda 

vårdnadshavarna fick ta extra ledigt för att inskolningen tog längre tid än beräknat. 

Vårdnadshavarna menade på att barnet var tryggt efter cirka åtta till nio veckor. Om 

lärarna hade utökat sina kunskaper angående adoptioner i förskolan så tror 

vårdnadshavarna att inskolningen varit lättare.   
 

Vårdnadshavare C informerade förskolan att en av dem hade kunskaper om att 

adopterade barn oftast behövde en lång inskolning eftersom anknytningsprocessen tog 

längre tid. Lärarna fick även information om att barnet hade svårigheter med 

anknytningen och att det var ett problem med att byta blöja. Råd till vårdnadshavarna 

enligt Höjer och Höjer (2005) är att de kan kontakta förskolan för att informera om det 

är något viktigt som lärarna behöver veta för att på bästa sätt sedan kunna bemöta 

barnet. Höjer och Höjer intervjuar Annabel Ronnehed i sin bok, som arbetar på en 

öppen förskola för adoptivbarn. I den intervjun berättar Ronnehed att det är bra om 

vårdnadshavarna informerar förskolan om barnet har varit på barnhem, om de har 

svårigheter gällande beröring eller hur de kan reagera om de skadar sig. Det finns de 

som inte gråter när de skadar sig och det är väsentlig information att föra vidare till 

lärarna enligt Ronnehed. Innan de börjar på förskolan så kan det vara bra om 

vårdnadshavarna försäkrar sig om att lärarna ska vara kvar på förskolan. Ronnehed 

menar att om lärare är på väg att bytas ut så kan det vara lämpligt att välja en annan 

avdelning eller en annan förskola (a.a.).  

 

Vårdnadshavarna C berättar att de skulle göra en snabb inskolning. Men ganska snabbt 

kände vårdnadshavarna att det inte fungerade och de fick strukturera om inskolningen. 

Även lärarna reflekterade över detta och instämde med vårdnadshavarna om att det 

behövdes en längre inskolning. Höjer och Höjer (2005) lyfter just detta, att 

vårdnadshavare till adopterade barn är mer oroliga än vårdnadshavare till biologiska 

barn.  
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Författaren poängterar vidare som viktigt i detta sammanhang att lärare och 

vårdnadshavare för en kommunikation och diskuterar för att nå fram till en trygg 

inskolning för dem (a.a.). Lindblad (2004) lyfter vikten av att adopterade barn och dess 

vistelse på förskolan. Han menar att det är en fördel för barnet om det får en lång 

inskolning (a.a.). 

 

Den andra inskolningen fungerade bättre. Det som kan ha bidragit till att den gjorde det 

var att vårdnadshavare D hade förberett sitt barn innan inskolningen började. 

Vårdnadshavaren hade tagit med sig sitt barn till den förskola som hon arbetade på så 

att barnet fick lära känna förskolemiljön och träffa andra barn. De hade även hälsat på 

den förskola som deras barn hade blivit placerad på innan inskolningen hade börjat. 

Men vårdnadshavarna kunde ändå efter att själv ökat sina kunskaper om inskolning av 

adopterade barn se att det skulle ha gjorts annorlunda. De hade inte en ansvarig lärare 

men vårdnadshavarna tyckte nu i efterhand att inskolningen antagligen hade blivit ännu 

bättre om lärarna hade arbetat efter den metoden.  

 

Vårdnadshavarna upplevde att samspelet och kommunikationen är väsentlig för att det 

ska bli bra för barnen. I ett fall var det tydligt att just den dagliga kommunikationen och 

samspelet mellan lärare och vårdnadshavare underlättade. Under intervjun med läraren 

så återberättas att det var väldigt traumatisk för barnet vid sovstunden. I samråd mellan 

vårdnadshavare och lärare diskuterades fram att förskolan skulle eliminera de svåra 

situationerna för barnet, till exempel sovstunden. Sedan blev det mycket bättre för 

barnet. Lindblad (2004) nämner just att adopterade barn kan ha svårt att somna. Om de 

bär på traumatiska händelser sedan tidigare så kan dessa framträda när de pendlar 

mellan vakenhet och sömn (a.a.). Bowlbys (2010) anknytningsteori lyfter samspelet 

mellan barnets trötthet och anknytningsbeteendet. Han hävdar att anknytningsbeteendet 

aktiveras när de är till exempel trött eller känner någon smärta (a.a.).  
 

