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Introduktion 

Detta vägledningsmaterial är framtaget av Myndigheten för Familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. 

Materialet vänder sig till dig som är föräldrautbildare för den obligatoriska utbildningen inför internationell 

adoption, Föräldraskap genom adoption.  MFoF har fått ett uppdrag från Sveriges regering att samordna 

föräldrautbildningen så att det ska finnas likvärdig tillgång och god kvalitet på utbildning över hela landet. 

MFoF har som ambition att ständigt tillhandahålla en uppdaterad vägledning för föräldrautbildare. 

Föräldrautbildare kan använda denna vägledning som ett stöd för att genomföra utbildningen.  Utbildare kan 

förstås även använda egna bilder, formuleringar och övningar så länge dessa fyller det syfte och förmedlar 

den kunskap som MFoF anser att utbildningen ska förmedla.  

Utbildningsmaterial 

Powerpoint 
Med vägledningen följer powerpointbilder. De är uppdelade i sju avsnitt och följer samma teman som det 

utbildningsmaterial kursdeltagarna ska läsa. I vägledningen finns förslag på vad utbildaren kan säga till 

bilderna men det är ändå viktigt att utbildaren läser in sig i materialet och är väl förberedd. 

Filmer 
Till utbildningsmaterialet hör filmen ”Se mig som jag är.” Filmen ingår som ett obligatoriskt moment i 

föräldrautbildningen och passar bra att visa under utbildningens tredje kurstillfälle. Utbildare får tillgång till 

filmen efter att ha skrivit under en överenskommelse som reglerar rättigheterna för visning samt efter att de 

utbildats av MFoF i hur filmen ska användas.  Även andra filmer kan användas under utbildningen om tid 

finns och utbildaren tycker att de fyller ett syfte. Skriftligt material och filmer som finns publicerat i 

utbildarportalen på MFoFs hemsida är fritt för utbildare att använda under föräldrakurser men bör inte 

spridas i andra sammanhang.    

Reflektionsfrågor och övningar 
Till varje kursavsnitt finns reflektionsfrågor. Det är viktigt att kursdeltagarna ges möjlighet att reflektera, 

enskilt och i grupp. Det kan ske via samtalsfrågor eller övningar. I vägledningen ges förslag på övningar som 

kan passa till de olika kursmomenten. Övningar kan vara ett bra sätt att låta ”insikter sjunka in”. Det är viktigt 

att kursledaren förbereder övningarna och ger tydliga instruktioner till gruppen vid genomförandet.  

Utbildningens syfte och genomförande 
Utbildningens syfte är att förbereda deltagarna inför en eventuell adoption. Förberedelsen ska vara 

kunskapsinhämtande men också ha karaktär av personlig reflektion och mental förberedelse. Flera av de 

ämnen som berörs i föräldrautbildningen utreds i samband med medgivandeutredningen.  

Utbildningen omfattar totalt 21 timmar. Lärandet påverkas positivt av den process som uppstår över tid, 

särskilt som det handlar om att ta in och integrera ny kunskap. MFoF anser att det bästa upplägget är att 

utbildningen ges vid sju tillfällen. Man kan då behandla ett tema vid varje träff och deltagarna får däremellan 

tid att reflektera kring och prata med varandra om det som tagits upp samt läsa inför nästa avsnitt.  

Av olika skäl kan man vilja komprimera utbildningstillfällena. MFoF anser att utbildningen som mest kan 

komprimeras till fyra träffar. (Till exempel vid två olika helger)  Det är viktigt att det går en viss tid mellan 

träffarna, att alla ämnen tas upp och att deltagarna ges tillräcklig tid för reflektion, enskilt eller i grupp.  
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Det kan finnas skäl att blivande adoptivföräldrar anvisas till att gå föräldrautbildningen digitalt. MFoF 

godkänner utbildning som ges digitalt, förutsatt att utbildaren ingår i MFoFs utbildarsamordning.  

Utbildare 
Utbildningen är en viktig förberedelse för den som vill adoptera och ska därför ledas av personer med 

tillräcklig kompetens inom området. I myndighetens allmänna råd anges de kompetenskrav som ställs på 

utbildare. (Allmänna råd HSLF-FS-2017-48.) Man kan hålla utbildningen själv men det finns fördelar med 

att vara två ledare.   

Utbildaren ska förhålla sig neutral, vara saklig i frågor kring adoption och får inte företräda någon 

adoptionsorganisation. De utbildare som gått MFoFs utbildning och ingår i samordningen blir officiella 

föräldrautbildare.  

Gruppdynamik 
I de flesta utbildningsgrupper framträder förr eller senare olika ”deltagartyper.  Det kan vara ”Buffeln” som tar 

plats och inte ger så mycket utrymme för andra.  ”Clownen” arbetar för att hålla en glad stämning i gruppen 

men har en tendens att skämta bort saker som kanske kommer litet nära inpå. Clownen väcker ofta sympati 

hos andra och kan på så sätt få med sig andra i gruppen att också ta för lätt på resonemang och övningar.  I 

många grupper framträder ”den Duktiga” som vill visa att den kan mycket och på så sätt kan skapa viss 

osäkerhet och/eller konkurrens bland de andra deltagarna, och kanske även för ledarna. I nästan alla grupper 

finns också ”den Passiva” som visserligen är med fysiskt men inte säger något eller delar med sig till andra. 

