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Hur beskriver föräldrar den allmänna förskoleverksamheten för 

adopterade barn? 

En studie om bemötanden av adoptivbarn i förskolan. 

Carola Skog Söderberg 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att fördjupa kunskapen om hur föräldrar till adopterade 

barn upplever adoptivbarnens bemötande inom den allmänna förskolan. Studien baseras på fyra 

intervjuer med adoptivföräldrar vars resultat kommer att tolkas ur ett poststrukturellt perspektiv. 

Intervjuerna genomfördes anonymt då informanterna ansåg det viktigt att kunna berätta fritt. Detta 

visar att ämnet är känsligt och behöver talas mer öppet om. Studiens resultat påvisar att adopterade 

barn ofta behöver mer individuellt stöd men att den allmänna förskolepersonalen saknar kompetens. 

Personal söker vanligen information först när en situation uppstår. Stödresurserna är begränsade samt 

koncentrerade till ett fåtal områden i Sverige. Trots allt finns resurser och kunskaper vilka i nuläget 

inte når ut tillräckligt. Rapporter redovisar samtidigt en alarmerande mängd adopterade barn med 

psykisk ohälsa när de blir tonåringar och vuxna. Resultatet synliggör nödvändigheten av att adopterade 

barn bemöts med kompetent stöd redan i förskolan. Under mina 3,5 år på förskollärarprogrammet har 

ämnet adopterade barn i förskolan inte berörts alls. 
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Förord 

Jag heter Carola Skog Söderberg och avslutar min förskollärarutbildning på universitetet genom att 

skriva en uppsats som examensarbete. Mitt intresse för hur adopterade barn bemöts i förskolan växte 

fram under utbildningens 20 praktikveckor. Då kom jag i kontakt med flertalet adoptivfamiljer som 

valt att byta förskola en till tre gånger på grund av varierande omständigheter. Under studietiden har 

mina egna barn genomgått förskoleåren varför jag på ett naturligt sätt har fått inblick i verksamheten. 

Jag har observerat hur adoptivfamiljer bemötts olika i förskolan och sett olika reaktioner. Genom en 

studie med kvalitativa intervjuer kunde jag inför examensarbetet få veta mer om hur 

adoptivföräldrarna själva upplever bemötandet inom den allmänna förskolan.  

Under mitt tidigare yrkesliv bodde jag sju år utomlands och träffade många barn som behövde 

familjer. Med dessa erfarenheter deltog jag och min man i en adoptionskurs inför en 

medgivandeutredning 2007. Vi hann aldrig adoptera innan våra biologiska barn föddes och processen 

avbröts. Kursen öppnade ögonen för en lågmäld diskussion som pågår i samhället. Det visade sig att 

det finns mycket kunskap om vad adopterade barn behöver när de anländer till sitt nya hemland 

Sverige men som inte används eller når ut. Vid skrivandet av den här uppsatsen bidrog även 

adoptionskursen med värdefull förståelse. 

Utöver det anser jag inte att förskollärarutbildningens uppfattning om bemötande gentemot föräldrar 

och barn överlag stämmer med vad jag upplevde på mina tre praktikplatser. Föräldrarna insyn och 

delaktighet för att kunna påverka saknades ofta. I efterhand menar jag att uppsatsens rubrik för min del 

har funnits där hela tiden. Mitt varmaste tack till de adoptivfamiljer som tog sig tid och mod att berätta 

då tidigare forskning kring ämnet är begränsad. 
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Inledning 

Från 1960-talet till 2002 adopterades 40,000 barn från Asien och Afrika till Sverige (Hjern, Lindblad 

& Vinnerljung 2002, s. 443). 2015 adopteras färre barn till Sverige än tidigare på grund av att inhemsk 

adoption prioriteras. Överskådligt kan sägas att Sverige först adopterade 1000 barn/år vilket har 

minskat till 340 barn/år. Friska barn stannar ofta i ursprungslandet. I Sverige delas inte på syskon men 

det kan vara svårt att placera tre syskon tillsammans. Orsaken till varför syskonskaror delas på i länder 

utanför Sverige är enligt Socialstyrelsen okänd. Sveriges grundtanke kring adoption är att syskon ska 

växa upp tillsammans för att behålla den lilla biologiska historia de har kvar.  

Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) innehar alla svenska barn rätten att bemötas individuellt utifrån 

personliga förutsättningar. Jag fann frågan intressant att beforska då studiens informanter framhöll att 

ingen utveckling har skett på många år trots nya kunskaper och ett ökat behov. Den forskning som 

hittills gjorts har enligt informanterna skett i mycket liten mängd och framför allt anser de inte att de 

nya kunskaperna marknadsförs. Jag upptäckte att det fanns få givande artiklar att läsa och kände som 

de adoptivföräldrar jag intervjuade att det är nödvändigt med ny forskning. Samtliga informanter 

menade att tystnaden kring ämnet ändå kvarstår fastän forskningen sägs fortgå.  

Lind (2012) skriver om adopterade barns kluvenhet kring sina båda identiteter. Där beskrivs hur 

multikulturism är ett stort diskussionsämne i Sverige där de nyanlända barnen från andra länder 

behöver bemötas med anpassad förståelse redan under sina första levnadsår. Artikeln (2012) berättar 

vidare nödvändigheten med att bygga upp individens trygghet och välmående i samhällets vardag för 

att även som vuxna må bra och kunna bidra på arbetsmarknaden (Lind 2012, s. 1-3). Här anser jag att 

min forskningsfråga synliggörs och att problemet kretsar kring vad som ska vara rätt bemötande mot 

svenska samhällets adopterade barn. Främst gällande lagstadgade rättigheter och ifall de får dem. De 

adoptivföräldrar jag intervjuade påtalar brister som snabbt behöver åtgärdas. De hänvisar också till hur 

svensk skollag (SFS 2010:800) inte berör gruppen adopterade barn men noggrant formulerar att alla 

barn i behov av särskilt stöd ska få det. Adopterade barn har till exempel laglig rätt till undervisning i 

sitt ursprungsspråk. Men inget annat nämns om adoptivbarnens situationer varför jag anser att frågan 

om ett anpassat bemötande inte har fått svar. Flera informanter ifrågasatte varför forskningen inte 

kommit längre då Sverige har tagit emot adopterade barn i drygt 50 år.  

2003 publicerade den svenska regeringen en forskningsrapport om adopterade barn. Den redogjorde 

för att adoptivbarn i Sverige överrepresenteras inom psykiatri, självmord och drogproblem. 

Forskningsrapporten bekräftar liksom Linds artikel (2012) att adoptivbarn ofta behöver särskilt stöd i 

ett tidigt skede av livet och att hjälpen är avgörande för att undvika psykisk ohälsa för att inte störa 

barnets intellektuella utveckling i både förskola och grundskola (Lindblad 2003, s. 83-84). I mina 

intervjuer kommer jag därför att ställa frågor om hur adoptivföräldrarna upplever att förskolans 

bemötande anpassas gentemot dem och deras barn. Vad innebär anpassade bemötanden, hur har det 

fungerat och varför har det inte fungerat? Vilka framsteg och konsekvenser har synliggjorts? Har 

personalen visat kompetens kring detta redan vid barnets start på förskolan? Mina erfarenheter från 

studietidens praktikplatser menar jag saknade kompetens om adopterade barn överlag.  
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Bakgrund 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998/2010) påtalar att förskolans verksamhet vinner förtroende hos 

föräldrarna genom samarbete. Medan den tidigare forskning jag lyckats hitta tvärtom visar att 

skolsystemet inte bidrar med stöd till adoptivfamiljer på samma individuellt anpassade sätt som till 

familjer med biologiska barn. Jag anser därför att det finns ett redan känt behov att fylla vilket 

fortfarande inte fungerar tillfredsställande trots lag och läroplan.  

Brodin & Lindstrand (2007) ifrågasätter om förskolans och grundskolans verksamhet är en illusion 

eller realitet. Artikeln belyser hur Sverige styrs av politiska beslut där samhällets värdegrund ibland 

kommer i kläm. Besparingar bromsar skolans mål och författarna granskar ifall det som samhället 

kallar ”barnet” är en konstruktion. Barn kan trots osäkra grunder tilldelas en diagnos för ett beteende 

vilken sedan påverkar dem hela livet. Att ett barn associeras med ett handikapp kan vara kostsamt för 

kommunen och prioriteras inte på grund av andra nödvändiga satsningar. Det är därför inte ovanligt att 

förskolans bemötande gentemot barn och deras familjer skiljer sig i praktiken.  Författarna förklarar att 

antalet barn i behov av särskilt stöd i samhället anses öka. Om ett barn inte har en diagnos så får det 

heller inget stöd alls (Brodin & Lindstrand 2007, s. 257-259). Jag uppfattar därför adopterade barn 

som en bortglömd grupp ifall de just inte tilldelas en diagnos om de behöver en sådan. Jag menar 

också att adoptivfamiljer bör bemötas på samma sätt som familjer med biologiska barn vilket enligt 

flera informanter inte har fungerat.  

Under intervjuerna berättade samtliga adoptivföräldrar att de behövt stöd vid ett eller flera tillfällen på 

grund av adoptivbarnens oro för separationer, avsked eller handikapp. Vid dessa tillfällen sökte 

föräldrarna först själva informationen för att få veta hur de skulle formulera sig i samtal med 

förskolans personal. Personalen sökte också information men först när en situation uppstod. 

Informanterna menade att uteblivet stöd ofta orsakade konsekvenser som ännu större oro. Jag undrar 

varför utbildad personal inte vet mer om adopterade barn redan innan problematiken uppdagas? Och 

vem bör annars göra det? 

Tidigare forskning 

Här följer ett urval av forskningsstudier som berör min forskningsfråga. I min studie upptäckte jag att 

artiklar om adopterade barn på svenska förskolor är högst begränsad. De fåtal artiklar jag hittade 

berörde till viss del inskolning men främst medicinsk vård. Jag uppfattade att forskning om adopterade 

barns bemötande inom den allmänna förskolan saknas helt. Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams 

(2014) påpekar problematiken med att bemötandet av adoptivbarn inte är unikt utan också kan vara ett 

generellt problem för barn i behov av särskilt stöd (2014, s.150). Min studie kan därför bidra med nya 

kunskaper på området.  
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Adoptivbarnets nya identitet 

Hübinette (2011) skriver om adoption utifrån ett postkolonialt perspektiv och fördjupar sig i frågor 

kring adoption samt kritiserar uppfattningar om individers ras-grupper (Hübinette & Lundström 2011). 

Det post-koloniala perspektivet är ett samtida, kritiskt synsätt av gamla teorier och samhällsproblem 

inom vissa områden av världen. Utifrån detta synsätt påtalar Hübinette (2011) hur svenskarna 

medvetet förskönat sin image inför världen som en intelligent och framgångsrik befolkning. För att 

sen kritisera hur det goda Sverige som han kallar det, har adopterat flest icke-vita barn från tidigare 

koloniserade länder. Hübinette (2011) menar att Sverige är ett invandrarland där individer i slutänden 

ändå grupperas efter sin ursprungliga bakgrund. Artikelns resonemang (2011) kretsar kring hur nya 

svenskar ”blir vita” genom att ta sig in i rätt samhällsklass med vit standard som språk, kapital och 

kläder. Medan icke-vita kan vara individer som själva konstruerar sin och omgivningens uppfattning. 

En sådan uppfattning medför negativa konsekvenser för hur en individ integrerar i svenska samhället 

(Hübinette & Lundström 2011, s. 4-6).  

Min egen studie analyseras utifrån ett poststrukturellt perspektiv och flera paralleller kan dras med 

Hübinettes beskrivning av det postkoloniala perspektivet. Exempelvis uppfattningen om att något är 

en social konstruktion genom språket, individers positionering och identitetsbegreppet. Detta 

perspektiv kan hjälpa mig att ifrågasätta och kritisera etablerade uppfattningar.  

Lind (2012) har studerat situationer kring hur adopterade barn behöver känna samhörighet i svenska 

samhället lika väl som svenskfödda barn. Lind (2012) påtalar vikten av att skilja adopterade barn från 

immigranter då adoptivbarn ofta vet mindre om sitt ursprung än immigranter. Därför är de adopterade 

barnen i större behov av svenska samhällets stöd, förståelse och öppenhet om sin bakgrund. Lind 

(2012) skriver om att när de första adoptionsprocesserna tog sin början i Sverige på 1960-talet uppstod 

uppfattningen att alla svenskar var ”likadana”. Men det skulle visa sig att adoptivbarn emellanåt 

upplevde diskriminering då deras utseende avslöjade ett annat ursprung. Det skulle också uppdagas 

hur adoptivföräldrarnas kamp för att barnet just skulle få behålla sitt ursprung och språk kunde bidra 

med ytterligare kluvenhet. En adopterad individs beteende samt psykiska hälsa kan enligt Lind (2012) 

därför inte förklaras enbart genetiskt. Livslånga konsekvenser kan uppstå på grund av bristfälligt 

bemötande när barnen är som yngst. Lind (2012) konstaterar att forskningen kring adoptivbarnens 

identitet och behov av ett anpassat bemötande har varit och fortfarande är begränsad (Lind 2012,        

s. 1-3). 

 

Adopterade barns otrygghet och psykiska ohälsa 

syns främst i tonåren 

Lindblad (2002) skriver om hur adopterade barn som anländer till sitt nya hemland Sverige vanligen 

inte är välnärda. Artikeln (2002) hävdar att de ofta bär på traumatiska erfarenheter och påvisar att 

psykisk ohälsa hos dessa barn omfattar dubbelt så många flickor som pojkar. Diskussionen kring hur 

adopterade barn utvecklas och behöver både didaktiskt och medicinskt stöd redan i unga år har därför 

vuxit i både Västeuropa och USA. Lindblads studie (2002) uppmanade skolor och läkarvård att 

bemöta adopterade barn och ungdomar med stort allvar då det blir vanligare att deras psykiska ohälsa 

tilltar som vuxna. Artikeln (2002) påtalar vidare att adoptivbarnets skolgång nått bättre resultat i de 

situationer där de har fått individuellt anpassat stöd i samarbete med adoptivföräldrarna. Enligt artikeln 

(2002) ska adoptivföräldrar informeras om att liknande framtidsproblem kan uppstå då psykisk ohälsa 

är vanligare än fysiska handikapp. Alla adoptivbarn behöver inte individuellt stöd men för den grupp 
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som gör det är det avgörande att en beredskap finns. Artikeln (2002) beskriver också att dessa 

adoptivbarn syns vara en växande problemgrupp och att det är viktigt med vidare forskning.  Lindblad 

(2002) påtalar även risker med att endast mätnegativa konsekvenserna. Artikelförfattarna (2002) 

understryker därför att adopterade barn generellt inte ska anses behöva stöd. Men att denna grupp av 

psykiska ohälsa och otrygghet i skolan kan påverka studierna och inte får förbises (Hjern, Lindblad & 

Vinnerljung 2002 s. 443-445,447). 

Irhammar & Cederblad skriver i ytterligare en artikel (2006) att de flesta problem med psykisk ohälsa 

och otrygghet hos adoptivbarn verkar uppstå i tonåren. De anser att tidigare forskning visar hur 

utbildningsnivån har varit densamma för adopterade barn och barn till biologiska föräldrar. Men att 

didaktiska komplikationer med tiden kan uppkomma ur barnets erfarenheter före adoptionen. 