Det som skilde de två studerade inskolningarna åt var att i det ena fallet var de flera 

gånger och hälsa på i förskolan medan i det andra fallet väntade vårdnadshavarna att 

förskolan skulle bjuda in till besök. Här ansåg vårdnadshavarna att det kunde varit 

bättre om de hade blivit inbjudna några fler gånger innan inskolning inleddes. Läroplan 

för förskola 98 [Ny, rev. utg. 2010] ger oss en klarhet i att det är förskollärarens ansvar 

att det skapas en god kontakt mellan förskola och vårdnadshavarna (a.a.).  

 

7.3 Slutsatser 

 
Avslutningsvis upplever vårdnadshavarna en trygghet att lämna sina barn på förskolan. 

Det tog lite längre tid för att denna trygghet skulle bli optimal.  

 

Både vårdnadshavare och lärare är överens om att: 

 Hälsa på innan inskolningen ska börja för att förbereda barnet. 

 Inskolningen måste få ta tid. 

 Ha en öppen dialog mellan vårdnadshavare och lärare. 

 Prioritera en inskolningslärare som barnet kan knyta an till. 
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Vårdnadshavarna känner även att de har lärt sig att det är bäst med en fungerande 

kommunikation mellan parterna för att det ska gynna barnet på bästa sätt. Även lärarna 

känner att det är bra om inskolningen får ta tid, fördelen med den öppna dialogen, att det 

måste få ta tid att inskola barnet och som anslutning att det är det absolut bästa med en 

lärare som inskolningslärare i så lång utsträckning som det är möjligt.  

 

Broberg m.fl.(2012) understryker vikten av att det inledningsvis under inskolningen på 

förskolan endast är en inskolningslärare så att barnet endast behöver knyta an till en 

lärare åt gången. Läraren fungerar då som en tillfällig anknytningsperson för dem (a.a.). 

Höjer och Höjer (2005) betonar detsamma gällande en anknytningsperson. De menar 

vidare att denna person ska ha möjlighet att även fortsättningsvis vara nära barnet (a.a.). 
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8 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit genom intervjuerna. 

Diskussionen kommer att utgå ifrån syfte och frågeställningar i studien. En 

metoddiskussion tas upp och kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att skildra hur lärarna förskolan förberedder och anpassar 

sig inför en inskolning av ett adopterat barn samt hur vårdnadshavarna uppfattade denna 

process. För att vi skulle få inblick i inskolningen intervjuades vårdnadshavarna och 

läraren som skötte inskolningen. Att arbeta som lärare inom en verksamhet som 

innefattar kollegor, barn och vårdnadshavare kräver många förmågor. Det är många 

egenskaper som den verksamme läraren ska besitta som sociala-, kommunikativa- och 

uppfinningsrika förmågor. Men även att under sin verksamma tid som lärare fortsätta att 

utvecklas och vidareutbildas. Lärarna berättar under intervjun att deras förkunskaper om 

adoption är liten men att den har förbättrats genom litteratur och förläsning inom ämnet. 

Båda vårdnadshavarna efterlyste mer kunskap om inskolningen av adopterade barn hos 

lärarna. Som lärare tror vi att man lutar sig mycket mot de egna erfarenheter som man 

har och agerar därefter. Lärare A påpekar vid intervjun att inskolningen av adopterade 

barn är speciell det blir inte en likadan inskolning som om barnet vuxit upp med sin 

biologiska vårdnadshavare. Efter utbildningen som lärarna gick på, blev de mer 

medvetna om att inskolningen av de adopterade barnen skiljer sig från en inskolning av 

biologiska barn. 