Den passiva kanske inte stör, men kan ha en hämmande effekt på de gruppen. Som ledare är det bra att 

fundera kring vilken inverkan dessa deltagartyper kan ha på en grupp och dess klimat samt att tänka ut 

strategier för hur man kan bemöta dem på ett sätt som blir bra både för den enskilde och för hela gruppen.   

Inlärningsstilar 
Människor tar in kunskap på olika sätt.  

• Visuellt: man minns det man ser. Till exempel bilder, film, tabeller med mera.  

• Auditivt: man minns det man hör. Musik, föreläsning, diskussion med mera. 

• Kinestetiskt: man lär genom att göra. Rollspel, inlevelseövningar, drama med mera.  

Utbildaren kan med fördel lägga in en eller ett par övningar i varje avsnitt för att på så sätt aktivera och 

stimulera personers olika inlärningsstilar. Innan man gör en övning är det viktigt att man ger tydliga 

instruktioner om hur övningen ska genomföras, tidsåtgång, och hur eventuell återrapportering ska ske. Det är 

bra att varje grupp får instruktionerna utskrivna och kan ta med dem direkt i grupparbetet 

Exempel på övningar finns i bilagan.  
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Lokal, upplägg och tidsåtgång 
Att förbereda en utbildning tar tid. För ett utbildningstillfälle på tre timmar kan man behöva 6-10 timmars 

förberedelsetid. Utbildaren måste vara väl inläst i materialet och ha kunskap om ämnet. Utbildaren kan 

behöva förbereda bilder och fundera hur gruppen ska arbeta med reflektionsfrågorna.  Den eller de övningar 

som utbildaren väljer att använda måste förberedas.  

Det är viktigt att ha en ändamålsenlig lokal. Man bör försöka ordna så att alla deltagare kan ha ögonkontakt 

med varandra. Inför varje kurstillfälle bör ledaren kontrollera att den tekniska utrustningen fungerar. 

Kursledaren bör även planera så det finns kaffe och fika färdigt. 

Det är bra om alla utbildningsträffar följer en viss struktur. Till exempel kan man börja och avsluta på samma 

sätt varje gång och ha fikarast på samma tid.  Det kan bidra till att skapa igenkännande och trygghet i 

gruppen.  

För att vara säker på att hinna alla moment i utbildningen bör man som utbildare göra ett körschema för varje 

kurstillfälle och bestämma hur lång tid varje teoretiskt moment och de olika övningarna får ta.  Det kan också 

vara bra att utbildarna har en reservplan om körschemat inte håller. I så fall kanske något moment kan kortas 

ned eller eventuellt kan man lägga in en extra övning om tid finns och övningen är relevant. En sådan 

extraövning måste i så fall vara förberedd och klar att användas. Vinjetter och värderingsövningar kan passa 

bra eftersom de inte kräver så mycket förberedelser. Exempel på sådana finns i bilagan.  

Det är viktigt att planera in tid för fika och raster.  

Vid första träffen bör man lägga tid på att deltagarna får presentera sig.  Det kan lägga grunden till att 

gruppen känner sig trygg och att alla vågar ta plats. Ta gärna hjälp av någon övning för presentationen. 

Exempel på presentationsövningar finns i bilagan.  

Kursintyg  
Utbildaren kan utfärda kursintyg till de deltagare som haft full närvaro och aktivt deltagit i utbildningens alla 

moment. Kursintyg finns att hämta i utbildarportalen på MFoFs websida.  

Utvärdering  
Att utvärdera är viktigt och fyller flera syften. Den enskilda kursdeltagaren får en möjlighet att ge sina 

synpunkter på kursen.  Utbildaren får feedback som kan vara till hjälp inför planering av utbildningen.  

Det finns fördelar med att låta kursdeltagarna göra en kort utvärdering efter varje enskilt kurstillfälle. Den kan 

bestå av 3-4 frågor som utbildaren önskar ha svar på för att kunna veta om utbildningstillfället upplevdes 

relevant och viktigt samt vilka moment som var bra/mindre bra. Att låta deltagarna gradera sina svar på en 

skala gör att utvärderingen blir lätt att sammanställa. Man kan också lämna utrymme för öppna svar.  

Efter genomförd utbildning kan deltagarna få göra en mer omfattande utvärdering.  

MFoF önskar en kontinuerlig dialog med utbildarna för att få synpunkter på utbildningen.  
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Kapitel 1 - Internationell adoption 

Målet med avsnittet 
Att deltagarna får bekanta sig med varandra och att det skapas förutsättningar för ett öppen och tryggt 

klimat i utbildningsgruppen.  

Att kursledarna presenterar sig samt berättar hur kursen är upplagd och vilka förutsättningar som gäller. T ex 

”tystnadsplikt” och GDPR. Detta är en grundutbildning och under kursen diskuteras ej enskilda fall. Ange tider 

och vilka ämnen som ska tas upp, krav för att få kursintyg med mera.  

Att deltagarna får kunskap om adoption ur ett historiskt perspektiv, regelverk runt adoption, 

Haagkonventionen och barnkonvention.   

Att deltagarna får kunskap om adoptionsprocessen. 

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 
• Utbildningen är obligatorisk. Hur påverkar det motivation och delaktighet? 

• Varför behöver adoptivföräldrar en särskild utbildning? 

• Hur ser jag på internationell adoption? 

Är det etiskt försvarbart att flytta barn från sin invanda miljö till ett annat land? 

• Vad tänker jag om barnperspektiv och barnrättsperspektiv? 