Komplikationer kan även visa sig vid begränsad förståelse för vilket sorts stöd adoptivbarnet behöver 

inom adoptivfamiljen. Oavsett hur bra adoptivbarnet har det i sin nya familj bär det ofta på tankarna 

kring den biologiska familjen som ett livslångt inre sökande vilket behöver bejakas. Enligt artikeln 

(2006) påverkade inte tankarna känslan av en svensk identitet eller självkänsla. Men vid konflikter 

eller fördomsfulla attityder om adoptivbarns utseende hade det inverkan på både självkänsla och 

trygghet då de inte visste hur situationen skulle bemötas. Artikeln (2006) beskriver att adoptivbarn 

med ett välutvecklat svenskt språk hanterade negativa bemötanden bättre (Irhammar & Cederblad 

2006, s. 36-37, 40-41, 43). 

Utvecklingsstörningen ADHD syns som en röd tråd bland adopterade barn (Lindblad, Ringbäck & 

Hjern 2010). ADHD är en ärftlig funktionsnedsättning som även kan utvecklas ur traumatiska 

erfarenheter i unga år. Den medför koncentrationssvårigheter och överaktivitet som kan avhjälpas med 

ett anpassat bemötande, god struktur och rutiner redan i förskolan. Lindblad et al (2010) menar 

återigen att ett anpassat bemötande är ett behov och att omgivningen behöver förbereda sig bättre 

(Lindblad et al 2010, s. 42-43). 

 

Brister i samarbetet mellan förskola och föräldrar  

Författarna Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams (2014) ifrågasätter orsaken till personalens 

bristande kunskaper gällandet förhållandet mellan förskolans samtliga barn och deras föräldrar. Vikten 

av föräldrarnas egen information om sitt barn till förskollärarna nämns. Studier visar att det ofta 

förekommer distans mellan styrdokument och verklighet och att samarbetet inte finns. Det finns heller 

inga utarbetade metoder för ett samarbete mellan förskolepersonal och föräldrar. Artikeln (2014) 

framhåller att samarbetet är nödvändigt och att förskollärarna mest utgår från personliga erfarenheter. 

På så sätt uppfattar föräldrarna att de får det utlovade inflytandet och delaktigheten enligt läroplanen 

fastän det inte stämmer (Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014, s. 150). 

 

Förskollärares syn på den egna kompentensen 

I en internationell studie med blivande förskollärare 2006 betygsatte studenterna själva sin kompetens 

(Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams 2014). De kände sig trygga inför ledarskap, undervisning 

och med att utveckla den framtida arbetsplatsens verksamhet. Medan det lägsta betyget tilldelades 

kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Många länder fördelar förskolans ledarskap mellan flera 

personer. Medan Sverige 2006 var enda landet där föräldrars inflytande och delaktighet ingick i 

förskolans läroplan. Därför togs undantaget Sverige aldrig upp i studiens resultat. Men det 
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internationella resultatet förblir detsamma att förskolepersonal själva instämmer i att de saknar 

kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt syntes en tydlig vilja och medvetenhet att lära. 

Artikeln (2014) berör också att möjligheten att ge stöd till familjer är större vid bra relationer till 

barnets föräldrar. Och att förskolans personal känner stress inför situationer som de inte vet hur de ska 

agera inför (Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams 2014, s. 152, 154, 156).  

 

Longitudinell forskning kring adopterade barns 

anknytningsförmåga och språk 

Longitudinell forskning betyder mångårig forskning kring utvecklingen av samma uppgifter med 

samma individer. Cederblad (2003) skriver i samma rapport som Lindblad (2003), hur adopterade 

barns beteende påverkas positivt och negativt utifrån olika bemötanden i unga år. Som nämnt i 

Lindblads artikel från 2006, synliggörs ett beteendeproblem tydligare först i tonåren. Svårigheter som 

anknytning kan orsakas av att ett adoptivbarn bemöts bristfälligt av omgivningen kombinerat med 

personliga egenskaper. Detta påverkar vidare adoptivbarnets självkänsla vid relationer inom familjen 

och vid förmågan att etablera kamratkontakter (SOU 2003:37). 

Rapporten (2003) belyser också hur en del adoptivbarns beteendeproblem inom skolan uppstår ur hur 

barnen lyckats tillägna sig det svenska språket. Ett flertal adopterade barn behövde 

specialundervisning. Enda anledningen till adoptivbarnens begränsade språk är enligt rapporten (2003) 

deras personliga relationer inom den nya familjen. För övrigt uppfattas adoptivbarnen genomgå 

samma språkliga uppgift som adoptivföräldrarna men på kortare tid (SOU 2003:12-13).  

Generellt klarar adopterade barn skolåren lika bra som barn till biologiska föräldrar. Men exemplet 

visar att de adoptivbarn som behöver ett anpassat bemötande samt stöd inom skola måste få det utan 

undantag. Rapporten (2003) påvisar också att det inte syns någon koppling mellan adoptivbarnets 

etniska identitet som påverkar psykisk hälsa och självkänsla (SOU 2003:12-13). 

Lillvist & Granlund (2009) skriver om alla små barns mentala hälsa. De betonar att behovet av 

anpassat stöd inte ska starta vid påtalan av en diagnos. Om ett barn exempelvis har svårigheter med att 

lära svenska språket kan det likväl handla om individuella utmaningar. Det är höga krav för ett barn att 

dagligen förväntas kommunicera verbalt med vuxna och andra barn i förskolans miljö. Detta kan 

orsaka stress på grund av att övning av språket inte sker i barnets egen takt. Forskningen visar att 

barngruppens äldre barn prioriteras före de yngre barnen som också behöver öva tal. Det kan betyda 

att barngruppen är för stor för att pedagogerna ska hinna bemöta samtliga barn individuellt. Situationer 

anpassas i dagsläget utifrån tillfälliga arrangemang. I slutänden blir resultatet därför att barn i behov av 

språklig vägledning mottager samma bemötande som alla andra på grund av att personalen inte hinner 

med (Lillvist et al 2010, s. 133). 

Barn som adopteras internationellt och utvecklar ett fullgott språk har bättre förutsättningar att 

kommunicera samt tolka sin omgivning. De hanterar egna känslor och intryck bättre. Barn som är sena 

i sin talutveckling eller visar inlärningssvårigheter har ofta svårare att uppfatta omgivningens samtal 

och att hantera känslor. När ett adoptivbarn bär med sig erfarenheter av ett begränsat bemötande från 

till exempel ett fosterhem saktas barnets verbala kunskapsprocess och sociala utveckling ner. Det gör 

att barnet senare behöver hjälp med att komma ikapp. När ett barn adopteras hamnar det hos föräldrar 

med eller utan barn sedan förut vilket också är en viktig faktor för adoptivbarnets språkliga stöd. Fler 

barn i familjen ökar adoptivbarnets motivation att använda språket och utvecklas. Om adoptivbarnet 
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inte har syskon är det nödvändigt att annan språklig hjälp erbjuds genom andra aktiva metoder. Alla 

omständigheter påverkar adoptivbarnets sociala kompetens och förståelse (Hwa-Froelich, Hissako & 

Becker 2014, s. 641-643). 

Om barn upplevs stökiga kan anledningen vara påverkan av stress eller annan förändring i familjen. 

Det gäller både biologiska och adopterade barn men med skilda orsaker. Genom att iaktta vad det är 

barnen gör när vuxenvärlden anser att de har ett påfrestande beteende, hjälper det omgivningen att 

förstå barnet. Det förekommer oftare att orsaken finns i den aktuella situationen och inte i barnets 

bakgrund (Tan, Camras, Deng, Zhang & Lu 2011, s. 128, 134).  

 

Konsekvenser efter åren i den allmänna förskolan 

Ett adoptivbarns intellekt utvecklas väl tack vare att det adopteras i jämförelse med om det skulle ha 

levt kvar i ursprungslandet. Även barn med inlärningssvårigheter utvecklas väl. Vården av den 

biologiska modern under graviditeten har också visat sig relatera till hur väl barnet utvecklas och lär 

under sin uppväxt. Omvårdnaden av den biologiska mamman och det nyfödda barnet varierar mycket 

beroende på vilket land de härstammar ifrån (Lindblad, Dalen, Rasmussen, Vinnerljung & Hjern 2009, 

s. 306-307). 

När pojkar mottager ett individuellt anpassat bemötande i den allmänna förskolan tillägnar de sig 

grundskolans undervisning lika bra som pojkar till biologiska föräldrar. En liknande studie om flickor 

finns inte trots att 60 % av Sveriges adopterade barn var flickor år 2009. Artikeln (2009) beskriver att 

det tidigare förekom en samhällelig diskussion om vilken förberedande verksamhet som ansågs bäst 

för adopterade barn innan de påbörjar grundskolan i Sverige. Den enda synliga skillnaden mellan 

förutsättningar var att pojkar tillägnade sig grundskolans undervisning något sämre i ensamstående 

hushåll. För övrigt fungerade åren i grundskolan oftast bra (Lindblad et al 2009, s. 301-302, 306).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Det genomgående budskapet i tidigare forskning är att adoptivbarn är individer som samhället och 

förskolan behöver vara bättre förberedda inför att ta emot. Att adoptera handlar inte enbart om att 

erbjuda barnet en ny familj utan också ett krav på att förstå deras situation så väl privat som i skolan.  

Adoptivbarns ursprungshistoria gör sig påmind på personliga sätt under barnets hela liv och då 

tydligast i tonåren enligt den forskning jag har redovisat. Beteendeproblem kan uppstå oavsett hur 

smidigt barnets första levnadsår i Sverige har synts utåt. Endast en del av svenska adoptivbarn anses 

behöva emotionellt och didaktiskt stöd för att utvecklas till harmoniska vuxna som vågar ta för sig och 

samtidigt kan bidra på arbetsmarknaden. Därför uppfattas det vara avgörande för individens psykiska 

stabilitet och framtida inlärning att stödet kan ges redan i förskolan.   

Utifrån tidigare forskning uppfattar jag att fakta och medvetenhet om adopterade barns situationer 

finns men att informationen inte används. Förskolans samarbete med föräldrarna kan behöva 

förstärkas för att skapa ett korrekt individuellt anpassat bemötande för varje adopterat barn. 

Konsekvenserna av ett bristfälligt bemötande gentemot adoptivbarn har visat sig vara en för stor 

uppgift för att söka information om först när en situation uppstår. Ett närmare samarbete med 

föräldrarna menar jag kan vara nödvändigt för att tillsammans avgöra även när särskilt stöd inte 
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behövs. Mitt intresse kretsar därför kring hur föräldrarna i nuläget beskriver förskolans bemötande mot 

dem själva och deras adopterade barn.  

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att genom intervjuer utforska adoptivföräldrars erfarenheter av den allmänna 

förskolans bemötande. Se även bilaga 1 för min intervjuguide. Mina huvudfrågor i 

forskningsprocessen har varit:  

1) Hur upplever föräldrar med adopterade barn kommunikationen med barnets förskola? 

2) Vilka fördelar respektive nackdelar har bemötandet orsakat?   

3) Vilka likheter och skillnader finns i dagsläget mellan adoptivbarn och barn till biologiska 

föräldrar att behålla eller eftersträva förändring på? 

Teoretiskt perspektiv 

För att tolka intervjuernas information kommer jag att använda ett poststrukturellt perspektiv. Post-

teorin är snarlik den sociokulturella med begreppsskillnaden makt och styrning. Inom sociokulturism 

studeras och eftersträvas samspel för goda erfarenheter vilket leder till positivt lärande. Medan 

poststrukturalism kan sägas beskriva likheter utifrån individers relationer. Post-teorin belyser 

samtidigt hur konsekvenserna kan styras positivt och negativt av makt. Ordet post står för att 

strukturalism har förändrats utifrån tidigare syn på samma teori och numera kallas poststrukturalism. 

Benämningarna poststrukturalism och postmodernism brukar användas för att beskriva samma teori. 

Medan poststrukturalism i sig också kan struktureras och delas upp i olika inriktningar. Nedan följer 

en introduktion av den poststrukturalism och de tre begrepp jag har valt för att senare diskutera 

studiens resultat och analys med: makt, normer och positionering. Jag har valt poststrukturalism då 

informanternas situationer beskrivs utifrån hur de medvetet eller omedvetet styrts eller påverkats av 

förskolan. Konsekvenserna har varit både positiva men fler negativa.  

 

Tre poststrukturella begrepp 

Post-teorin är samhällelig vilket står för att det inte är faktorerna i sig som diskuteras. Istället belyses 

vad som sker med samhället utifrån makt, normer och positionering och hur det vidare påverkar 

individer att agera utifrån det (Lenz Taguchi 2014, s. 18). 

Foucault (1926-1984) kritiserade hur samhällets institutioner konstruerade medvetna konsekvenser för 

en individ genom makt. En samhällelig institution kunde enligt Foucault (1975/2003) vara ett dagis, 

universitet eller fängelse. På Foucaults tid fanns inte förskolor med målinriktade insatser för barnets 

pedagogiska utveckling och samhällets syn på barn som kompetenta varelser hade inte fått fotfäste. 

Med sitt moderna tänkande menade Foucault till exempel att bestraffning av barn med påtalan att de 
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hade begått ett fel, handlade mer om förödmjukelse än att förklara så att barnet förstod bättre till nästa 

gång (Foucault 1975/2003, s. 178-179). Jag vill relatera till Foucault då förskolan numera är en 

populär institution i svenska samhället. Ifall adoptivfamiljerna bär på negativa erfarenheter kring 

förskolans bemötande är det intressant att titta på förskolans verksamhet utåt i jämförelse med hur den 

fungerar i praktiken. 

Foucault (1975/2003) gjorde flera stränga jämförelser av samhällets bemötande mot barn där individer 

frivilligt intar en position i underläge eller placeras i en situation som de inte väljer (Foucault 

1975/2003, s. 179). Då synliggörs Foucaults begrepp kallat normalisering. Med detta menas att 

uppfattningen av vad som anses normalt kopplas till makt för att förebygga konsekvenser mer än att 

bestraffa. Det bidrar vidare till att individers vilja och tankesätt avsiktligt eller oavsiktligt styr 

situationens utgång. Det är därför inte ovanligt att en situation formas utifrån den position som har den 

starkaste viljan om vad som anses vara normalt (Dolk 2013, s. 27). Här känns det viktigt att lyssna till 

vad adoptivföräldrarna uppfattar normalt för deras barn. Är det samma uppfattning som för barn till 

biologiska föräldrar? Och är det samma sak som förskolans personal anser normalt? Får alla berörda 

utrymme att yttra vad de anser är normalt?  

Butler (2013) utvecklade Foucaults normaliseringsprocess genom att påtala hur normer synliggör vad 

som är begripligt. Det som är normalt anses självklart medan det som inte sker utifrån normer 

uppfattas konstigt (Dolk 2013, s. 26). 

Makt är ett annat begrepp ur Foucaults poststrukturella filosofi som har betydelse för min studie. 

Foucault säger att makt inte behöver vara avsiktligt hierarkisk utan produceras av varje individ. Vem 

som helst blir då ofta omedvetet delaktig i sin egen process av att underkasta sig omgivningens åsikter. 

Att försätta en person i en sådan sits bör undvikas utifrån alla människors lika värde. Men agerandet 

gäller om en individ kan välja att bemöta sig själv på detta sätt på grund av att en annan person i 

samma situation har mer makt. Här märks att individers handlande styrs utifrån stundens 

omständigheter, vad de vill samt klarar att åstadkomma (Lenz Taguchi 2014, s. 94, 137).  

Min studie sker 40 år efter Foucaults nytänkande kring hur alla barn i samhället äger rätten att bemötas 

individuellt för bästa personliga utveckling. Medan Sverige 2016 ses som ett föregångsland för sin 

demokratiska värdegrund med en behjärtansvärd inställning till barns trygghet och behov utifrån 

läroplaner (Lpfö 1998/2010), skollag (SFS 2010:800) och FN:s barnkonvention (2009). FN:s 

barnkonvention har i skrivande stund 195 medlemsländer inklusive Sverige vilka arbetar för att 

konventionen ska bli lag.   