Efter våra intervjuer kunde vi se att kunskapen om adopterade barn i förskolan ter sig 

vara förhållandevis låg och det kan vara därför som det inte finns en speciell 

handlingsplan för dessa individer. När inskolningen är nästintill avslutad får lärarna på 

förskolan en utbildning om adoption och anknytning. Genom den ökade kunskapen så 

har lärarna nu på de aktuella förskolorna en betydlig bredare kompetens inom ämnet än 

vad de hade tidigare. Vad vi sett genom fallstudien och forskningen är att lärarna på 

förskolorna bör ta deras bakgrund i beaktning vid en inskolning. Genom att ta hjälp av 

vårdnadshavarna så kan lärarna skapa en trygg miljö för dessa så grunden för 

anknytning finns.  

Innan denna fallstudie genomfördes hade ingen av oss som genomförde studien hört 

talas om Bowlby eller hans anknytningsteorier. Det får oss att fundera om vi vid en 

liknande situation som denna inskolning hade agerat annorlunda än vad läraren gjorde? 

Hade vi förstått att de adopterade barnen behövde en annan typ av inskolning och att 

våra kunskaper var bristfälliga?  

Vi upplever att både lärarna och vårdnadshavarna anser att trygghet är det viktigaste för 

barnet på förskolan. Lärare A påpekar att den kunskap som vårdnadshavarna har om 

barnet är en viktig del, för att kunna bemöta det på bästa sätt. Båda lärarna i vår 

fallstudie ansåg att den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är viktig för att få en 

trygg inskolning.  
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En sak som skilde lärarna åt var att den ena läraren valde att fokusera på att barnet 

skulle bli tryggt i förskolan, däremot valde den andra läraren att fokusera på att 

vårdnadshavarna skulle känna sig trygga att lämna sitt barn på förskolan. Vi anser att 

det är viktigt för både barn och vårdnadshavare att de känner sig trygga med oss lärare i 

förskolan. I tryggheten ingår både i att förbereda inför en inskolning och hur läraren 

agerar gentemot barn och vårdnadshavare. Förberedande möte mellan vårdnadshavarna 

och lärare innan inskolningen börjar är tillfördel för barnet. Där de får berätta om sitt 

barn och hur de anser att inskolningen skulle kunna bli bäst. Detta tror vi skulle 

underlätta för möjligheten att få en så trygg och bra inskolning som möjligt. 

Utifrån litteratur och intervjuer kan vi se att inskola ett adopterat barn på traditionellt vis 

inom förskolan, på tre till tio dagar, tycks vara alldeles för kort. De som är adopterade 

behöver längre tid på sig vid inskolningen. Vi kan även se att förberedelse för barnet ger 

en snabbare inskolning. De vårdnadhavare som hade besökt förskolan innan 

inskolningen och förklarat för sitt barn om förskolan hade en kortare inskolning.  Att 

inskola ett adopterat barn på traditionellt vis inom förskolan, på tre till tio dagar, blev 

alldeles för kort. Vid inskolningen måste där även finnas en anknytningslärare som är 

extra nära barnet. Anknytning gentemot läraren påverkas utav den bakgrund som barnet 

har och vilken anknytning som han eller hon gjort med sina vårdnadshavare. Inför 

denna studie hade vi inga direkta förkunskaper och ansåg inte att adopterade barn skilde 

sig från de med biologiska föräldrar vid en inskolning. Genom arbetet vill vi belysa och 

göra lärare medvetna om att det är skillnad på att skola in adopterade barn i förhållande 

till biologiska barn i förskolan. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Här förtydligar vi att när de första resultaten framkommit så uppmärksammade vi att det 

behövdes intervjuas ytterligare en lärare och ett vårdnadspar. Detta för att få ett mer 

tillförlitligt svar på frågeställningen, då räckte det inte med svar från en lärare och ett 

vårdnadspar. Därför intervjuades ytterligare en lärare och ett vårdnadspar. 

Syftet med studien var att visa hur förskolan tar emot ett adopterat barn och hur deras 

vårdnadshavare upplever inskolningen. Intervjuerna genomfördes för att få kunskap om 

informanternas erfarenheter och deras synsätt. Genom följdfrågor i intervjuerna så 

kunde svaren som blev oklara förtydligas.  