• Vilka tankar väcker informationen om adoptionsprocessen hos mig? 

• Hur känner jag inför att genomgå en medgivandeutredning? 

Övningar 
Arbeta med reflektionsfrågor i par, bikupor, grupp eller som en värderingsövning.  

Förslag på övning:  

• ”Bilden berättar” eller ”Tillåt mig presentera” Se bilagan s. 1.  

• ”Egenskaper.” Se bilagan s. 1. 
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Bild 1:2 

 

• Ledarna presenterar sig med namn och yrke. Berätta att deltagarna strax ska få presentera sig. 

• Ledaren berättar vilka teman som utbildningen berör samt hur tiden kommer att disponeras. (Om 

man inte har lika många träffar som teman. ) 

• Utbildningen är framtagen av MFoF för att vara likvärdig över hela landet. MFoF är en statlig 

kunskapsmyndighet som vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner. Myndigheten har 

också tillsynsansvar i förhållande till adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet. 

• Utbildningen förmedlar teoretisk kunskap men kommer också starta individuella processer i 

samband med att man reflekterar enskilt och i grupp.  

• Utbildningen är obligatorisk enligt lag. 6 kap 12§ Socialtjänstlag (2001:453) 

• Ledaren berättar om de förutsättningar som gäller för utbildningen. T ex närvaro, deltagarlista GDPR, 

utbildningsbevis ges vid full närvaro, att ”det som sägs i gruppen stannar i gruppen”. 

• Gör klart att detta är en allmän grundutbildning. Ledarna kan ej besvara frågor som rör enskilda 

ärenden.  

• Deltagarna presenterar sig för varandra.  Gärna med en övning som utbildaren förberett, t ex 

övningen ”Bilden berättar” eller ”Tillåt mig presentera”  Se bilaga sid 1. Avsätt tillräckligt med tid för 

presentationen.  
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Bild 1:3 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Ange tid för återsamling och informera om hur övningen ska redovisas.  

• Eftersom deltagarna ännu inte känner varandra kan det vara bra med diskussion i grupper som har 

fler än två deltagare.  Det kan också finnas fördelar med att de som går utbildningen som par ingår i 

olika diskussionsgrupper.    
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Bild 1:4 

 

• Ledarna ger en kort sammanfattning av hur adoption sett ut genom åren.  

• Stark adoption. Det barn som adopteras likställs helt och fullt med biologiska barn. Alla juridiska 

band till barnets biologiska familj upphör. 

• Haagkonventionen reglerar samarbetet mellan länder vad gäller internationella adoptioner. HCCH | 

Adoption Section 

• IVO inspektion för vård och omsorg granskar kommunernas arbete. Om tillsyn | IVO.se 

• Staten inrättade en tillsynsmyndighet MIA myndigheten för internationell adoption som sedan blev 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. MFoF är en statlig myndighet med säte i 

Skellefteå. Myndigheten arbetar med, Familjerättsliga frågor,  famijerådgivning samt 

föräldraskapsstöd. 

• MFoF arbetar både som kunskapsmyndighet och tillsynsmyndighet. Sprider kunskap till 

yrkesverksamma som arbetar med adoption samt till privatpersoner. Inom adoptionsområdet har 

MFoF som uppgift att bedriva tillsyn över och ge auktorisation till adoptionsorganisationer i Sverige 

och i utlandet, samt göra tillsynsresor till de länder som barnen kommer ifrån. Om MFoF - Startsida 

• MFoF erbjuder stöd till adopterade. Vuxna adopterade kan få hjälp med ursprungssök. MFoF 

tillhandahåller även adoptionsspecifikt samtalsstöd. Det vänder sig till adopterade över 15 år samt 

till adoptivföräldrar. Det kan ges individuellt eller i grupp. Information om stöd till internationellt 

adopterade i samband med ursprungssökning - Startsida (mfof.se)  Samtalsstöd för adopterade och 

adoptivföräldrar - Startsida (mfof.se) 
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• Det har i alla tider förekommit att barn tagits om hand av andra än sina föräldrar.  I Sverige kom den 

första adoptionslagstiftningen 1917. Svag adoption. Den likställde förhållandet mellan adopterad 

och adoptivförälder med det som rådde mellan barn och föräldrar som hade biologiska band. 

Däremot hade den adopterade fortfarande vissa rättigheter och skyldigheter i förhållande till sina 

biologiska föräldrar och det fanns inget rättsligt förhållande till adoptivföräldrarnas släkt.  

• 1958 ändrades lagstiftningen och adoption övergick till stark. En adopterad likställs i alla rättsliga 

sammanhang med ett biologiskt barn. De juridiska banden till biologisk familj upphör.  

• 1971 avskaffades möjligheten att häva en adoption 

• Föräldrabalken är en lag som anger det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn. Den 

beskriver de rättigheter som barnet har samt föräldrars skyldigheter gentemot sitt barn. I 

föräldrabalken regleras bland annat frågor som vårdnad, boende, umgänge och adoption 

• Socialnämndens roll.                                                                                                                                                                           

Enligt socialtjänstlagen måste den som vill adoptera ha ett medgivande från socialnämnden. (Mer 

om medgivande kommer under bild 11)  Socialnämnden har också ansvar för att barn och unga 

växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden har ansvar för att vid behov ge stöd efter 

en adoption.5 kap. 1§ 9. Socialtjänstlag (2001:453)   

• För att få ett medgivande måste den som ansöker om adoption ha gått en obligatorisk 

föräldrautbildning. Det beslutades år 2005. 6 kap 12§ Socialtjänstlag (2001:453)  

• Haagkonventionen och barnkonventionen är viktiga för att tillvarata barnets rättigheter samt ge 

skydd till barn i samband med adoption.  