Lyotard (1924-1998) forskade utifrån postmodernism och menade att vad som i slutänden är sant alltid 

kommer att orsaka viss osäkerhet. Forskning ger inga absoluta svar varför fortsatt forskning behövs 

för att utveckla befintliga teorier. Lyotard (1979/2005) hävdar att när nyvunna teorikunskaper ges fullt 

förtroende av omgivningen tack vare att allt uppfattas sant påverkar detta samhälleliga grupper på 

grund av att ingen dittills känner till bristerna (Lyotard 1979/2005, s. 54-55, 57).  

Palla (2011) skriver att makt inte alltid är detsamma som förtryck och tvång. Den kan även användas 

som villkor för att ett samhälle ska fungera praktiskt. Som Foucault skriver Palla hur makt ständigt 

praktiseras i alla riktningar och påverkar individens handlingar så att det även skapar framtida 

möjligheter (2011, s. 52-53). Min studie undersöker hur adopterade barn bemöts utifrån ett 

pedagogiskt och individuellt anpassat stöd av auktoritär förskolepersonal. På vilket sätt upplever 

adoptivföräldrarna att de har kunnat påverka respektive inte kunnat påverka?    
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Mitt tredje poststrukturella begrepp positionering står för vilken roll en situations individer själva 

tar/ges under sammanhangets samspel. Lenz Taguchi (2014) beskriver individerna inom positionering 

som subjekt – inte att individen nödvändigtvis är ett subjekt utan blir eller lär sig att vara det (Lenz 

Taguchi 2014, s. 14). Det innebär att jag som förskollärare positionerar ett barn på ett visst sätt med 

mitt bemötande och att samma barn positioneras på ett annat sätt utifrån bemötandet från sin familj. På 

så sätt påverkas även barnets beteende. Fritt översatt handlar det om skapande av olika 

identitetsförhållanden likt en förhandling om vem som ska vara vad. Som jag förstår det påverkas 

positionering av ögonblickets tidpunkt, handling och miljö varför jag i min studie undersöker hur 

adoptivföräldrarna upplever att de bemöts i den allmänna förskolan. Jag intresserar mig för hur de ser 

på sina valda roller och på de roller de tilldelas i ögonblicket. Och vilka konsekvenser av makt som 

uppstår i relation till positionering. 

Jag kan inte iaktta positioneringar då min studiemetod är kvalitativa intervjuer. Med mina tre 

huvudfrågor som jag har konstruerat tolkar jag adoptivföräldrarnas beskrivningar. De tre valda 

begreppen uppfattar jag skapas vid relation till något eller vid relation till andra individer. Jag tolkar 

det också som att relationen mellan begreppen påverkas och kommer att undersöka hur just 

positionering formar förskolans bemötande.  

Valet av teori för en studie är lika viktigt som att framhäva hur forskningsarbetet utvecklas. Ett 

teoretiskt perspektiv belyser resultat och analys och påverkar arbetet annorlunda om forskaren väljer 

en annan teori. Målet består inte enbart av att presentera studiens resultat. Utan också av att påtala 

konsekvenser av tidigare forskning samt förutspå framtida potential. Nackdelen med att genomföra 

analysen med endast en teori är att forskarens synsätt begränsas (Löfdahl 2014, s. 84). 

En teori används som ett analytiskt verktyg. Ur teorin väljs begrepp för att identifiera de upptäckter 

som studien medför. Enligt Kaiser & Öhlander (2011) kan en analys inte göras utan att 

datainsamlingen visar ny, konkret information (2011, s. 282-283). Jag eftersträvar att lyssna till 

adoptivföräldrarnas synpunkter och hur synpunkterna uppkommit för att sedan analysera med stöd av 

skollag (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (1998/2010).  

Metod 

Studien grundar sig på fyra intervjuer med adoptivföräldrar om hur de upplever bemötandet inom den 

allmänna förskolan i Stockholmsområdet. Två av familjerna intervjuades samtidigt och samtliga 

intervjuer har skett utan inblandning av barnen. Jag har genomfört så kallade kvalitativa intervjuer och 

kommer att redogöra för hur jag fick kontakt med informanterna samt på vilket sätt jag under arbetets 

gång har tagit hänsyn till materialets etiska perspektiv. Sist i kapitlet om metod följer mina personliga 

kommentarer om hur jag uppfattar kvalitén på studiens genomförande. 

Val av metod 

Jag har valt att genomföra min forskning med metoden kvalitativa intervjuer för att uppnå tillfälle att 

lyssna och för att kunna ställa följdfrågor ifall något känns oklart. Mina två forskningsfrågor (se 

intervjuguide bilaga 1) har skapats för att få veta mer om hur adoptivfamiljer tänker kring den 

allmänna förskolans bemötande mot dem och deras barn. Min avsikt med personliga samtal är också 
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att upptäcka om föräldrarna själva vill påtala något på eget initiativ. Tidigare forskning visar att 

adopterade barn inte generellt är i behov av stöd men att när det inträffar är det nödvändigt för 

förskolan att snabbt kunna ingripa. Lever den allmänna förskolan upp till det och i så fall på vilket 

sätt?  

Mitt arbete kommer att analyseras med stöd från poststrukturalism där tidigare synsätt på makt, 

normer och positionering visar hur olika situationer och relationer skapas. Min studie belyser sannolikt 

hur begreppen med tiden har förändrats. Enligt Löfdahl (2014) kan en studie ske genom det 

hypotetiskt-deduktiva förfarandet där starten just sker i en redan befintlig teorimodell. Då samlas ny 

data in för att ifrågasätta den gamla teorin. På så sätt skriver Löfdahl (2014) att teorier utvecklas 

(s.104-105). 

Kaijser & Öhlander (2011) menar att arbetet kring en studie utvecklas olika beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv forskaren väljer. Förutsättningen bör vara att teori och metod gemensamt 

uppdagar kunskap genom så kallat empiriskt material. Termen i sig står för erfarenhet och berör i mitt 

fall informanternas erfarenheter. Tidningsartiklar kan också vara empiriskt material. Enligt Kaijser et 

al (2011) sker begränsningar endast i människors förmåga att kommunicera. Författarna (2011) 

understryker vikten av att sammanställa, värdera och ifrågasätta materialet på ett bra sätt (2011, s. 20-

21, 26-27). 

De fyra intervjuerna med adoptivföräldrar pendlade mellan monolog, dialog och diskussion där mina 

funderingar naturligt fördes på tal av informanterna själva. De verkade ha vissa svar gemensamt och 

svaren var aldrig korta på grund av många omständigheter. Jag bad om tillåtelse att göra 

ljudupptagningar för att inte förbi se något vilket alla sa ja till. Efter att jag skrivit ner samtalen på 

papper fick samtliga informanter ta del av vad jag skrivit för att läsa att återgivandet var korrekt. 

Enstaka gånger ville någon av dem formulera om sig men med samma budskap i vad som redan hade 

sagts. Jag korrigerade enligt önskemål och raderade efteråt alla ljudinspelningar. Redan vid förfrågan 

om intervju presenterade jag informanternas rättigheter att ta del av hur samtalen transkriberats. Det 

betyder att samtalen skrivs ned ordagrant för att inte förbise information. Jag erbjöd även alla att 

senare ta del av den färdiga uppsatsen.  

Det märktes tydligt att adoptivföräldrarna gärna intervjuades då de bar en ömsesidig önskan att 

diskutera ett ämne de ansåg att samhället borde lära mer om. Det var också viktigt för samtliga 

informanter att vara anonyma så att de kunde tala fritt. Ingen ville intervjuas på ett sätt som gjorde att 

de kunde identifieras med deras synpunkter men de ville gärna att åsikterna kom fram. Det hade inte 

varit lämpligt att avbryta informanterna utan istället välkomna öppna samtal. En adoptivförälder 

uttryckte hur svårt det är att tillåtas diskutera adopterade barns behov i förskola och skola och 

samtidigt påstå att vi lever i en modern tid. Adoptivförälderns budskap var att vid det här laget borde 

diskussionerna kunna vara helt öppna utan oro alls.  

Vid känslosamma intervjuer kan det vara en utmaning för mig som forskande student att hålla 

personliga värderingar utanför. En studie kan tolkas med multipla insamlingstekniker vilket innebär att 

jag stundvis tolkar ur informantens synvinkel och stundvis ur min som forskare. Roos (2014) skriver 

om att välja en lämplig metod med lämpliga frågor så att forskaren uppnår bättre förståelse. Studien 

får inte förvrängas, förbättras eller osynliggöras (Löfdahl 2014, s. 51, 53, 55). 
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Öppna kvalitativa intervjuer 

Kaijser et al (2011) menar att en intervju alltid är ett samspel där material skapas genom dialogen. 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa genom att utgå från informationen istället för 

mängden intervjuer (2011, s. 29-30). De fyra informanterna påträffades genom vad som kallas ett 

nominerat urval eller snöbollsurval. Snöbollsurval står för att de informanter jag letade upp bidrog till 

förslag på andra informanter som passade min forskningsfråga (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 138). På så sätt ökade antalet informanter från en till fyra. Därefter valde jag att 

begränsa antalet informanter för att hinna hantera materialet. Adoptivföräldrarna hjälpte mig att förstå 

verkligheten utifrån hur utbildad förskolepersonal bemöter deras barn när eller om de behöver stöd. 

Vår kommunikation behövde ske med rätt ordval för att locka fram rätt information utifrån min 

frågeställning (Löfdahl 2014, s. 51, 53). Som Kaijser et al (2011) också skriver så valde jag att försöka 

maximera olikheter för att samla in en så givande empiri som möjligt (2011, s. 30). 

Mina frågor baserades på egna erfarenheter under förskollärarutbildningens praktikperioder där flera 

situationer med adoptivfamiljer utspelade sig. De negativa erfarenheterna var fler än de positiva varför 

jag ville veta mer. Konsten att balansera mellan att fråga och att lyssna kan vara svår då intervjuer är 

en social, gemensam konstruktion. Därför har intervjun olika betydelse för informanten respektive 

forskaren (Kaijser et al 2011, s. 93).  

Löfdahl (2014) skriver hur lyssnande är avgörande för att någonting ska utvecklas. Informationen är 

utgångsläget i min studie där diskussion och frågor inte bör styras. Men arbetsprocessen behöver 

samtidigt ske med ett målinriktat syfte. Efter insamling av material genom att lyssna väl väntade 

uppgiften att välja viken information som skulle ingå i studien och redovisas som nyupptäckt (Löfdahl 

2014, s. 144-146). 

Eriksson et al (2013) skriver om intervjuers strukturerade eller halvstrukturerade frågor. Jag har för 

min studie skapat halvstrukturerade frågor där utrymme ges för ett mera fritt samtal men utifrån ett 

bestämt ämne. Strukturerade frågor är färdigkonstruerade innan intervjun och kan uppfattas begränsa 

vad informanten berättar vilket jag i mitt fall ville undvika. Författarna (2013) påtalar också hur 

intervjupersoner kan uppfatta frågor olika vilket sedan påverkar och försvårar den efterkommande 

analysen (2013, s. 128, 131). Utgångsläget i studien har därför varit att använda halvstrukturerade, 

öppna frågor för att i analysen kunna urskilja både likheter och olikheter. Då ämnet om hur adopterade 

barn bemöts i förskolan visade sig vara känsloladdat och personligt menar jag att halvstrukturerade 

frågor erbjuder informanterna möjligheten att ibland berätta mer än vad jag exakt efterfrågar. 

En annan beskrivning att förklara mitt sätt att intervjua på kallas för en semistrukturerad intervju. Jag 

använde min intervjuguide för att få nå fram till den information som var relevant för studien. Därefter 

lämnade jag utrymme för informanterna att utveckla sina åsikter och berätta fritt ifall de ville. De 

valde själva hur lång stund det fria berättandet skulle ta. En semi-strukturerad intervju behöver 

fortfarande täcka mitt undersökningsområde. Skillnaden mellan en semistrukturerad intervju och andra 

intervjusätt är flexibiliteten för intervjuns upplägg när samtalet äger rum. Jag ställde mina frågor men 

inte nödvändigtvis i en förutbestämd ordningsföljd. Intervjuns tyngdpunkt var istället att jag som 

intervjuare försökte skapa en röd tråd. Då uppstod möjligheten att ställa oplanerade följdfrågor (Patel 

& Davidson 2011, s. 82). 

En annan viktig punkt att beakta i en studie är enligt Löfgren (2014) risken med att efterkonstruera 

information vilket kan ske genom att exempelvis försköna uppgifterna. Löfgren (2014) menar att det 

är viktigt att informationen är meningsfull och att jag som forskare vet hur den har tillkommit. 

Forskaren behöver veta varför informationen uppfattas värdefull (2014, s. 146). De fyra intervjuerna 
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delgav även information om sådant som jag inte hade tänkt fråga. Trots att jag måste välja endast en 

del av materialet till min analys visade sig all information intressant för studiens helhet. Jag upplevde 

också att informanternas kroppsspråk förmedlade ytterligare information varför jag antecknade även 

det.  

Eriksson Barajas et al (2013) beskriver arbetsformen kvantitativ ansats som en forskningsmetod vilken 

redovisar studiens resultat genom statistiska procent och medelvärden. Detta tack vare den större 

mängden information. Medan en kvalitativ arbetsmetod som jag har valt sker med ett fåtal öppna 

intervjuer. Informationen från min kvalitativa forskning redovisas efter analys med en löptext (2013,  

s. 52-53, 55). Därför menar jag att en kvalitativ ansats i mitt fall passar bättre än den kvantitativa.  

Vid kvalitativa intervjuer sker mycket av studiens analysarbete när materialet sorteras och bearbetas. 

Under bearbetningen fokuseras sedan på att avgränsa och forma förståeliga beskrivningar av samtalens 

innebörd (Löfdahl 2014, s. 104-105). Jag vill försöka ta reda på vilka konsekvenser dessa situationer 

innebär för de berörda och vilka villkoren är. En begränsning i arbetet kan vara att jag genom 

intervjuer lyssnar till uppfattningar som återberättas och att jag inte kan se situationer utspelas som vid 

metoden observationer. Mina intervjufrågor konstruerades utifrån mitt syfte att sätta fingret på 

adoptivföräldrarnas allehanda tankar kring förskolans bemötande. Men utan att mängden information 

blev för stor trots öppna kvalitativa intervjuer. För att få veta mer ställde jag inga frågor som enbart 

kunde besvaras med ja eller nej så att diskussionen stannade av. Flera frågor formulerades med 

frågeställningen hur för att uppmuntra till vidare samtal. 

Ett alternativt sätt att intervjua skulle vara enkäter vilket dock begränsar svarsalternativen. Öppna 

intervjuer förefaller bättre för min arbetsprocess men behöver begränsas för att mängden information 

inte ska bli ohanterlig. Det är enligt Kaijser et al (2011) viktigt att fokusera på vad som efterfrågas för 

att senare kunna göra en bra analys (2011, s. 31).  

Urval och avgränsningar 

Jag kontaktade två adoptivfamiljer genom en vfu-plats och fick igenom den familjen kontakt med fler 

adoptivfamiljer som medvetet ville berätta. Det är detta som Eriksson et al (2013) kallar snöbollsurval 

(2013, s. 138).  Adoptivfamiljerna bor i Stockholmsområdet. En adoptivfamilj tillkom under en 

aktivitet för skolbarnen i ett bostadsområde och erbjöd sin medverkan genom att själva ta kontakt. På 

så sätt mottog jag kontaktuppgifter och meddelade att jag skulle höra av mig för att boka intervjutid.   