Under bearbetningen av resultatet insåg vi att det behövdes fler synpunkter och 

erfarenheter från både lärare och vårdnadshavare. Detta för att få ett större urval och 

mer erfarenheter från inskolningar av adopterade barn i förskolan. Därför intervjuades 

ytterligare en lärare och vårdnadshavare. I efterhand hade det varit bättre om detta hade 

gjorts redan i uppstarten av arbetet för att kunna se och bearbeta svaren från intervjuerna 

fortlöpande under arbetets gång. För att komplettera intervjuerna och studien kunde 

observationer varit att föredra att lägga till, men tyvärr hade inskolningarna redan 

genomförts när studien började. En stor fördel med att vara tre personer som gör ett 

arbete, är att vi har haft många, givande och utvecklande diskussioner utifrån litteratur, 

tolkningar av intervjufrågor, analys och slutsats.  
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Vi har haft möjlighet att träffas ofta och det har varit stimulerande att vara flera när 

resultat tolkats och analyserat. Det som kanske kan vara lite kritiskt med att vara tre är, 

att ibland har vi kanske arbetat för länge med vissa delar av arbetet, bara för att alla ska 

vara överens med tolkningen av resultat eller litteratur.  

 

8.3 Fortsatt forskning 

Det finns forskning inom ämnet adoption och även om anknytning. Även en del 

litteratur som är skriven av vårdnadshavare till adopterade barn, där de har delat med sig 

om sina erfarenheter finns att tillgå. Men forskning som fokuserar på relationen mellan 

läraren och barnet hade varit önskvärd. Det är inte bara spädbarn som adopteras utan 

även äldre som ska börja skolan. För att kunskaperna hos lärare på förskolor ska öka om 

inskolningen av adopterade barn hade det varit fördel om det hade funnits mer forskning 

och litteratur som skildrar inskolningen och anknytningen mellan lärare och barn. 

Skolan är en viktig del av vårt samhälle och för det vuxna livet, därför är det ytterst 

viktigt att inskolning och skola bra för dem.  
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Bilagor 

 
Bilaga A Intervjufrågor till lärare 
 

Hur många adoptivbarn har du varit med och skolat in? 

 

Vad är dina intryck av dessa inskolningar? 

 

Brukar ni ha något möte med vårdnadshavarna innan barnet kommer till förskolan?  

 

Får ni veta något om barnets bakgrund och tidigare erfarenheter? 

 

Hur delaktiga är vårdnadshavarna vid själva inskolningen? Och efteråt? 

 

Får ni någon speciell förberedelse/fortbildning för att kunna ta emot adoptivbarn? 

 

Hur gör ni när barnet ska skolas in? 

 

Är det någon speciell person som ansvarar för barnets inskolning? 

 

Är det någon skillnad på att ta emot ett adoptivbarn jämfört med andra barn som inte är 

adopterade? 

  

Jämfört med utlandsfödda barn? På vilket sätt i så fall? 

 

Kan barnet tala svenska? Om inte hur gör ni då? 

 

Vad tycker du är det allra viktigaste för att kunna skola in ett adopterat barn? 

 

Vad är den största utmaningen? 

 

Ser du några särskilda problem vid inskolningen av just adoptiv barn? I så fall vilka? 

 

Om du fick bestämma hur skulle inskolningen av adoptivbarn se ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilagor 

 
Bilaga B Intervjufrågor till vårdnadshavarna 
 

Hur gammalt var barnet när ni fick det? 

 

Hur mycket information fick ni om barnets bakgrund när ni hämtade barnet? 

 

Hur var den första tiden? 

 

Hur förbereddes inskolningen till förskolan? 

 

Hade ni något möte med förskolan innan? Och efteråt? 

 

Fick lärarna samma information som ni fick om barnets bakgrund? 

 

Var det något som ni ansåg vara viktigt att diskutera? Varför i så fall? 

 

Hur gick själva inskolningen till? 

 

Var det någon speciell lärare som fick ansvaret för ert barns inskolning? 

 

Vad är ditt intryck av inskolningen? 

 

Är det något som du skulle vilja ända på? I så fall vad? 

 

Vad menar du är det viktigaste för en bra inskolning? 

 

 