HCCH | Adoption Section 

Det här är barnkonventionen - Barnombudsmannen 
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Bild 1:6 

 

• Haagkonventionen syftar till att stärka barnets rätt och skydd vid internationella adoptioner. En 

adoption som fastställs i ett land anslutet till Haagkonventionen är giltig i alla andra anslutna länder. 

HCCH | Adoption Section 

• Barnets ursprungsland ansvarar för att utreda om internationell adoption är det bästa för barnet.  

• Subsidiaritetsprincipen. Kan barnet växa upp hos släktingar eller annan familj i hemlandet? Kan 

barnet få sina behov tillgodosedda i födelselandet? Först när det inte är möjligt kan internationell 

adoption bli möjlig.  

• Mottagarlandet, alltså Sverige i vårt fall förbereder föräldrarna. De ska gå utbildning och utredas för 

medgivande. Detta är viktigt för att få insikt i vad det kan innebära att bli adoptivförälder.  
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Bild 1:7  

 

• FN:s generalförsamling antog konventionen om barns rättigheter 1989. Sverige anslöt sig 1990.  

• 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.   

Konventionen består av 54 artiklar fördelade på fyra teman. Det här är barnkonventionen - 

Barnombudsmannen 

• Alla barn har samma värde och rättigheter. Det gäller oavsett var man kommer ifrån, hudfärg, 

etnicitet, kön, sexuell läggning, religion  

• Alla barn har rätt att överleva och utvecklas. Det gäller fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Barn har 

rätt till en familj och ett hem, att få omvårdnad och utbildning. Barn har rätt att skyddas från krig, 

våld, faror och exploatering. Barn har rätt att känna till sitt ursprung och att veta vilka deras föräldrar 

är.  

• Barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör dem.  

• Barn har rätt att komma till tals och få uttrycka sin åsikt. Det är en rättighet - inte en skyldighet. 

Barns åsikt ska tillmätas betydelse utifrån deras ålder och mognad.  
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• Enligt Haagkonventionen är målsättningen att barn ska få växa upp i sin biologiska familj eller en 

annan familj i födelselandet. Först när det inte är möjligt kan internationell adoption anses bli den 

bästa lösningen för ett barn. 

• Tillgången på barn som kan adopteras har minskat eftersom fler barn adopteras inom sitt hemland. 

De barn som blir kvar, tillgängliga för internationell adoption kan vara litet äldre, ha funktionshinder 

eller tillhöra folkgrupper som har låg status i ursprungslandet.  

• I en del länder finns kanske sociala och ekonomiska möjligheter att ta hand om barnen men 

traditioner och attityder gör det svårt för till exempel ogifta mödrar att ta hand om sitt barn. Dessa 

kvinnor och deras barn kan hamna i utanförskap och få en mycket svår och utsatt livssituation.  
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Bild 1:9  

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal ( i par, bikupa eller grupp)  eller någon övning. Parvis/Bikupa 

eller grupp. 

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Använd gärna värderingsövning i denna diskussion. Se bilaga s 11. 

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 18 

 

Bild 1:10 

 

Informationssamtal  
Hos kommunens socialtjänst.  Grundläggande information.  

Föräldrautbildning  
Utbildningen är obligatorisk för att man ska kunna få ett medgivande för internationell adoption. Att vara 

adoptivförälder är ett föräldraskap som kan innebära särskilda utmaningar och svårigheter. De som 

adopterar måste vara väl förberedda på vad det kan innebära.  

Utbildningen ges av olika utbildare över landet. MFoF har fått ett uppdrag från regeringen att samordna 

utbildningen för att säkra att tillgång och kvalitet blir likvärdig över hela landet. De utbildare som ingår i 

samordningsgruppen har utbildats av MFoF och är officiella utbildare.  

Medgivande   
Den som vill adoptera ansöker om ett medgivande från socialnämnden i sin kommun. Utredarna träffar 

den/de som vill adoptera vid ett flertal tillfällen. De gör hembesök och tar uppgifter från polisregister och 

socialregister samt vid behov läkarutlåtanden eller annan information som de bedömer nödvändig. Utredarna 

talar också med referenspersoner. I medgivandeutredningen ska utredarna ta in information för att sedan 

bedöma om de sökande har tillräcklig insikt och kunskap om adopterade barn och deras behov, om de har 

förståelse för vad en adoption innebär samt utreda de sökandes hälsotillstånd, personliga egenskaper, 

bakgrund, aktuell livssituation, stabilitet i parrelation och sociala nätverk. Internationell adoption - Handbok 

för socialtjänsten_20220603.pdf (mfof.se) 

Medgivandeutredningen fyller flera syften. Den är ett beslutsunderlag för socialnämnden om medgivande kan 

ges eller inte. Utredningen är en förberedelseprocess för den som ansökt om att få adoptera. Barnets 

företrädare i ursprungslandet får information som hjälper dem att välja föräldrar som passar för ett barn.  
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Det kan vara så att sökande får ett medgivande men lagstiftning och/eller sociala normer i ursprungslandet 

gör att de sökande inte kan bli aktuella för att få adoptera. Synen på vad som är viktigt för att ett barn ska få 

det bra i en familj kan se olika ut mellan länder och adoptionskontakter.  