Föräldraintervjuerna avgränsades till familjer med adopterade barn födda mellan 2003-2008 i Afrika 

och Asien. Två pojkar och två flickor.  

Flera av adoptivfamiljerna nämnde Lindblads rapport som redogör för vikten av förståelse och stöd till 

de adopterade barn i förskola och skola som behöver det (2003).  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor som väntat ett till flera år på att få adoptera. I tre av fyra 

adoptionsprocesser tog väntan lång tid. Det var en tillfällighet att alla informanter var kvinnor. Män 

med samma drivkraft och vilja att diskutera ämnet visade sig inte lika självklart att hitta.  

Tre av kvinnorna har adopterat som ensamstående mödrar medan några av dem nu lever som familj 

med en man. Mannen har med tiden utvecklats till fadersgestalt för adoptivbarnen. En av kvinnorna 
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har också ett biologiskt barn som föddes efter att det första barnet adopterats och var gift innan 

adoptionen. En av de kvinnor som adopterade ensamstående adopterade ett barn till.  

Genomförande 

Jag valde att boka intervjutid per telefon och inte per mail för en tydlig och mer personlig 

kommunikation. På så sätt skulle jag också få omgående besked om informantens deltagande och 

kunde vid ett avböjande direkt arbeta vidare. Vid telefonkontakten presenterade jag inte 

intervjufrågorna specifikt utan berättade om syftet med mitt arbete. Då jag uppfattade att ämnet 

skapade engagemang direkt fick jag intrycket av att jag inte behövde säga så mycket innan 

informanterna själva kommenterade vad vårt samtal kunde handla om. Jag undvek att lägga orden i 

munnen på dem och hoppades att tiden mellan det första telefonsamtalet och fram till intervjun skulle 

fungera som en reflektionsperiod inför vad vårt möte ytterligare kunde innefatta. Kaijser et al (2011) 

menar att små händelser som berättas under en intervju jämte huvudämnet kan vara värdefulla bidrag 

för resultatets större sammanhang (2011, s. 97). Vidare skriver Eriksson Barajas et al (2013) att 

informanterna behöver ha mycket att tillföra studien då det är viktigt för den forskningsfråga som 

studeras (2013, s. 137). Det fick jag intrycket av att samtliga informanter hade. Den enda utmaningen 

jag erfor vid bokning av intervjutid var att hitta en tidpunkt som passade både informanterna och mig 

själv. När intervjuerna hade bokats hölls kontakt via epost och sms. Samtliga fyra intervjuer bokades 

vid det första telefonsamtalet och jag hann aldrig planera vilka intervjukontakter jag skulle ha tagit 

ifall de inte hade blivit av. 

Jag valde medvetet personliga möten istället för telefonintervjuer för att skapa en tydligare 

kommunikation. Intervjuerna ägde rum hemma hos adoptivfamiljerna eller hos deras vänner varav två 

familjer intervjuades vid samma tillfälle. Vid intervjuns inledning upprepade jag studiens syfte samt 

att jag både ville anteckna svaren samt göra en ljudupptagning enligt forskningsetiska regler. Jag 

berättade för informanterna att ljudupptagningen senare skulle raderas och att de hade rätt att ta del av 

det färdiga materialet vilket de också fick. De erbjöds att korrigera vad jag skrivit ifall de hade 

synpunkter. Det inträffade med enstaka formuleringar som de själva ansåg behövde förtydligas. Jag 

skrev ned intervjuerna på papper så fort jag hade möjlighet efter intervjun medan jag fortfarande hade 

allt i färskt minnet. Att endast anteckna frågornas svar för hand bedömde jag redan innan intervjuerna 

att jag inte skulle hinna med samt att det kunde påverka hur mycket jag hann lyssna. Det visade sig att 

jag med ljudupptagningens hjälp samlade betydelsefulla detaljer tack vare att jag spelade in samtalet 

istället för att enbart anteckna. 

Intervjuerna ägde rum med upprepade avbrott när adoptivbarnen knackade på dörren eller mot 

föräldrarnas vilja försökte tjuvlyssna på vårt samtal. Under en intervju hölls dörren öppen för att 

adoptivföräldern samtidigt behövde höra att allt var väl med barnets lek i ett annat rum. Men dessa 

omständigheter påverkade inte någon av intervjuerna. Att prata enskilt och ostört hade kunnat 

underlätta samtalet. Men intervjun handlade om barn varför samtalet snabbt återupptogs efter varje 

avbrott. Jag upplevde det viktigt att informanterna kunde tala fritt på sina egna villkor då all data var 

personlig och varje informant hördes bära på många skilda erfarenheter.  Min intervjuteknik 

förbättrades längs studiens gång. Det hände att jag avbröt ett berättande för att ställa en följdfråga. Det 

berodde dessa gånger på att intervjupersonen hade så mycket angelägna punkter att berätta om att det 

var nödvändigt för mig att ställa den nya frågan innan samtalet tog en ny riktning.  

Det fanns ingen anledning till nervositet vid något av samtalen då både informanter och jag själv var 

väl förberedda och motiverade. Varje intervju varade cirka en timme men hade kunnat bli längre. Jag 
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försåg alla intervjupersoner med samtyckesblanketter och färdigfrankerade returkuvert. Blanketterna 

återfick jag i posten en vecka senare. I samtyckesblanketten stod information om min studie, etiska 

aspekter samt kontaktuppgifter till mig och min handledare. 

Databearbetning och analysmetod 

Enligt Kaijser et al (2011) görs en ordagrann utskrift av ett samtal för att inte förbise något i 

informantens berättelse, tonfall eller tvekan. Det kallas för transkribering och förstärker 

kommunikationens budskap. En utskrift återger de kunskaper som gynnar studiens syfte och det är 

viktigt att veta vem som säger vad (2011, s. 107-109). Eriksson Barajas et al (2013) skriver vidare att 

en kvalitativ forskningsstudie först strukturerar och kategoriserar insamlad data vilken sedan 

analyseras i en löptext (2013, s. 54-55).  

På så sätt transkriberade jag studiens fyra intervjuer vilket Löfdahl et al (2014) påtalar är en 

tidskrävande process. Det upptäckte jag stämde och oavsett informationens kvalité beaktade jag all 

data som en viktig del av studiens resultat (2014, s. 89). Jag särskilde informanterna genom att 

markera dem med initialer så att jag kunde utläsa vem som hade sagt vad och på vilket sätt – som med 

ilska, glädje eller irritation. Efter att transkriberingen avslutats, kategoriserades och tematiserades 

materialet. Med kategorisering menas att jag i min studie sorterar materialet och söker mönster, jämför 

samt tolkar utifrån de teoretiska begrepp jag har valt. Då sammanställs informanternas uppgifter till en 

helhet vilket synliggörs genom ett tema. Ett annat ord för kategorisering är kodning (Kaijser et al 

2011, s. 272-73, 275). Jag lyssnade på ljudinspelningarna flera gånger för att göra nya upptäckter och 

delade upp all data under olika rubriker. Under arbetets gång använde jag rubriken ”Övrigt” där jag 

tillfälligt placerade information som jag senare i bearbetningen avgjorde i vilken kategori den hörde 

hemma (Bell 2006, s. 216).  

Det som styrde mitt sätt att tänka var likheter och skillnader i informanternas svar. Utifrån dessa 

skapade jag de rubriker som jag har skrivit i uppsatsens resultatdel. Redan när jag transkriberade 

intervjuerna syntes en röd tråd. Jag fann sex huvudkategorier som återkom genom olika mönster: 

personalens brist på kompetens, förskolans fördelade ansvar, verksamhetens tillgång på resurser, 

adoptivbarnets språkliga utveckling, anknytning samt bra och dåliga konsekvenser. Informanternas 

svar och kommentarer utan relevans för studien valde jag att inte skriva ut alls. 

Kaijser et al (2011) beskriver att en analys är som att se något som det inte är. De menar att 

användning av liknelser tolkar situationer bättre. Men det är samtidigt viktigt att nämna att en liknelse 

inte står för att jag som forskare avgör vad något är (2011, s. 280-281). Genom att söka artiklar och 

böcker både på Internet och på bibliotek läste jag på inom mitt ämnesområde. Detta för att möjliggöra 

en bra bearbetning inklusive analys (Kaijser et al 2011, s. 272, 274-275, 283) 

Som Löfdahl (2014) beskriver så har mitt analysarbete pågått parallellt med studien. Alla slutsatser 

växte fram efter hand och i diskussion med min handledare för uppsatsen och skolkamrater. Löfdahl 

(2014) nämner uttrycket critical friends som kan granska mitt arbete när jag själv har skrivit mycket 

och inte längre ser detaljerna i min text (2014, s. 55).  

För att analysera insamlad data har jag använt mig av metoden innehållsanalys. Med det menas att jag 

läste det transkriberade materialet många gånger, kodade uppgifterna och delade upp dem i kategorier. 

När informationen var färdigsorterad utifrån skillnader, likheter, mönster och påståenden, rubricerade 

jag uppdelningen med olika teman som redogörs i min analys (Eriksson Barajas et al 2013, s. 163-

164). Arbetsprocessen började på ett sätt och avslutades med ny medvetenhet och förståelse för vad 
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förskolans bemötande gentemot adopterade barn innebär i praktiken. En av informanterna visade en 

talande skämtteckning om adoptivföräldrars engagemang vilken jag beslutade att ta med i uppsatsen 

(Se sid. 23).  

Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden kan förklaras med individers moraliska värderingar i vardagen. Etik har inga 

exakta svar men är tankesätt om vad som är rätt och sanningsenligt. I mitt forskningsarbete har jag 

övervägt situationen etiskt för respektfull hantering gentemot de människor mitt arbete berör. I 

ansvaret ingår även omgivningens respekt även för mig och min forskningsuppgift. Därför är det 

viktigt att beakta det så kallade konfidentialitetskravet och avidentifiera. Moraliska tankefigurer 

eftersträvas för att bygga förtroende och ömsesidig förståelse under ett samarbete. Dessa värderingar 

är inte lag utan god forskningssed baserat på att ingen ska känna sig kränkt (Irisdotter, Paulin & 

Zetterqvist 2009, s. 23-24). 

Nya kunskaper kan bidra till en samhällelig utveckling. Men studier kring ämnen som berör individer 

kan också bidra med risker när informationen avslöjas. Det är därför viktigt att skydda en persons 

integritet (Vetenskapsrådet 2011, s. 10). Därför har min studie utformats med hänsyn till 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande forskningsetiska lagar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å). Jag kommer nu att 

beskriva deras innebörd och hur jag arbetat utifrån dem. 

Informationskravet står för att jag som forskare bär ansvaret för att delge intervjupersonerna studiens 

syfte samt vilka rättigheter de har (Vetenskapsrådet u.å). Med detta som bakgrund tog jag den första 

kontakten per telefon för en direkt och tydlig kommunikation. När intervjupersonerna tackade ja utan 

betänketid hölls mailkontakt före och efter intervjun. Jag meddelade dem när ljudupptagningarna 

raderats och de erbjöds att läsa igenom mina transkriptioner. Deltagarna visste att intervjun var 

frivillig och att jag avsåg att återge informationen utan förvrängning. Jag berättade också att 

informanterna skulle få se det färdiga resultatet. Informanternas engagemang syntes självklart men 

krävde hänsyn på grund av personliga och känslosamma erfarenheter. 

Samtyckeskravet betyder att jag som forskare behöver intervjupersonernas samtycke att delta och att 

de själva styr över sin medverkan samt den information som de lämnar (Vetenskapsrådet u.å). 

Samtliga informanter tackade ja till att intervjuas med rätten att avbryta sin medverkan när de ville. 

Jag förberedde ett samtyckesavtal som alla adoptivföräldrar skrev under. Inga barn deltog i 

intervjuerna varför avtalen inte behövde vårdnadshavarens samtycke gällande den punkten. I 

samtyckesavtalet fanns kontaktuppgifter till handledaren för min uppsats. 

Konfidentialitetskravet betyder att studiens deltagare garanteras konfidentialitet (Vetenskapsrådet 

u.å). Samtliga deltagare har avidentifierats och inga uppgifter finns om kommuner eller förskolor.  

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlas in under studien endast får brukas till 

forskning (Vetenskapsrådet u.å). Det innebär att insamlad data endast använts till min studie.  

Studiens kvalitet 

Studiens genomförande fungerade smidigt och utan hinder. Att använda intervjuer som metod för ett 

till synes litet ämne visade sig vara rätt då området i grunden var mycket större. Utöver mina 

planerade frågor framkom värdefull information genom personliga samtal. Eriksson et al (2014) 
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beskriver hur forskaren bör välja informanter som har mycket kunskap utifrån vad studien efterfrågar 

och även kunna diskutera detta i små grupper bestående av flera informanter. Med ett sådant 

strategiskt urval skapas naturliga gränser tack vare att informanterna har ett gemensamt ämne att tala 

om (2014, s. 137). Vid ett tillfälle i min studie intervjuades två av fyra adoptivföräldrar samtidigt 

vilket bidrog till intervju och diskussion. 

För att hinna bearbeta inkommen data begränsade jag antalet informanter till totalt fyra 

adoptivföräldrar. Informanterna hjälpte mig att förstå den praktiska verkligheten kring adopterade 

barn. För att locka fram de uppgifter jag eftersökte samt återge dem korrekt är det enligt Löfdahl 

(2014) viktigt att forskaren tänker igenom sitt ordval. Utifrån informanternas erfarenheter formades 

studiens resultat med stark reliabilitet eller trovärdighet som det också kallas. Det betyder att avsikten 

att mäta något också noggrant är det som har uppnåtts i resultatet (2014, s. 51, 53). 

Reliabilitet innefattar vidare att en studies resultat ska kunna bli detsamma om samma forskningsfråga 

studeras på nytt. Då mäts studiens sanna värde (Patel et al 2011, s. 103-104). Jag ser det som ett 

ovärderligt verktyg att göra ljudupptagningar av samtalen för att hinna uppfatta och tolka all 

information.  

Lika viktigt är det för mig som forskare att inte styra eller påverka resultatet varför jag skapade öppna 

frågeställningar (Löfdahl 2014, s. 52). Att exempelvis intervjua enbart yrkesverksamma personer på 

området anser jag hade skapat en annan giltighet – validitet - då studien hade fråntagits skillnaden 

mellan verklighet och administration. Informanterna behövde ofta betänketid för att besvara mina 

frågor. Det tolkar jag som att det var viktigt att ge ett rättfärdigt svar. Ibland gav samma personer fler 

svar på samma fråga för att förtydliga (Bell 2006, s. 116-117). Individens sanna värde bör enligt Patel 

et al (2011) eftersträvas då ett eventuellt felvärde beror på hur studien har gjorts (2011, s. 103).  

Ett av mina tre begrepp är positionering vilket är vanligare att beforska med metoden observationer. 

Då hade jag kunnat analysera faktiska situationer men undgått att få lyssna till adoptivföräldrarnas 

berättelser. Syftet med studien var att ta reda på hur adoptivföräldrar upplever bemötandet i förskolan 

vilket jag menar inte hade varit möjligt att svara på utan att ta del av deras berättelser. Med metoden 

kvalitativa intervjuer och poststrukturell teori anser jag mig ha uppnått ett giltigt resultat på studiens 

frågeställningar.   

Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas utifrån intervjufrågorna. Sedan följer en poststrukturell analys av data 

baserat på studiens syfte och de teoretiska begreppen makt, normer och positionering. 