Barnbesked  
När de sökande blivit utvalda som tänkbara föräldrar till ett barn får de information från 

adoptionsorganisationen, foto på barnet, namn, ålder och kön samt en läkarrapport. Ibland finns också 

information om barnets bakgrund.  

Socialnämndens samtycke  
Socialnämnden behöver kontrollera om de uppgifter som finns om barnet överensstämmer med det 

medgivande de sökande har fått samt om de sökandes livsförhållande förändrats på något sätt som så kan 

påverka deras lämplighet att adoptera.  

Förberedelsesamtal  
I detta samtal ligger fokus på det barn som ska adopteras. Har barnet särskilda behov och på vilket sätt kan 

de blivande föräldrarna förbereda sig inför att ta emot barnet? Under förberedelsesamtalet får man också 

möjlighet att fundera kring frågor som handlar om resan, första mötet med barnet och den första tiden 

hemma.  

Resan till barnet  
Adoptionsorganisationen ger besked om när man kan resa för att hämta barnet. Olika länder har olika rutiner 

och regler kring hur länge de blivande adoptivföräldrarna behöver stanna i barnets ursprungsland. En del 

länder kräver att man reser dit flera gånger.  Vilket stöd man kan få från sin adoptionsorganisation kan 

variera beroende på organisationens kontakter i landet och vilka rutiner som gäller.  

Hemkomst och adoptionsbeslut  
Beslut om adoption fattas i barnets ursprungsland eller i Sverige, beroende på vilket land barnet kommer 

ifrån. Adoptivföräldrarna ska lämna alla handlingar och dokument till socialnämnden som arkiverar dem.  

Den adopterade har rätt att ta del av sina adoptionsdokument. 

När barnet kommit till Sverige behöver det läkarundersökas. Det kan ha smittsamma sjukdomar och ibland 

blir det aktuellt med åldersutredning 

Socialnämnden har ett ansvar att ge stöd om det behövs efter en adoption. Det kan handla om stöd för att 

stärka anknytning och samspel, att förstå barnets reaktioner och beteenden. Den adopterade kan också 

behöva stöd, t ex i frågor om ursprung och identitet. 5 kap. 1§ 9. Socialtjänstlag (2001:453)  Allmänna råd om 

socialnämndens handläggning av ärenden om internationell adoption (HSLF-FS 2022-25).pdf (mfof.se) Det 

är viktigt att man vid behov söker och tar emot stöd i ett tidigt skede. På så sätt kan man förebygga 

allvarligare problematik på sikt. 

Uppföljning 
De flesta länder som barnen kommer ifrån vill veta hur barnen har det efter adoptionen.  Så kallade 

uppföljningsrapporter. Dessa skrivs av socialnämnden eller den/de som adopterat barnet. Det är olika mellan 

länder hur ofta och med vilka intervall de vill ha uppföljningsrapporter.  
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Bild 1:11 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal ( i par, bikupa eller grupp) eller någon övning. Använd gärna 

någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning ”Egenskaper” (se bilagan s.2-3)  
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Bild 12 

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om barns utveckling. Läs kapitel två.  
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Kapitel 2 - Barns utveckling 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna ska få grundläggande kunskap om samspel och anknytning. De bör ges möjlighet att reflektera 

kring hur barn kan påverkas om de inte har en stadigvarande vuxen att knyta an till eller om de utsätts för 

uppbrott från sin anknytningsperson.  

Deltagarna bör även få tid att reflektera kring egna anknytningserfarenheter och vilken betydelse dessa kan 

få i samspelet med ett barn.  

Avsnittet tar också upp hjärnans utveckling och språkutveckling samt vad det kan innebära att bli övergiven i 

ett tidigt skeda av livet.  

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 

• Vad innebär det för mig att en förälders beteende tillsammans med barnet har en direkt påverkan på 

barnets utveckling? 

• Vad tänker jag om att jag och mitt barn inte delar det genetiska arvet? 

• Hur tänker jag om att kanske behöva professionellt stöd i mitt föräldraskap?  

• Vad lägger jag in i begreppet känslomässig tillgänglighet?  

• Hur kommer det sig att jag blev som jag är?   

• Vad från mina föräldrars föräldraskap vill jag ta med mig när jag själv blir förälder?  Finns det något 

jag inte vill ta med in i mitt föräldraskap?  

• Hur kan barn uppleva att inte kunna nå fram via språket?  

• Hur skulle jag ta till mig ny kunskap i ett land där jag inte kan språket?  

• Hur behöver jag förbereda mig för att kunna tillgodose ett adoptivbarns särskilda behov? 

• Vilka anpassningar kan jag behöva göra? 

Förslag på övningar 
Arbeta gärna med några av reflektionsfrågorna i par, bikupor, grupp eller som värderingsövning. 

Förslag på övningar:  

• ”Brevet från barndomen” - En mentaliseringsövning, se bilaga s.4  

• ”Födelsedag på rad” eller ”Främmande text”. Om att kommunicera utan språk, se bilaga s.4  
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Bild 2:2 

 

• Kursledaren hälsar välkommen, tar upp närvaro och uppmärksammar eventuell frånvaro.  

• Ta gärna en kort presentationsrunda. 

• Förra avsnittet handlade om historik och lagstiftning runt adoption samt hur adoptionsprocessen 

går till. Finns det frågor och funderingar att fånga upp? 
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Bild 2:3 

 

• Kursledaren berättar vilka moment som ingår i avsnittet och hur tiden kommer att disponeras.  

• Att vänta barn är en förberedelsetid. För biologiska föräldrar är den tiden nio månader. För en 

adoptivförälder är väntan mer oviss och kan bli lång och utdragen.  Under väntetiden väcks ofta 

frågor som t ex: Hur hade jag det som barn och hur kommer jag att bli som förälder?  

• Detta avsnitt kommer till stor del att handla om hur samspelet mellan barn och förälder skapar 

förutsättning för anknytning. Den anknytningen kan vara trygg eller otrygg beroende på vilka 

omständigheter som råder.  

• I detta avsnitt kommer fokus att ligga på barn och anknytning men även på dig som blivande 

förälder. Du kommer att få tillfälle att fundera kring dina egna anknytningserfarenheter.  

• Forskning visar att hur vi beskriver våra relationserfarenheter från barndomen kan förutsäga vilka 
anknytningsmönster våra barn kommer att utveckla. Det är därför viktigt att fundera över sin egen 
relation till sina föräldrar innan man själv blir förälder.  
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Bild 2:4

 

• Vi människor blir de vi är utifrån vilka gener vi har och vilken miljö vi växer upp i. De förutsättningar 

som finns i ett barns liv kommer att påverka dess utveckling i samspel med det genetiska arvet och 

den omvårdnad som ges. En god omsorg bidrar till hjärnans utveckling och ger stöd för en positiv 

beteendeutveckling.  

• Omgivningen påverkar barnet men barnet påverkar också med sin personlighet och beteende sin 

omgivning. Som exempel kan nämnas att en baby som är lugn och nöjd upplevs som lätt att sköta 

vilket gör att föräldern får en positiv bild av barnet och tilltro till sin föräldraförmåga. 

• Samspelet mellan barn och förälder börjar redan under graviditeten. Barnet påverkas av kvinnans 

fysiska och psykiska mående och kan uppfatta ljud och smärta. 

• Nyfödda barn samspelar med sin vårdare redan inom de första minuterna genom att söka 

ögonkontakt. Det uppstår sedan ett samspel mellan barn och vårdare utifrån barnets behov av mat, 

sömn och stimulans.  

• Det sociala leendet kommer när barnet är cirka en månad och det bidrar till att stärka samhörigheten 

mellan barnet och den som tar hand om det. 
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• Hjärnan är plastisk och formbar under hela vår livstid.  Våra upplevelser och erfarenheter aktiverar 

nervceller. Dessa kopplas samman och det växer fram nya förbindelser mellan dem. Hjärnan kan så 

att säga omprogrammeras så vi kan uppleva och handla på nya sätt.  Den omvårdnad föräldrarna 

ger och den relation de skapar till barnet har därför stor betydelse för barnets utveckling under hela 

dess uppväxt.  

• Vår vänstra hjärnhalva styr funktioner som logiskt tänkande och språk. 

• Den högra hjärnhalvan styr känslor, intuition och kreativitet.  

• Man brukar också tala om reptilhjärna och däggdjurshjärna. 

• Reptilhjärnan hjälper oss uppfatta faror och fly från dessa för vår överlevnad.  

• Däggdjurshjärnan hanterar funktioner som omhändertagande, känslor och anknytning.  

• Hjärnan är både rationell och irrationell. Reflekterande och agerande. 

• För att en människa ska fungera optimalt och må bra behöver hjärnans delar samverka. Om obalans 

uppstår och systemen inte är integrerade med varandra fungerar vi sämre. Som exempel kan 

nämnas att om man till exempel upplever en fara eller panikattack så kommer hjärnan att fokusera 

på överlevnad och då blir det svårare att lära sig nya saker, sätta sig in i andras situation och fatta 

rationella beslut.   
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• Ett barn måste utveckla en anknytning för att överleva. En anknytning kan vara trygg eller otrygg. 

Barn behöver skydd och omvårdnad och knyter därför band till sin vårdare, även om den personen 

inte ger god vård. Ett barn kan ha en stark anknytning till sin vårdare utan att anknytningen är trygg.  

• En otrygg anknytning uppstår om barnet lever med en förälder som inte ser barnets behov och inte 

är lyhörd inför dem. Det kan vara en förälder som av olika skäl är frånvarande, undvikande, 

oförutsägbar eller skrämmande. Barnet kan då inte vara säker på att få sina behov tillgodosedda och 

kommer att utveckla strategier för sin överlevnad.  

• En trygg anknytning uppstår när barnet lever med en förälder som är fysiskt och känslomässigt 

tillgänglig. En förälder som ger skydd, omvårdnad och tröst, som samspelar med barnet, ser vad 

barnet behöver och kan tillgodose dess behov.  

• Man kan säga att anknytningen utgör en trygg bas för barnet och att det utifrån den kan göra nya 

upptäckter och utforska sin omvärld. När något känns otryggt eller farligt återvänder barnet till sin 

trygga bas.  

• Om det finns en lyhörd förälder som ser och förstår vad barnet behöver och som fyller det behovet 

så skapas en ”inre arbetsmodell” i barnet och det lär sig att känna tilltro till andra och uppleva 

trygghet. Det utvecklar en trygg anknytning. Den inre arbetsmodellen påverkar hur barnet relaterar 

till andra. Ett barn som fått en trygg anknytning har därför lättare att lita på sin omgivning och känna 

trygghet i olika situationer.  