 

Resultat 

Adoptivföräldrars resonemang kring valet av förskola  

Under de fyra intervjuerna framkommer att adoptivfamiljer liksom familjer med biologiska barn 

ansöker om förskola genom att välja flera alternativ. Som alla nyblivna föräldrar är det inte självklart 

att veta att barnet ska ställas i kö i god tid för att påverka valet eller tilldelas plats. Adoptivföräldrarna 

diskuterar hur de ibland har erbjudits förskoleplats utanför sitt bostadsområde på grund av att de inte 
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insåg kösystemets krav i tillräckligt god tid. De understryker redan vid intervjuns början att det var 

avgörande att få plats på en förskola som de själva valt. De berättar hur de ställt frågor om 

inskolningen vars tillvägagångssätt varierar och inte alltid lever upp till ett individuellt bemötande 

enligt skollagen (SFS 2010:800) eller förskolans läroplan (Lpfö 1998/2010). Flera av 

adoptivföräldrarna kände inte heller till att det fanns en läroplan (Lpfö 1998/2010) förrän efter en lång 

tid. De berättar att de kände viss oro inför förskolans bemötande då platsen behövde kännas rätt för att 

undvika ett byte. Orsaken till oönskat byte är enligt föräldrarna att adopterade barn inte bör utsättas för 

onödiga separationer. På så sätt uppfattas det adopterade barnet ges bästa förutsättningar att bygga upp 

en trygghet och att anknyta till sin nya familj. Adoptivföräldrarna berättar att ett byte av förskola kan 

bero på dåligt bemötande både mot det adopterade barnet och föräldrarna. Orsaken i sig är brist på 

kompetens och förståelse vid kommunikationen med barnen. En flytt kan vara en annan orsak till ett 

byte sker eller adoptivfamiljens önskemål om att få plats på en förskola med särskild inriktning. Men 

den inledande anledningen till att adoptivföräldrarna gör efterforskningar är alltid att undvika byten. 

Adoptivföräldrarnas gemensamma uppfattning är att inskolningen och vistelsen på förskolan har 

fungerat bra i intervaller tack vare engagemang från enstaka personal – inte som ett generellt agerande 

från avdelningens arbetslag. En adoptivförälder intervjuade förskolepersonalen om hur de trivdes på 

jobbet redan innan inskolningen. De adoptivföräldrar som anser att verksamheten fungerat både vid 

inskolning och efterföljande verksamhet nämner samtidigt att det adopterade barnet då har varit tryggt 

och socialt redan när det anlände till adoptivfamiljen. Medan adoptivföräldrar som anser att 

verksamheten inte har fungerat har saknat en anpassad förståelse för både adoptivbarnets och 

adoptivfamiljens förutsättningar. Flera föräldrar återkommer upprepade gånger till att bristen på 

förståelse försvårade kommunikationen med förskolans personal samt påverkade adoptivfamiljens 

förtroende för dem. 

  

Förskolans brist på kompetens om adopterade barn 

Flera informanter berättar att det i ingår i en adoptionsprocess att erbjudas statligt föräldrastöd. Då ges 

förslag om resonemang inför valet av förskola. Föräldrarna får veta att det är förskolans personal som 

kontaktar myndigheter vid behov av stöd, inte föräldrarna. Adoptivföräldrarna berättar att 

föräldrastödet arbetar med olika individer med stödbehov men att adoptivfamiljer har blivit den största 

gruppen. Stödet gäller både adoptivbarnet samt adoptivföräldrarnas egen emotionella resa. En 

adoption medför praktiska kostnader för föräldrarna medan föräldrastöd i Sverige betalas med 

skattemedel. Jag kontaktade Socialtjänstförvaltningen som bekräftade att liknande stöd ges till ungefär 

100 adoptivfamiljer/år och främst under adoptivbarnets förskoleår.  

Adoptivföräldrarna anser att det är en fungerande metod med en tredje objektiv och kompetent person 

som deltar i diskussioner. Syftet är att uppnå en bättre kontakt med det adopterade barnet både för 

föräldrarna och för förskolans personal. Exempel på problem på förskolan kan vara barnets känslighet 

vid övergångar från en aktivitet till en annan eller från en plats till en annan. Reaktionen kan enligt 

adoptivföräldrarna ske genom vredesutbrott på grund av otrygghet, högt tempo eller bristande 

anknytning till både adoptivföräldrar och förskollärare. Samtliga faktorer kan orsaka 

inlärningssvårigheter. Adoptivföräldrarna beskriver hur de uppmanades vara förberedda på att 

liknande situationer kan ske och att det finns kunskaper om hur de i så fall kan undvikas. Det betyder 

inte att det kommer att hända men att en beredskap är nödvändig för adoptivbarnets välmående i 

förskolans totala verksamhet.  
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En adoptivförälder berättar om ett bostadsområde där adopterade barn alltid tilldelas förhandsvalet av 

förskola som ett stöd för att undvika byten, men att det systemet gäller på enstaka platser i Sverige. 

Föräldern berättar vidare att byten är ovanliga men att de sker av samma orsaker. Byten kräver nytt 

engagemang vilket är slitsamt. Vikten av rutiner för ett adopterat barn understryks medan barn till 

biologiska föräldrar kan hantera förändringar lättare och på kortare tid tack vare en självklar trygghet 

från födseln. Föräldern hävdar att det oftast saknas förståelse i förskolan. Om än personalen på några 

platser vetat mer om hur adopterade barn bör bemötas nu än tidigare. 

Adoptivföräldrarna beskriver hur det ofta eller alltid varit dem själva som har informerat 

förskolepersonalen om vad som behöver göras vid behov av hjälp. De påtalar förskollärarnas uteblivna 

ansvar att anpassa bemötandet mot adopterade barn oavsett hur förskolans övriga barngrupp bemöts. 

Föräldrarna återkommer till kravet på större tålamod gällande att ett adoptivbarns utveckling sker 

långsammare än ett barn till biologiska föräldrar. Här beskrivs också hur ett adoptivbarns 

koncentrationssvårigheter inte automatiskt behöver grunda sig i en diagnos och inte heller utgå från 

barnets egentliga ålder. Ett bemötande bör därför anpassas utifrån den utvecklingsfas som 

adoptivbarnet uppfattas befinna sig i. Om fas och ålder inte sker enligt statistisk åldersindelning så 

menar föräldrarna att bemötandet måste anpassas för att adoptivbarnet ska komma ikapp. Vidare 

berättar de att personalen för ofta fört kommentaren diagnos på tal i diskussioner kring ett 

adoptivbarns beteende. Flera gånger nämns att samma påtalan känns ske betydligt lättare för 

adoptivbarn än vid diskussioner om barn till biologiska föräldrar. Adoptivföräldrarna ifrågasätter 

varför förskolan inte har bättre kompetens om ett barn som adopteras till ett nytt liv i en ny familj och i 

ett nytt land? Orsakerna till ett eventuellt beteende, svårigheter eller avvikande reaktioner behöver 

enligt dem utforskas grundligare så att adoptivbarnet lättare kan bli en del av barngruppen och leken. 

Föräldrarna förtydligar att inget adoptivbarn ska belastas med ”fel” till följd av personalens 

misstolkning baserat på okunskap.  

Det yttras hur begränsad förskolors kännedom anses vara om hur sällan ett adopterat barn haft 

möjligheten att leka före adoptionen. Barnet behöver därför hjälp även med att upptäcka lekens konst. 

Under adoptionsprocessen informeras föräldrarna om att det inte är möjligt för en individ att hoppa 

över olika utvecklingsfaser. Här framkommer en oro över att adoptivbarnen förväntas leka 

självständigt direkt de börjar på förskolan. Flera föräldrar undrar varför myndigheterna understryker 

adoptivbarnens behov av att lära sig leka medan förskollärare inte vet det efter genomgången 

högskoleutbildning? 

Flera föräldrar beskriver hur negativt adoptivbarnets emotionella och didaktiska förutsättningar 

påverkas av oengagerade bemötanden. Utifrån bekantas erfarenheter förklarar föräldrarna att sådant 

märks på ett adopterat barns välmående först när de blir tonåringar och vuxna. Den individuella 

förståelsen i tidig ålder anses vara ett generellt behov vilket också delges innan adoptionen. 

Adoptivbarn kan bära på traumatiska erfarenheter och de frågor som de själva sedan ställer berör 

vanligen deras ursprung, skolgång och pubertet. Föräldrarna beskriver att de få gånger som personalen 

visat viljan att skapa förståelse och på så sätt större möjlighet till undervisning, har en stor barngrupp 

ibland blivit hinder för personalen att bemöta individuellt. Plus att ämnet adoptivbarn inte upplevs 

akut och därmed skjuts åt sidan. 

En adoptivförälder berättar att denne bjudits in till stödverksamhet i förebyggande syfte. Men att de 

övriga tre adoptivfamiljerna själva sökte information för att få veta vad de kunde fråga förskollärarna 

om gällande vilket stöd som fanns att tillgå. Enligt föräldrarnas olika berättelser verkar yngre 

adoptivbarn ha lättare anpassa sig till förskolans verksamhet än de som adopteras från fyraårsåldern 

och uppåt. Det framkommer hur personalen påtalat att det var för tidigt för ett adoptivbarn att påbörja 
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förskola då barnet visade oro. Men merparten av informanterna kände till att en inskolning i så fall kan 

avbrytas. Det yttrar sig också hur en förskola av princip vidhöll tre dagars inskolning för samtliga barn 

utifrån tillgången på personal. Den förskolan valdes bort då det kändes för osäkert att leva upp till för 

ett adopterat barn. Adoptivföräldrarna nämner att kravet på att återvända till sitt arbete efter 

föräldraledigheten likaledes hänger över dem som en stressfaktor. De syftar till inskolningens osäkra 

utgång och hänvisar åter till behovet av att allt nytt måste ske i adoptivbarnets egen takt. Föräldrarna 

menar att personalen måste inse att den takten aldrig är densamma som barn till biologiska föräldrar.    

Flera adoptivföräldrar diskuterar hur barnets anknytning till sin nya familj uppfattas ta sex till tolv 

månader. Detta är i sin tur en siffra som de har fått från Socialtjänsten. Därefter krävs anknytning till 

förskollärarna vilket tillika kräver olika lång tid. Några adoptivföräldrar beskriver så här långt i 

intervjun känslan av kluvenhet inför att regelbundet tvingas diskutera privata ärenden på ett sätt som 

inte kan jämföras med biologiska barns familjer. De hänvisar till att samtal med förskolan, 

stödverksamhet, släkt och omgivning är påfrestande, sällan enkla och att faktorn anknytning påverkar 

allt. Enligt samtliga informanter var det inte ett väntat bemötande att adoptionsföräldrarna skulle driva 

samarbetet med förskolan. Liksom för familjer med biologiska barn förväntades verksamheten bli en 

utvecklande läroperiod för adoptivbarnen samt en avlastning för föräldrarna där personalen skulle 

sköta eventuella frågor. Adoptivföräldrarnas gemensamma beskrivning är istället att personalen alltid 

syns lyssna men att ingenting sker utan påtalan och att situationer aldrig förebyggs. På frågan om 

vilken personal som innehaft haft det främsta ansvaret för adoptivbarnet framkommer att alla 

informanter stått en speciell förskollärare på respektive avdelning närmast under hela perioden. Den 

förskolläraren har ibland diskuterat frågor med en förskolechef eller verksamhetschef för en lösning. 

Emellanåt har diskussionen tagit så lång tid att en fråga hunnit bli inaktuell innan svaret kommit. 

Adoptivföräldrarna berättar att förskollärarna ansvarar för ett antal barn var i en barngrupp. Om 

förskolläraren med ansvar inte har varit på plats har kommunikationen fungerat sämre. Här påtalas att 

ett ansvar måste kunna tas av hela arbetslaget då föräldrarna ibland upplevt det svårt att tillåtas komma 

till tals.   

Endast en av fyra adoptivföräldrar beskriver en situation med fullgott stöd från förskolan. De fyra 

informanterna delar uppfattningen om att de själva inte vet mer om passande lösningar än någon 

annan. När jag frågar hur alla förslag uppkommer berättar de att information söks genom det statliga 

stödet och allmänt på Internet. Informationen vidarebefordrar de sedan till förskolan. En annan 

utmaning är att alla situationer inte går att förbereda sig inför. En förälder kritiserar hur statens 

förberedande information företrädesvis koncentreras till barnets ankomst och att förskolans 

genomgående uppfattning om adoption är gammalmodig. Flera föräldrar ifrågasätter hur det är möjligt 

att ämnet adopterade barn inte ingår i universitetets utbildningar?   

 

Konsekvenser av bristfälliga bemötanden 

En av fyra informanter menar att de inte upplystes om förskolans system, skollag eller barns 

rättigheter ens när barnet påbörjade förskola. Samtliga påtalar att det hade varit till hjälp att veta mer 

från början. En förälder beskriver ett exempel på beteende när adoptivbarnet plötsligt och periodvis 

började protestera mot omgivningen genom att slå andra barn och medvetet säga elaka saker. Ibland 

kände barnet skuld efter misslyckandet över att inte hinna stoppa sitt slag trots att det visste att det var 

fel att slå. Adoptivföräldern brukade då prata med barnet om att alla kan bli ledsna men att det är 

viktigt att lära sig att hantera impulser. Föräldern återkommer här till barnets rätt att utvecklas i sin 

egen takt för ett positivt resultat. Men att just den förståelsen för skilda utvecklingsperioder mellan 
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adoptivbarn och barn till biologiska föräldrar ofta saknas bland förskollärare. Föräldern förklarar att 

det krävs att barnet känner stöd i dessa situationer, vägleds och får hjälp att undvika känslan av skuld 

och skam. Föräldern berättar också att när barnet känner sig missförstått kan även det orsaka 

konsekvenser. Men att det medför större konsekvenser att inte bekräfta och diskutera vad som 

inträffat. Adoptivföräldern menar att det är avgörande med tydlig kommunikation mellan personalen 

och adoptivbarnet så att barnet hör att omgivningen förstår oavsett om situationen blev rätt eller fel.  

Samtliga informanter beskriver hur personalen emellanåt har hanterat plötsliga och oönskade 

situationer som i exemplet bra. Men att förskollärarna inte förstått att stöd behöver ges varje gång ett 

slag eller missförstånd inträffar. När händelsen har passerat obemärkt och nått föräldrarna av en 

tillfällighet har det istället orsakat oro och frustration i barnets hemmiljö. Dessa gånger menar 

föräldrarna att hela familjens kontakt och tålamod med förskolan prövas. De anser att adoptivbarnet 

måste känna kontakt och bemötas med full förståelse för att sedan våga delta i förskolans aktiviteter.   

En adoptivförälder berättar om sitt barns oro inför tillfälliga avsked vilket inte togs på allvar av 

förskolan. Barnet utsattes därmed för onödiga känslor av övergivenhet vilket syntes orsaka varaktig 

ilska. Då ingen förståelse visades från personalen löste föräldern det genom att ta med barnet på en 

tjänsteresa. Detta för att visa att händelsen var tillfällig och att både förälder och barn därefter återkom 

till vardagen. 

Både adoptivbarn och barn till biologiska föräldrar kan enligt informanterna behöva språkligt stöd för 

verbal förståelse och utveckling av talet. När ett barn inte förmår uttrycka sig på egen hand kan det ske 

en reaktion genom att slå till eller bita ett annat barn. Som nämnt i ovan exempel där ett adoptivbarn 

började slå komplicerades situationen av att det kände skuld. Barnets förälder upplevde att förskolans 

personal oftast lyssnade men att de lärde sig hantering efter hand. Det hölls mycket möten där 

adoptivföräldern deltog och på personalens inrådan tilldelades adoptivbarnet en resursperson under 

sekretess. Föräldern berättar att en utsedd personal under en period ägnade sig specifikt åt det 

adopterade barnet för att förstå det bättre samt för att komma till rätta med beteendet. Resurspersonen 

presenterades som en allmän kollega som hjälpte alla barn på avdelningen så att processen kring det 

specifika barnet kunde fortgå ostört. Informanten beskriver att situationen ansågs privat av förskolan 

och uppskattar att ärendet inte diskuterades offentligt. Det individuella bemötandet gav positivt 

resultat samtidigt som aktiviteter kunde fortsätta både för adoptivbarnet och för den övriga 

barngruppen. Inför adoptivbarnets övergång till sexårsverksamhet vidarebefordrade personalen 

erfarenheterna till de nya lärarna vilket informanten upplevde som ett professionellt och kompetent 

initiativ. Jämte perioden med en resursperson använde sig adoptivfamiljen av stödsamtal utanför 

förskolan där föräldrarna deltog tillsammans med barnet. Där kände de förståelse och mottog goda råd 

som förbättrade kommunikationen inom både familjen och på förskolan. 

Flera informanter känner till att förskolan skapar en likabehandlingsplan som omfattar alla barns 

rättigheter att bemötas på lika villkor utifrån personliga förutsättningar. Här framkommer föräldrarnas 

tankar kring möjligheten att adoptera barn med handikapp bland annat för att förkorta adoptioners ofta 

långa väntetider. Ett sådant val är inte ovanligt men leder enligt föräldrarna till andra utmaningar. De 

menar att ett intresse om barnets bakgrund finns hos personalen överlag och att den informationen 

används för att besvara barnets egna frågor. Men informationen har ibland också kunnat bidra till 

samtal och förståelse från hela barngruppen. 

I alla fyra intervjuerna framkommer tankar om rasism som en oundviklig faktor. Föräldrarna 

uppmanas under adoptionsprocessen att prata öppet om detta med barnen vilket de anser även är 

förskolans ansvar. Föräldrarna beskriver hur förskolan uppfattas hålla en generellt låg profil kring 



21 

 

känsliga ämnen för att undvika komplicerade diskussioner både med barngruppen och vuxna. I enstaka 

fall har ämnet diskuterats mellan föräldrar och personal men inte med barnen. Flera föräldrar 

framhåller som myndigheternas föräldrakurs att rasism är ett viktigt samtalsämne inte enbart för 

utvalda individer. De menar vidare att inom förskolan initieras ogärna dessa diskussioner trots 

föräldrarnas önskan om att prata naturligt om olikheter. En adoptivförälder påtalar att normer är olika 

för var och en och att det är lättare att förstå varandras uppfattningar om alla vågar tala lika öppet. 

Föräldrarna kan under intervjun därför inte avgöra vilken ståndpunkt förskollärare har gällande rasism. 

Och då förskollärarna ofta uppfattas ha sista ordet oavsett förälderns åsikter menar föräldrarna att det 

skapar ett bättre stöd ifall ämnet även diskuteras med positioner högre upp i förskolans verksamhet. 

Men vid många tillfällen har ärendet ändå stannat på avdelningen utan nämnvärt resultat. Den punkten 

känns enligt en förälder som en stor skillnad mellan adoptivbarn och barn till biologiska föräldrar. 

Samma förälder anser att även biologiska familjer har synpunkter om rasism och att det är ett bra sätt 

för olika människor att mötas genom att samtala sig till kunskap och därmed också tillintetgöra 

fördomar. Föräldern anser att adoptivfamiljer inte alltid tillåts yttra sig fullt ut fastän de försöker. Men 

att biologiska familjer inte heller får chansen med skillnaden att de själva inte vet om det då 

personalen inte för det på tal. Här påtalar föräldern maktlösheten inför att det är förskolan som 

kontaktar myndigheter vid behov – inte adoptivfamiljen. 

Det framkommer att omgivningens nyfikenhet kan vara påfrestande då en adoptivförälder inte har alla 

svar. Som exempelvis när en förälder adopterar ensamstående. Eller när ett adoptivbarn kan vara så 

pass stort vid ankomsten till Sverige att det inte hinner gå i svensk förskola. Föräldrarna menar att det 

är lättare att ta emot ett yngre barn men att det för närvarande är vanligare att adoptera de som är äldre. 

Föräldrarna beskriver hur adoptivbarn samtidigt ger intrycket av att ”klara sig själva”. Men att även de 

behöver hjälp för att lära sig fungera i en gruppverksamhet. Ändå prioriteras barn med andra 

stödproblem som autism och ADHD, menar föräldrarna. Samtliga fyra informanter understryker att 

förskollärare bör ha samma kompetens för alla sorts barn med stödbehov inklusive adoptivbarn.  

En förälder berättar att ett byte av förskola ägde rum i samband med en flytt och att det fanns 

önskemål om en särskild inriktning på nästa förskola. Sveriges olika inriktningar som Waldorf, 

Montessori, Reggio Emilia med flera kommer på tal. Det blev totalt tre byten på fyra år för samma 

adoptivbarn på grund av dåligt bemötande från personalen. Barnet var det enda adoptivbarnet i 

barngruppen på en plats där fem personer ingick i arbetslaget. Bemötandet var strängt mot samtliga 

barn vilket adoptivföräldern ifrågasatte som ett fungerande system. Detta bemötande uppfattade 

föräldern även som ett hinder i kommunikationen med arbetslagets ledare. Vid ett tillfälle erbjöd sig 

föräldern att på ett personalmöte berätta och bidra med information kring det adopterade barnet, men 

mottog svaret att det inte behövdes. Förälderns förslag att tala öppet med den övriga barngruppen om 

adoptivbarnets bakgrund och ett handikapp avböjdes också. Adoptivbarnet började efter en tid att 

mobbas på grund av att utseendet skiljde sig från avdelningens övriga barn. Föräldern fick veta om 

händelserna av barnet – inte av personalen - och bad genast om personalens hjälp. Personalen svarade 

att barnet behövde lära sig leva med olika uppfattningar då det sannolikt skulle bli mer sådant i 

framtiden. Föräldern hänvisade till skollagens förbud mot all sorts mobbning och uttryckte besvikelse 

över personalens uteblivna reaktion. Efter upprepad påtalan från föräldern samlade en personal 

slutligen barngruppen, berättade om adoptivbarnets ursprung och diskuterade vad det mobbades för. 

Barnet hade tillfrågats om att prata öppet om omständigheterna och sa ja. Föräldern berättar att 

samtalet skapade nyfikna, positiva frågor från de andra barnen, ett utrymme att diskutera och att 

mobbningen upphörde efter det. Men under händelsernas gång nämnde personalen aldrig skollagen 

eller barnets rätt till IUP, en individuell utvecklingsplan (SFS 2010:800). Ett år senare valde 
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adoptivföräldern att byta förskola. När personalen fick veta det uttryckte arbetslaget för första gången 

förståelse för vilka situationer ett adopterat barn kan hamna i. Personalen framförde då att de borde ha 

diskuterat människors olikheter med barnen direkt. Sina lärdomar meddelade de till den nya förskolans 

arbetslag vilket skapade en bättre nystart för adoptivbarnet. I efterhand minns adoptivföräldern 

personalens bemötande på den första förskolan som svårt och märkligt.  

Under intervjuerna återkommer samtliga adoptivföräldrar till att de känt sig utelämnade åt förskolans 

synsätt och att det krävs tid – ibland flera år – att lära sig fråga och att ständigt samla kraft för att 

påtala. Flera informanter framhåller att personalen uppskattar information men inte alltid förälderns 

regelbundna påpekande. Som föräldrar till ett adopterat barn har de ändå känt att ingenting bör lämnas 

osagt då barnen själva inte kan kommunicera. Föräldrarna konstaterar att i slutänden är de alltid 

ensamma med sina lösningar och att det kan bli ett medvetet val att uppfattas besvärlig. För att få 

något stöd alls från förskolan krävs att adoptivfamiljerna själva söker svar oavsett vad det gäller. För 

väl inom förskolans verksamhet upplever de att det är svårare att bli hörd än innan.  

De fyra informanterna beskriver hur de har växt med sin uppgift som adoptivföräldrar men att dagarna 

kan innebära mycket kämpa. De anser det tröttsamt att agera informationskanal åt utbildad personal. 

Men om de inte engagerar sig får de intrycket av att de inte ges den delaktighet och insyn som de efter 

hand upptäcker att de enligt läroplanen (Lpfö 1998/2010) har rätt till. Adoptivföräldrarna menar att det 

kan vara svårt att ge så mycket när de själva inte vet vilket stöd deras barn och inte heller personalen 

behöver. En förälder framhåller att under hela processen är det därtill nödvändigt att som förälder 

arbeta med sin egen självkännedom för att agera rätt och tyda orsaker utan irritation mot 

adoptivbarnet. Detta för att inte skadegöra adoptivbarnets pågående uppbyggnad av anknytning, 

identitet och språk. 

 

Höjer 20015, s.102 
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Vikten av stöd för adoptivbarnets språkliga utveckling  

Det framkommer att förskollärare till flera adoptivföräldrar har påtalat lämplighet att börja förskola 

först när det adopterade barnet behärskar svenska språket. Uppmaningen har inneburit att barn och 

föräldrar behöver förstå varandra med samma språk först. Men en förälder kommenterar att det är 

svårt att lära ett gemensamt språk och samtidigt stimulera barnet med aktiviteter utan en naturlig 

omgivning som en förskola. Särskilt om det adopterade barnet inte har några syskon att samtala med 

vilket inte är ovanligt i adoptionssammanhang. Föräldrarna menar att när barnet växer kräver det bitvis 

mer aktivitet varje dag. Föräldrarna delar uppfattningen om att det kan ta tid att lära känna sitt 

adopterade barn men att det inte alltid underlättar att ta det lugnt. Som tidigare nämnt kan adoptivbarn 

behöva lära sig hur lek går till. En förälder förklarar att det i en sådan sits är lätt att känna sig 

utelämnad då en förskolas verksamhet förväntas bidra med det. Fast det samtidigt anses för tidigt för 

barnet att påbörja förskola på grund av att det inte behärskar svenska. Då kan förskollärare med 

makten i sin profession kännas motarbeta adoptivfamiljens planering fast familjen själva menar att de 

känner sitt barn bäst. Familjerna utrycker att förskollärarnas okunskap gällande adoptivbarn ofta blir 

en ungefärlig bedömning som ska passa samtliga adopterade barn.   

I intervjuerna beskriver samtliga adoptivföräldrar hur barnens språk har utvecklats positivt efter 

påbörjad förskola. När barnens talförmåga växte fram och pedagogisk vägledning förekom på ett mer 

varierat sätt än i hemmiljön, kom barnen till rätta med individuella språkbarriärer. Flera föräldrar 

berättar hur förskollärarna var bra på att både ge beröm, språklig stimulans och nya utmaningar. De 

anser vidare att skollagens krav på individuellt bemötande följts bättre språkligt än på andra punkter 

där förskolans stöd också är ett krav (SFS 2010:800). Samt att ett välutvecklat språk har bidragit till 

många andra goda resultat både för anknytning, självkänsla och modet att våga engagera sig.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) äger adopterade barn rätt till hemspråk vilket inte alltid sker. 

Informanterna diskuterar att orsaken verkar bero på skiftande intresse och resurser i olika 

bostadsområden. När informanterna har erbjudits hemspråksundervisning inom förskolan har 

erbjudandet bestått av att acceptera den svårighetsgrad som finns eller ingen undervisning alls. 

Undervisningen har då sällan varit anpassad till individens personliga förutsättningar. Flera 

informanter uttrycker missnöje över att de borde fått veta att rättigheten finns och att undervisningen 

är förutsagd att misslyckas om den inte är individuellt anpassad.  

 

Vad beror resursbristen för adopterade barn inom förskolan på? 

Föräldrarna hävdar att förskolans resursbrist ofta beror på avdelningens enskilda synsätt, vilja men 

främst okunskap. Detta menar de begränsar verksamhetens möjlighet att förstå adopterade barns 

omständigheter. Föräldrarna bemärker också att kommunens styre där adoptivfamiljen bor avgör 

tillgången på resurser och budget. Utifrån dessa faktorer formas förskolans bemötande mot en 

barngrupp och stämmer enligt föräldrarna inte överens med den utlovade verksamhetens värderingar 

och projekt. Adoptivbarnets ursprungsland, nya hemmiljö eller standard påverkar inte förskolans eller 

kommunens synsätt. Som att adoptivfamiljen exempelvis bor på en bondgård eller i en etagevåning i 

ansedda stadsområden. Beslut om hur en förskola bemöter barngruppen och deras familjer görs enligt 

föräldrarna på förskolan. Föräldrarna uttrycker att adoptivfamiljer generellt bemöts med okunskap. De 

hävdar att bristande resurser kan uppstå ur knapphändig kommunikation mellan förskolepersonal, 

organisation och adoptivföräldrar. Men att det inte går att lägga all skuld för ett bristande system på 

förskollärarna. Föräldrarna påpekar att beslut om en bättre organisation behöver komma från högre 

instans som det vid behov inte borde vara svårt för berörda att få kontakt med. De anser det 
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nödvändigt med beslut från chefer för ett tydligare krav på kompetens. Adoptivföräldrarna summerar 

intervjuerna med synpunkten att förskolans nuvarande flyktiga system samt små förändringar inom 

forskningen inte räcker för att kunskaperna kring adopterade barn ska kunna utvecklas.   

 

Analys 

I följande avsnitt tolkar jag informanternas beskrivningar utifrån studiens fyra intervjuer. Tolkningen 

kommer att ske utifrån studiens syfte samt med de poststrukturella begreppen normer, makt och 

positionering. 

 

Adoptivfamiljers tolkning av begreppet normalt 

I min studie märks flera sätt att se på normer. Butler (2014) skriver hur normalisering kan synliggöras 

genom att ifrågasätta gamla uppfattningar (Lenz Taguchi 2014, s. 100). Adoptivfamiljerna beskriver 

att för dem är en adoptionsprocess normal när situationen uppstår och att känslan av onormalt främst 

uppkommer från hur omgivning och förskola ser på dem. Under förskoleåren anser adoptivföräldrarna 

ibland det ouppnåeligt att ens med kraft av skollagen få stöd för att ett adopterat barn äger samma rätt 

att utvecklas utifrån personliga förutsättningar som barn till biologiska föräldrar. Som Butler (2014) 

skriver, sker en omvandling av förutfattade vardagsnormer i förskolans praktik då adoptivbarn bemöts 

utifrån hur förskolebarn bemöts mest baserat på att personalen uppfattar sitt eget handlingssätt som 

norm. Intervjuerna visar att adoptivbarnet kan befinnas sig i en utvecklingsfas som inte 

överensstämmer med barnets ålder eller med de kurvor som även barnavårdscentralen arbetar utifrån. 

Förskollärarna hamnar då i situationen att adoptivbarnet bedöms utifrån hur långt utvecklingen bör ha 

kommit språkligt, motoriskt, emotionellt och socialt baserat på barnets ålder. Ifall personalen istället 

hade tagit större hänsyn till individens omständigheter hade situationen bedömts på ett annat sätt vilket 

jag tolkar hade blivit normalt för barnet. Min fråga är varför personalen inte vet mer om adopterade 

barns normer när de har en klarsynt uppfattning om normer för barn till biologiska föräldrar? Och 

varför är det en norm för professionell personal att fortbilda sig inom barns stödbehov men inte att 

förändra gamla mönster av bemötande gentemot adoptivbarn? Ur detta tyder jag att gamla rutiner 

omedvetet bevaras istället för att upptäcka alternativa tillvägagångssätt.  