• Det finns mycket forskning runt anknytning. Ledaren kan ge tips på litteratur för den som vill studera 

mer. Se referenslistan i kursmaterialet.  
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal eller någon övning. Parvis/Bikupa eller grupp. 

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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• Hur är en bra förälder?  

• Svaret på den frågan påverkas av de sociala och kulturella värderingar som råder i ett samhälle. Det 

kan även variera över tid och olika generationer kan se olika på vad som ingår i ett gott föräldraskap.  

• I Sverige brukar socialtjänsten bedöma och utreda föräldraförmåga utifrån fyra områden: Barns 

behov i centrum, BBIC - Socialstyrelsen 

Grundläggande omsorg 
Det innefattar bland annat en god omvårdnad till exempel fungerande rutiner kring mat och sömn, kläder som 

passar för årstiden, god hygien samt att barnet får vård och tandvård. Bristande omsorg och vanvård innebär 

en riskfaktor för barn och kan påverka deras hälsa och utveckling mycket negativt.  

Stimulans och vägledning 
Det är viktigt att barn får stimulans och får utvecklas samt att föräldrarna har rimliga förväntningar på sina 

barn. Föräldrar måste kunna sätta ramar och gränser som skydd för barnet samt ha en empatisk och tydlig 

uppfostringsstil.   

Känslomässig tillgänglighet 
Barn behöver vuxna som kan erbjuda en pålitlig förutsägbar och stabil relation. De behöver vuxna som är 

känslomässigt tillgängliga och närvarande och som kan reglera sina egna känslor.  

Säkerhet 
Föräldrar ska skydda sina barn och erbjuda en säker och trygg tillvaro. Barnet behöver skyddas från 

övergrepp och kränkningar. Det behöver skyddas från utnyttjanden och faror. Det är viktigt att tänka på att 

faror och övergrepp inte alltid är fysiska.  
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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• Mentaliseringsförmåga: Att kunna tänka och känna om sina egna och andras tankar och känslor. Att 

se sig själv utifrån och andra inifrån.  

• Att mentalisera är en viktig del i samspelet med andra och grundläggande för att man som förälder 

ska kunna förstå sig själv och sitt barns känslor och beteende.  

• Det är också viktigt hur man tänker om sina egna anknytningserfarenheter och relationen till sina 

föräldrar. Hur vi tänker och mentaliserar runt våra egna anknytningserfarenheter påverkar vilket 

anknytningsmönster våra barn utvecklar. 

• En del vuxna menar att deras första relationer och erfarenheter av anknytning inte har någon 

betydelse för dem idag.  Andra har en tendens att idealisera sin uppväxt och sina föräldrar. Allt var 

bra men de kan inte ge några konkreta exempel. Andra berättar om väldigt negativa erfarenheter från 

barndomen men kan inte se att det har betydelse för deras liv idag.  

• En del vuxna är fortfarande upptagna av konflikt från barndomen. Deras minnen av uppväxten kan 

vara osammanhängande och präglade av ilska. 

• Det finns vuxna som bär på olöst sorg från tidiga förluster som de inte fått distans till eller kunnat 

bearbeta. Deras beskrivning av sin uppväxt blir ofta osammanhängande och obegriplig.  

• De allra flesta har en rätt realistisk syn på sin barndom och kan reflektera kring hur den präglat dem 

till den de är idag. De kan minnas och resonera kring både det som var positivt och det som var 

negativt.  

• Det är inte vad man varit med om som är avgörande utan hur man tänker och resonerar om det.  
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal  i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Dessa frågor är viktiga att fundera på och ledaren bör planera tiden så att deltagarna får tid att mer 

ingående fundera kring någon av dessa frågor.  

• Förslag på övning ”Brevet från barndomen”. En mentaliseringsövning, se bilaga s.4 
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• Språket utvecklas i samspel med andra. Barnet upplever saker tillsammans med någon som kan 

sätta ord på vad som händer och hjälpa barnet att uttrycka sina känslor. Barnets språkutveckling 

gynnas av att föräldern ”tänker högt” och benämner föremål, händelser och känslor. 

• Vardagliga rutiner skapar samband och barnet lär sig att händelser och ord hänger samman. Från 

början är det viktigt att det man pratar om ligger nära i tid så barnet ser sambandet mellan orden 

och händelsen. När barnet lärt sig språket mer kan avståndet mellan tid och händelse ha större 

variation.  

• Språk är en del av vår identitet. Vi kan berätta om oss själva och vår omvärld. Det hjälper oss att 

förhålla oss till oss själva och till andra.  

• Språk är ett redskap för inlärning.  Det ger oss möjlighet att lära oss till exempel genom att lyssna 

och läsa.  Det är ett redskap för abstrakt tänkande och problemlösning.  

• Språket har en social funktion. Det hjälper oss att kommunicera med varandra och skapa relationer. 
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning. Använd gärna 

någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övningar: ”Födelsedag på rad” eller ”Främmande text”. bilaga s.4 
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• Hur ett barn reagerar på att bli övergivet är en individuell upplevelse. Det kan se olika ut beroende på 

till exempel ålder, mognad och barnets personlighet. Det har även betydelse hur barnets livssituation 

sett ut i samband med övergivandet.  

• Övergivandet innebär att barnet förlorar någon som de samspelat med och kanske knutit an till. Det 

är en separation som är definitiv och den relation som funnits mellan barnet och dess vårdare är för 

alltid över.  