Inom poststrukturalism är/blir eller lär en individ sig att bli något genom interaktion med omvärlden 

vilket benämns som tillblivelse av subjekt (Lenz Taguchi 2012, s. 42). Förskolan presenterar sin 

verksamhet som en norm och när den interagerar med adoptivbarnet omvandlas barnet till subjekt. I 

studien framkommer hur adoptivfamiljerna anstränger sig för att delge personalen nödvändig 

information om deras barn men att förskolans normer i själva verket hindrar föräldrarna från att göra 

sig hörda. Inom förskolan kan ett barns beteende bedömas onormalt till följd av personalens bristande 

kompetens. Ändå visar studien hur de regelbundet avböjer möjligheten till förbättrad förståelse genom 

valet att inte interagera med adoptivbarnets föräldrar. Läroplanens (Lpfö1998/2010) främjan av 

mångfald kan enligt mig därför inte bli den förväntade normen. Detta trots att tillblivelsen av olika 

subjekt är en gemensam kunskapsutveckling där alla subjekt är beroende av varandra (Lenz Taguchi 

2012, s. 42-43). Foucault (1975/2003) skriver att detta så kallade normaliseringens förtryck förändras 

med kunskap (1975/2003, s. 356). 

Inom poststrukturalism är språket centralt för vad individer förstår och hur verkligheten egentligen ser 

ut (Assarsson 2012, s. 166). Det kan jämföras med hur adoptivfamiljerna i alla fyra intervjuer 

framhåller att allmänna institutioner som förskolor påverkas negativt av fördomar om vad som är 
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normalt. Adoptivfamiljerna hänvisar till personalens okunskap men också ett saknat intresse att vilja 

göra någonting åt det. Detta bekräftas av den förskollärare som framför till en förälder att ett adopterat 

barn behöver lära sig att leva med rasistiska uttalanden. Men när personalen efter förälderns upprepade 

påtalan initierar en öppen diskussion om olikheter med hela barngruppen öppnas dörrar till förståelse 

och fortsatt utforskande.   

Studien visar också hur adoptivföräldrar upplever rasism som en väntad del av deras situation. De 

uppmanas av staten att tala öppet om detta med sina barn. Medan förskolans föräldrar får intrycket av 

att förskollärarna inte förespråkar mångfald mer än när det kommer på tal. Fastän skollagen (SFS 

2010:800) i förskolan ses som en norm anser föräldrarna inte att den till fullo berör adoptivbarn i 

samma utsträckning som barn till biologiska föräldrar. Poststrukturellt menar jag att den uppfattningen 

kan härstamma från den samhälleliga syn där adoptivbarn ofta växer upp i svenska, välutbildade 

familjer med ordnad ekonomi. Adoptivfamiljens helhetsintryck kan på så sätt skapa en automatisk 

uppfattning om att barnets fysiska och psykiska utveckling sker utan sidospår. Detta tolkar jag som 

Butler (2014) skriver är en förskjutning i en vardaglig handling: en förändrad syn på vad som är 

normalt (Butler 2014, s. 100).  

Föräldrarna kritiserar att ämnet adoptivbarn inte berörs på högskolans lärarutbildning ens vid kurser i 

specialpedagogik. Det menar jag är en grundläggande orsak till uppfattningen om att adoption inte är 

en normal process. Vidare tyder jag att gamla mönster överlag vidhålls som ett resultat av att 

personalen föredrar trygghet hellre än att frågor diskuteras på högre nivå för ny bedömning. Detta är 

ett tydligt exempel på varför adoptivföräldrarna upplever det svårt att minska skillnaden mellan olika 

åsikter om normer.   

    

Maktrelationer inom förskolans verksamhet  

I intervjuerna synliggörs flera situationer om hur makt tillämpas inom förskolan. Adoptivföräldrarna 

beskriver genomgående förskollärarnas brist på medkänsla för hur adopterade barn bör bemötas 

utifrån egna förutsättningar och bakgrund. Trots föräldrarnas regelbundna försök till samtal och 

förmedling av fakta syns att personalen sällan använder uppgifterna i sin kommunikation med det 

adopterade barnet. Detta kallar Foucault (1975/2003) poststrukturellt för en hierarkisk översyn. 

Adoptivföräldrarnas erfarenheter kan jämföras med vad Foucault (1975/2003) menar inte representerar 

en individs rättigheter utan mer uppfattas som en svårtolkad statsapparat. Med det hävdar han att 

samhällssystemet påstår sig bidra till individers utveckling utifrån lagstadgade krav fastän systemet 

egentligen begränsas av okunskap vilket medför konsekvenser (1975-2003, s. 171-173). 

En annan parallell kan dras till den adoptivförälder som efter långvariga försök till diskussion med 

personalen väljer att byta förskola. Först när det kommer till förskollärarnas kännedom att ett byte ska 

ske, reagerar de. I exemplet använder personalen sin yrkesmakt genom att emellanåt lyssna men i 

praktiken avstyra. För att i slutänden inte kunna påverka alls då adoptivföräldern vid bytet omvandlas 

till den som innehar mest makt. Foucault (1975/2003) skriver att situationens utgång på det här sättet 

inte alltid resulterar i vad som är bäst för individen. Han skriver också att den som innehar makt har 

större tillgång på lösningar ifall de vill undvika att ingripa (1975/2003, s. 171-173, 354). Av 

händelseförloppet utläser jag en konflikt mellan den statliga målinriktningen att inte byta förskola för 

adopterade barn och förskollärarens uppdrag att tillgodose alla barns individuella behov. 

Foucault (1975/2003) skriver att de personer som berörs av hur statsapparatens ofta svåråtkomliga 

makt brukas, mestadels fogar sig till systemet i oro inför situationens utveckling vid ett ifrågasättande 
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(1975/2003, s. 171-173). Exempel på det kan vara när två informanter berättar hur deras adopterade 

barn visade ilska och oro och även slogs, uttalade hårda ord och bet andra barn delvis beroende på 

outvecklad språkförståelse och talförmåga. Först när respektive situation urartade erbjöds ena 

adoptivbarnets förälder att delta i personalmöten för att samarbeta kring en anpassad handlingsplan. 

Resultatet av gemensamma diskussioner blev att ett av adoptivbarnen tilldelades en resursperson med 

positivt resultat. Erfarenheten visar hur makt inom poststrukturalism inte alltid behöver betyda något 

negativt. Det kan istället vara nödvändigt att nyttja makt för att styra förskolans praktiska vardag både 

för barnet i behov av hjälp samt för den övriga barngruppen. För att uppnå en passande lösning för alla 

berörda syns här betydelsen av hur adoptivföräldern slutligen tillåts komma till tals. Dolk (2013) 

belyser hur förskolans maktordning övergripande styr förskolans vardagsrutiner och pedagogiska 

aktiviteter så att allt blir lagom och även genomförs (2013, s. 39). Det andra adoptivbarnet som också 

reagerade med ilska och oro mottog inget stöd från personalen vilket visar ett annat yrkesutövande av 

begreppet makt. Min fråga är varför maktbegreppet inte används för att lära mer om adopterade barn 

då intervjuerna vidare visar att förskollärare söker information först vid behov?  

 

Positioneringar i förskolan 

När delar av en barngrupp började visa tendenser till mobbning mot ett adopterat barn med ett 

handikapp positionerades adoptivbarnet som subjekt i underläge av den övriga barngruppen samt av 

personalen som inte förhindrade situationen. Inledningsvis fick varken barnet eller adoptivfamiljen 

hjälp att avstyra. Hur situationen hanterades var personalens medvetna positionering mot 

adoptivbarnet och dennes förälder, tills föräldern efter en tid övertalade förskollärarna att agera 

annorlunda. Den senare öppna diskussionen med barnen på avdelningen skapade ny förståelse för 

adoptivbarnets bakgrund och fysiska omständigheter.  

I det här exemplet synliggörs begreppet positionering när de olika individerna kopplas samman genom 

att de väljer sin roll eller tilldelar andra individer deras roller (Lenz Taguchi 2012, s. 43). Lenz 

Taguchi (2012) skriver att när en individ håller en medveten distans till något som i det här fallet 

viktig information som individen själv kan ha nytta av, sker det för att positionera sig i överläge och 

därmed kunna prioritera sitt eget handlande. Konsekvensen i exemplet blir som Lenz Taguchi (2012) 

redovisar att individerna i överläge tvärtom försvårar för alla berörda parter inklusive sig själva då de 

begränsar förståelse och kommunikation i alla riktningar samt försätter övriga individer i situationer 

som dessa personer eventuellt hade velat undvika. Foucault (1975/2003) hänvisar till att en sådan 

ofullständig granskning rutinmässigt kan kännas normal för individerna i överläge, medan de individer 

som positioneras i ofrivilligt underläge medverkar till sin egen positionering då de i sin tur ser det som 

den enda möjligheten att ta sig igenom situationen (Foucault 1975/2003, s. 185-187). Jag anser att 

mobbningen hade kunnat motverkas på ett bättre sätt genom förståelse och med engagemang utan 

fördröjning. Engagemanget hade kunnat förstärkas ytterligare om adoptivföräldern hade tillåtits 

positionera sig i samarbetet för att gynnsamt förebygga att situationen förvärrades vilket framkommer 

i studien inte sker. Assarsson (2012) skriver att inom poststrukturalism avslöjar samhället en kaotisk 

organisation kallad ordning och reda. Och att det då är nödvändigt att se utanför ramarna för att kunna 

se lägre än sin egen position vilket möjliggör ett annat agerande där alla kan lära något i ett 

gemensamt sammanhang (Assarsson 2012, s. 133).  

I studien återkommer adoptivföräldrarna flera gånger till hur de saknat att till fullo tillåtas diskutera 

ärenden om sina barn med personalen och ibland har gjort det så ofta att det har uppfattats besvärliga. 

Föräldrarna nämner kluvenheten inför dessa oundvikliga, regelbundna, personliga och nödvändiga 
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samtal för att både förskolans och adoptivfamiljens vardag ska fungera. Trots känslan av 

obekvämlighet väljer föräldrarna att fortsätta positionera sig på samma sätt för att påtala vad som 

behövs gällande adoptivbarnet. Assarsson (2012) belyser vart gränsen går mellan vad som kan sägas 

och vad som egentligen blir sagt. Och att det i gråzonen mellan diskussionerna pågår en maktkamp om 

vem som kan avböja informationen eller lyckas göra sig hörd så att en fråga behandlas (2012, s. 159). 

Bristen på generell kunskap om adoptivbarns behov av grundläggande faktorer för att fungera i 

förskolans praktik, går som en röd tråd genom studien. Till skillnad från barn till biologiska föräldrar 

berättar adoptivföräldrarna att de inte förväntade sig att driva frågor för förskolans räkning gällande 

barns olikheter. En orsak till det är att mångfald uppmuntras i läroplanen (Lpfö 1998/2010) som 

föräldrarna nämner att de inte informerats om och därför inte förstod att de borde ha uppsökt på egen 

hand. Här uppenbaras adoptivföräldrarnas synpunkt på försummade rättigheter vilka istället hade 

kunnat skapa ett givande samarbete samt ett individuellt anpassat bemötande mot adoptivbarnet och 

föräldrarna. Man kan säga att gällande barn till biologiska familjer uppfattas olikheter naturligt medan 

olikheter mellan adoptivbarn och barn till biologiska föräldrar fortfarande inte uppfattas naturligt. Med 

anledning av förskollärarnas ojämnt fördelade medkänsla positioneras adoptivföräldrarna att fortsatt 

påtala saker fastän de hade föredragit personalens kompetens från början för bättre bedömningar.  

Positionering i förskolan sker även när adoptivfamiljerna berättar att det adopterade barnet behöver 

upp till ett år för att anknyta till den nya familjen. Medan anknytningen till förskolans personal 

varierar och påverkar allt inom förskolans verksamhet. Det framkommer hur adoptivbarnets språk 

utvecklats positivt under vägledning av kompetent stöd från personalen när barnet positioneras som en 

medforskande individ men med utgångsläget att god kontakt har etablerats. Palmer (2011) skriver att 

lärarens kompetensbrist automatiskt avgör bemötandet. Inom poststrukturalism kan en förbättring ske 

först vid lärarens – subjektets - insikt om behovet av större medkänsla för att möjliggöra en fördjupad 

språkprocess för adoptivbarnet (2011, s. 13). För barn med större språkliga hinder menar jag att 

behovet av en medveten tillblivelseprocess är ännu större och inte kan förbises utan att orsaka 

påföljder.   

Diskussion 

I nästa kapitel diskuterar jag resultatet i studiens analys med grund i den tidigare forskning som 

presenteras i uppsatsens inledning. I stycket slutsatser sammanfattar jag studiens resultat i förhållande 

till studiens syfte. 

Studiens syfte har varit att beforska hur adoptivföräldrar beskriver bemötandet i den allmänna 

förskolan. Jag har utgått från tre frågor som synliggör hur adoptivföräldrar resonerar kring 

kommunikationen med förskolan, vilka konsekvenser bemötandet har orsakat och vilka likheter samt 

skillnader som syns i bemötandet gentemot adoptivbarn i jämförelse med barn till biologiska föräldrar. 

Studieresultatet visar att adoptivföräldrarna generellt ifrågasätter förskollärarnas kompetens gällande 

adoptivbarn samt efterfrågar varför läroplanens (Lpfö 1998/2010) uppmaning till ett individuellt 

bemötande gentemot varje barn främst anpassas till biologiska familjer. Orsakerna visar sig vanligen 

bero på personalens saknade motivation då ämnet adopterade barn inte berörs alls på högskolans 

utbildning. Inom förskolan uppfattas ämnet inte angeläget heller vid känsliga situationer som 

inskolning eller mobbning förrän en större incident inträffar. Information söks utifrån studiens resultat 
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aldrig i förebyggande syfte. Studien visar samtidigt att adopterade barn som lär ett nytt språk på 

kortare tid än barn till biologiska föräldrar har stor språklig nytta av förskollärarnas pedagogiska 

vägledning när deras familj inte känns räcka till för stimulans. Detta trots förskolans uppfattning om 

att adoptivbarn redan innan förskolestart bör behärska svenska språket. Utöver det har jag tagit del av 

hur adoptivföräldrarna regelbundet upplever maktlöshet i kampen om att bli lyssnade på samt har 

synpunkter på vad som är normalt gällande adoptioner i motsats till samhällets normer. Det 

framkommer att adoptivföräldrarna oftare än föräldrar till biologiska barn positioneras i underläge vid 

påtalan om frågor kring adoptivbarnets utveckling som förskollärarna förväntas driva mer än 

föräldrarna. Studien visar att om ett adopterat barn ska känna trygghet inför förskolans pedagogiska 

aktiviteter krävs lika god anknytning till förskollärarna som till adoptivbarnets nya familj vilket 

personalen överlag saknar förståelse för. 

I tidigare forskning påpekar Lind (2012) att när adoptionerna tog sin början på 1960-talet skedde det 

med uppfattning om att alla individer ”var likadana” oavsett ursprung. Med det menas att adoptivbarn 

felaktigt ses som ursprungssvenskar från start (2012, s. 2). Min studie äger rum fem decennier efter 

den första adoptionen till Sverige och visar att inställningen till adopterade barn nu är motsatsen då 

alla individer ses som unika. Men den visar också att adoptivbarns didaktiska framgång i förskolan 

bygger på en trygg tillvaro inom adoptivfamiljen och att anknytningen till förskolans personal är lika 

viktig för att en god didaktisk utveckling ska ske. Problematiken uppstår när detta gamla och nya 

synsätt kolliderar på grund av att adopterade barn kräver mer tid för att anknyta till sina lärare än barn 

till biologiska föräldrar. Detta syns extra tydligt om adoptivbarnet har inlärningssvårigheter. 

Adoptivföräldrarnas syn på uteblivet stöd framkommer trots förskolans påstående att de arbetar utifrån 

läroplanen (Lpfö 1998/2010).  Enligt Lindblad (2003) påverkar anknytningen adoptivbarnets 

grundläggande självkänsla, socialisering samt förutsättningar att våga ta kontakt med andra (SOU 

2003:37). Den tidigare forskningen bekräftar ett fortsatt pågående problem som förskolan inte kommit 

tillrätta med.  

Enligt Lind (2012) kan livslånga konsekvenser uppstå på grund av bristfälligt bemötande när barnen är 

små (2012, s. 1-3). Intervjuerna belyser adoptivföräldrarnas förväntningar om ett lika starkt förtroende 

till förskollärarna som biologiska familjer har men att samma engagemang ofta inte sker med 

anledning av personalens brist på kompetens om adoptivbarns psykologi. När föräldrarna erfarit 

liknande situationer har de sökt efter lösningar via myndigheternas stödpersoner samt inom 

forskningen för att kunna påverka. Informationen har de vidarebefordrat till förskolan vilken 

personalen med sin yrkesmakt och möjligheten att positionera motparten i underläge oftare har avböjt 

än att använt. Vourinen et al (2014) upprepar att ett samarbete mellan personal och föräldrar är 

nödvändigt. Dels för ett gott resultat gällande barnet och dels för föräldrarnas rätt till insyn i 

barngruppens vardag på förskolan (2014, s. 150). Artikeln (2014) påpekar att personalens arbete bör 

ske utifrån läroplanen (Lpfö 1998/2010) och inte som min studie visar exempel på, att föräldrarna 

upplever att de tilldelas insyn och delaktighet fastän det inte sker i verkligheten. Studien visar exempel 

på falsk insyn som när ett adoptivbarn mobbades och personalen uppmärksammade det först efter att 

det hade pågått en tid. Samt vid de tillfällen ett adoptivbarn av osäkerhet började slåss och personalen 

ingrep endast emellanåt. Eller när ett adoptivbarns oro för separationer påverkade rutinerna på 

förskolan utan att personalen bemötte det. Vourinen et al (2014) redovisar en internationell 

undersökning där förskolepersonal medgav sin kunskapsbrist gällande barn med stödbehov och att 

oviljan att göra någonting åt det inte ägde rum avsiktligt. Men att personalen fann det lättare att stödja 

familjer som förskolan hade byggt upp en bra kontakt med (2014, s.152, 154, 156). Tan et al (2011) 

framhåller att orsakerna till ett otryggt adoptivbarn mestadels härstammar från relationerna i barnets 
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omgivning och inte i dess biologiska erfarenheter (Tan et al 2011, s. 128, 134). Studien berör flertalet 

gånger att adoptivbarns beteende ofta uppfattas som avvikande mer än som en reaktion på något. 

Frågan är varför inte professionell personal tar denna avgörande detalj på allvar innan ord som diagnos 

diskuteras? En felaktig bedömning kan försvåra för adoptivbarnet under lång tid i livet trots att 

personalen utifrån tidigare forskning är medvetna om att deras kunskaper inte räcker.   

Lindblad (2002) beskriver hur adoptivbarnets utveckling och resultat i skolan har uppnått en högre 

nivå vid ett individuellt anpassat bemötande i samarbete med föräldrarna (2002, s.443-445). Lindblad 

framhåller därför att ett individuellt bemötande ska ingå i skolornas verksamhet då samhället numera – 

skrivet 2002 - vet mer om adoptioner. Min studie sker tretton år efter att artikeln skrevs (2002) och 

fortfarande visar sig ett samarbete mellan personal inte självklart. Beträffande betydelsen av ett 

adoptivbarns språkutveckling presenterar Lindblad (2006) i en annan artikel hur adopterade barns 

svenska identitet och självkänsla inte berörs av omgivningens attityder förrän fördomar och konflikter 

uppstår. Men att adoptivbarn med ett väl utvecklat språk hanterar även oangenäma samtal bättre 

(Lindblad et al 2006, s. 36-37, 40-41, 43). Min studie redovisar vilken framgång god kommunikation 

kan bidra med för både personal och barngrupp vid personalens samarbete med föräldrarna. Speciellt 

för adopterade barn utan syskon som inte får samma förutsättningar att öva språk i hemmiljön som 

familjer med flera barn. Studien visar konsekvenser av att personalen inte tar sig tid att lyssna på 

adoptivbarnens angelägna föräldrar i olika ärenden. Ett exempel är att samhället medvetet eftersträvar 

att undvika byte av förskola under adoptivbarnets förskoleår för att inte orsaka stresspåverkande 

separationer. Men detta sker fortfarande trots den tidigare forskningens redovisning av hur oro kan 

påverka och hindra ett adoptivbarns didaktiska framsteg.   

Betydelse för praktiken och professionen 

I mina intervjuer framkommer att främst adoptivföräldrar kontaktar det statliga föräldrastödet trots att 

det vänder sig till alla föräldrar med frågor om sina barn. Det påvisar att det finns ett behov av ett 

emotionellt och didaktiskt stöd gällande adopterade barn i förskolan. Jag tror att den här uppsatsen kan 

ha betydelse för förskollärare som liksom jag själv upptäckt att gruppen adopterade barn behöver 

uppmärksammas mer än hittills. Och att dessa individer representerar en större grupp i samhället än 

vad förskolans verksamhet vet. Nya kunskaper i ämnet finns men når inte ut till berörda professioner.   

Efter att ha lyssnat till de fyra informanternas berättelser synliggörs deras gemensamma och 

individuella utmaningar. Det framkommer att ett eventuellt stödbehov behöver påbörjas tidigast 

möjligt i adoptivbarnets liv och att konsekvenser i regel alltid uppstår om de inte mottager ett 

individuellt bemötande socialt och språkligt. Samtidigt uppfattar jag ur adoptivföräldrarnas perspektiv 

ett generellt ointresse från förskollärare som vid de flesta tillfällen inte tagit ämnet på allvar. Detta 

trots adoptivföräldrarnas upprepade förfrågan.   

Mitt förslag är att arbetet med adopterade barn i förskolan sker med regelbundna diskussioner, 

gemensamt uppsatta mål, uppdatering, reflektion och i nära samarbete med adoptivföräldrarna. Som 

förskollärare bör systematisk utvärdering göras om hur professionens makt används, hur förskollärare 

respektive adoptivföräldrar/adoptivbarn positioneras i olika situationer samt vilka värderingar och 

läroplanskrav som styr/borde styra arbetet. Då kan komplicerade situationer kring adopterade barn 

förebyggas och undvikas. Det är viktigt att gruppen adopterade barn inte glöms bort men samtidigt 

med insikten att inte alla adoptivbarn behöver stöd. För de som gör det behövs färdiga verktyg.   
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Mina upptäckter har visat att varje verksamhet i sig behöver stöd i form av beslut från ledningen för att 

skapa utrymme och kompetens. Förskolornas ledningsgrupper kan bistå med fortbildning om 

adopterade barn lika självklart som att informera om andra barn i behov av särskilt stöd. Under mina 

3,5 år på universitetets förskollärarutbildning berördes inte ämnet adoptivfamiljer alls varför det 

behöver vara en målsättning för varje förskola att skapa sin egen kompetens. Jag föreslår att 

målsättningen innefattar ett större samarbete mellan förskolor än endast på den avdelning där ett 

adopterat barn befinner sig. Vidare forskning kan innefatta intervjuer i ledningsposition eller med 

förskollärare, specialpedagoger och föräldrar på olika sorters förskolor som exempelvis Waldorf, 

Montessori och Reggio Emilia. Ifall stöd har erbjudits ett barn med biologiska föräldrar finner jag det 

intressant att ta reda på orsaken till det. Vilka likheter och skillnader finns i bemötandet gentemot ett 

adopterat barn? Fanns kompetens att hantera situationen eller hur gick förskolans personal tillväga för 

att söka råd? Vem deltog i processen, vad blev resultatet och varför?  

Slutsatser  

Jag har besvarat syftet med studien utifrån mina intervjufrågor. De slutsatser jag kan dra är att gruppen 

adopterade barn är ett medvetet förskjutet ämne inom svenska förskolan på grund av att personalen 

generellt saknar kompetens för detta. Situationer tas på allvar först när mer komplicerade incidenter på 

förskolan uppstår som när ett adoptivbarn visar otrygghet eller ett avvikande beteende som exempelvis 

regelbunden ilska, inlärningssvårigheter, mobbning eller fördomar. Jag fann att de flesta adoptivbarn 

utvecklas framgångsrikt både socialt och didaktiskt. Men att verktyg finns för de barn som behöver 

olika stöd och att verktygen inte är självklara att använda. Utifrån tidigare forskning upptäckte jag att 

gruppen adopterade individer som vuxna allt mer söker hjälp på grund av psykisk ohälsa relaterat till 

ett uteblivet individuellt bemötande under sina första levnadsår. Min slutsats återkommer därför till att 

förskolans personal saknar kompetens för adopterade barns situationer.  

Jag fann att adoptivfamiljerna emellanåt väljer att byta förskola som en utväg för förändring när de 

inte lyckas få gehör hos personalen. Men också att en sådan förändring bör och kan undvikas med 

professionellt stöd. Ytterligare en slutsats gällande adoptivbarn är att kommunikationen sker på 

förskolans villkor. Det har flera gånger orsakat mer skada än stöd då det främst är adoptivföräldrarna 

själva som söker information för att skapa lösningar. Min slutsats är att en förskola kan avböja att 

engagera sig och att det sker för ofta. Medan en adoptivförälder genomgår större utmaningar än barn 

till biologiska föräldrar och att de inte aldrig ger upp.  

En stor skillnad i bemötandet mellan adoptivbarn och barn till biologiska föräldrar är att förskolornas 

medvetenhet om alla individer måste ökas. För att uppnå ett sådant mål drar jag slutsatsen att öppna 

diskussioner om olikheter behöver ske naturligt och regelbundet med en förskolegrupp. Större beslut 

om förskolans verksamhet och värderingar anser jag behöver beslutas av ledningen då förskollärare 

inte har befogenhet att besluta allt själva. Min fråga är varför ledningen inte tar ansvaret för att nå fram 

till samtliga barn i gruppen och varför det inte har skett tidigare då adoptivbarn har varit en del av 

svenska samhället sedan 1960-talet?   

Forskningen kring adoptioner har gått långsamt framåt sedan adoptionernas början till Sverige. Då den 

nya informationen inte når ut upplever adoptivfamiljerna att forskningen ibland stått stilla. Det var 

därför viktigt för dem att delta i min studie. Berörda familjer eftersträvar en förändring av 

medvetenhet medan förskolepersonal till följd av kompetensbrist ofta väljer bort ett djupare 

engagemang. Jag har fått veta att konsekvenserna av ett liknande maktutövande ofta förblir osynliga 

inom förskolan men tar ut sin rätt i adoptivbarnets hem eller senare emotionellt som vuxen. Detta 
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bestyrks av Lindblads regeringsrapport (2003) som hävdar att samma fråga om nödvändigt stöd för 

adopterade barn i förskolan har varit akut länge.  

Intervjuerna visar att adoptivföräldrarnas sista lösning för ett individuellt bemötande är att byta 

förskola. Slutsatsen är att ett byte som sker på grund av ett bristfälligt agerande från personalen inte 

stämmer överens med skollagen (SFS 2010:800). Som jag ser det finns inga snabba lösningar och 

adoptivfamiljerna känner att förskolans personal ger upp för lätt. Jag drar därför slutsatsen att ämnet 

adoptivbarn måste ingå i barn- och ungdomsvetenskapliga högskoleutbildningar samt att enstaka 

kurser på universitetet måste finnas för möjligheten att förkovra sig vid behov. Viktigt att bemärka är 

att förskolor och skolor främst styrs utifrån ekonomi trots att särskilt stöd och individuellt bemötande 

enligt läroplanen (Lpfö 1998/2010) i grunden inte kan väljas bort eller lämnas därhän.   

Vidare forskning 

Efter genomförd studie förvånas jag över att en sådan självklar grupp individer i samhället som 

adopterade barn inte ges mer uppmärksamhet. Forskningen är starkt begränsad, berör främst 

medicinska omständigheter och framför allt används inte befintligt vetande. En större upptäckt är att 

ämnet adoptivbarn inte ingår i de lärarutbildningar som berör barn och ungdom. Därmed anser jag att 

skollag och förskolans läroplan inte följs trots uppmaning om individuellt bemötande gentemot barnen 

som är samhällets framtid. Benämningen ”barn i behov av särskilt stöd” misstolkas och ska inte enbart 

beröra individer med dyslexi, ADHD, autism med mera.   

Vidare forskning kan göras med uteslutande ledningspersoner, enbart förskollärare på olika sorters 

förskolor eller verksamhetschefer. En annan tanke är att titta närmare på ett adoptivbarns rättigheter 

till hemspråk då detta enligt skollagen (SFS 2010:800) gäller alla skolbarn med ett internationellt 

ursprung. Lämpliga frågor kan vara: 

1) Hur ser du som ledningsperson på att kunskaperna kring adoptivbarn inom förskolan har 

utvecklats de senaste decennierna? 

2) Hur lever verksamheten på din förskola upp till läroplan och skollag gällande adoptivbarn? 

3) På vilket sätt förkovras personalen i ämnet adoptivbarn? Av vilka orsaker?  

4) Hur arbetar den här förskolan kring adoptivbarns lagliga rätt till hemspråk? 

5) Hur uppfattar du som ledningsperson skillnaden mellan arbetssättet inom den förskola du 

arbetar på jämfört med andra områden i Sverige?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

1) Hur upplever du att du och ditt barn har bemötts i den allmänna förskolan? 

  

2) Finns det sammanhang där du som förälder har behövt stöd? På vilket sätt då? 

3) Hur hanterade förskolans personal situationen och varför tror du att det blev så? 

4) Vem i personalen hade du mest kontakt med och varför? 

5) Vem var ansvarig på ditt barns avdelning och vad är dina erfarenheter av det? 

6) Vilka är skillnaderna respektive likheter i bemötande mot adoptivbarn och barn till biologiska 

föräldrar?  

7) Vad känner du till om förskolans läroplan respektive skollagen?  

8) Vad kan förskolan göra för att förbättra för adoptivbarn? 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev till 
adoptivföräldrar   

Hej, 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer att handla om adoptivfamiljers 

möten med förskolan. För att samla in material till arbetet kommer jag att genomföra flertalet intervjuer under 

mars och april 2015. Vid dessa tillfällen önskar jag dokumentera med hjälp av anteckningar och 

ljudupptagningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att berörda intervjupersoner så som 

adoptivfamiljer, professionella yrkespersoner och förskolors identitet inte får avslöjas och att fullständig 

anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen 

bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Vid intervju med 

adoptivfamiljer där barnen deltar kommer barnen informeras om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 

deltagande ifall föräldrarna accepterar. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. 

Om ni tackar ja till medverkan men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig som student eller min handledare vid 

Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar  

Carola Skog Söderberg 

 

Studentens namn: Carola Skog Söderberg 

Tel.nr: 073-780 36 54 

Mailadress: carola.jj.skogsoderberg@telia.com 

 

Handledarens namn: Inge Johansson 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 070/552 38 38 

Mailadress: inge.johansson@buv.su.se 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare vid intervjutillfället. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………………… 

Stockholm den 28 mars 2015  

mailto:carola.jj.skogsoderberg@telia.com
mailto:inge.johansson@buv.su.se
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