• Alla adopterade har utsatts för separationer från personer som tagit hand om dem. Det kan handla 

om ett uppbrott eller flera. Barn kan också ha varit med om traumatiska upplevelser som till exempel 

övergrepp. 

• Det är viktigt att barnet får en trygg anknytning till sina föräldrar innan det börjar på förskola.  En 

trygg anknytning är nödvändig för att barnet ska klara den separation och förändring som det 

innebär att vara ifrån sina föräldrar.  

• För en del adopterade blir tonårstiden särskilt turbulent. Det är en tid då man frigör sig från sin 

förälder. Hur gör man sig fri om man inte har knutit an?  

• Ibland uppvisar barn koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar. Kanske utreds barnet för 

neuropsykiatriska funktionshinder men orsaken till symtomen kan visa sig vara anknytningsbrister, 

trauman eller svårigheter att anpassa sig till en ny miljö.  

• Separationer, förluster och trauman tidigt i livet kan sätta djupa spår och påverka en människa 

under lång tid, kanske hela livet. Bland adopterade är förekomsten av psykisk ohälsa och suicid 

vanligare än hos befolkningen i övrigt. Det är därför viktigt att adopterade och deras familjer erbjuds 

stöd. Med mycket stöd, hjälp och kärlek kan barn som haft en svår start i livet återhämta sig och få 

en positiv utveckling.  
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om de barn som lämnas för adoption. Läs kapitel 3.  
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Kapitel 3 - Barnen 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna får en inblick i hur barn som lämnas för adoption kan ha haft det under sin första tid i livet. 

Att deltagarna ges möjlighet att fundera över hur barn kan påverkas av att inte få sina behov tillgodosedda. 

Att deltagarna reflekterar över hur de kan förbereda sig på att ta emot ett barn.  

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 

• Vad tänker du om hur barnets bakgrund utreds? 

• Om barnet inte själv kan föra sin talan, hur kan man då försäkra sig om att det som sker blir till barnets 

bästa och i dess intresse?  

• Om jag adopterar flera barn samtidigt: Hur kan barnens relation till varandra och syskonroller påverka 

deras samspel med mig? 

• Hur kan jag tillgodose flera barns behov? 

• I vilken utsträckning behöver jag/vi anpassa livet för att tillgodose ett barns behov?  

• Vilka likheter och skillnader kan det finnas mellan att adoptera ett okänt och ett känt barn? 

• Hur kan det kännas för barnet att lämna sin familj? 

• Om jag är tveksam till att adoptera ett släktingbarn, hur kan jag resonera för att komma fram till ett 

välgrundat beslut? 

Film ”Se mig som jag är.” Filmens längd: 29 min. Om filmen: se bilagan s.12 

Innan filmen visas är det bra om deltagarna får se de frågor som de ska få prata med varandra om efter 

filmen. Gör gruppindelning innan filmen startas.  

Avsätt tillräckligt med tid för samtal om filmen.  

Övningar 
Reflektionsfrågor i par, grupp eller bikupor. Arbeta gärna med reflektionsfrågorna genom att använda en 

passande övning. Till exempel en värderingsövning. Se bilaga s. 11. 

. 
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• Kursledaren hälsar välkommen, tar upp närvaro och uppmärksammar eventuell frånvaro. 

• Ta gärna en kort presentationsrunda. 

• Förra avsnittet handlade om Barns utveckling, samspel och anknytning. 

• Finns det frågor och funderingar att fånga upp? 
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• I vårt land är det möjligt att vara ensamstående förälder. Både ur ett ekonomiskt perspektiv men 

även vad gäller sociala normer. Detta tar vi för självklart, men så var det inte för några generationer 

sedan. Det stöd ett samhälle ger till familjer med barn kan variera och avgöra om föräldrar anser sig 

ha möjlighet att ta hand om ett barn.  I många andra länder är det fortfarande inte accepterat att få 

barn utan att vara gift. Risken för socialt utanförskap och en omöjlig ekonomisk situation kan då 

vara orsak till att föräldrar väljer att lämna bort sina barn.   

• En del barn lämnas för att de har funktionshinder eller sjukdomar och föräldrarna saknar möjlighet 

att ta hand om dem. I Sverige har barn fri sjukvård och samhället ger stöd till familjer som får ett 

barn med funktionshinder. Så har det inte alltid varit och barn med handikapp och 

utvecklingsstörningar har fått leva på institutioner som kan ha varit på långt avstånd ifrån deras 

familj.  

• Några barn lämnas för adoption på grund av förälders dödsfall eller skilsmässa. Om barnets 

mamma dör kanske det inte ses som självklart att pappan tar hand om barnet. Så kunde det vara 

även i Sverige så sent som på 1950-talet.   

• I Sverige kan barn omhändertas av socialtjänsten om föräldrarna brister i omsorgen. Barnet 

placeras då oftast i ett familjehem. I andra länder är det vanligare att barn växer upp på barnhem.   

• Innan ett barn kan adopteras ska dess bakgrund utredas så man vet att det verkligen är tillgängligt 

för adoption. Det ansvaret ligger på myndigheterna i barnets land. 

• Barnets delaktighet. I Sverige kan ett barn över 12 år bara adopteras om det ger sitt samtycke. Det 

ser olika ut i olika länder, men i många länder ska barn som uppnått en viss ålder samtycka till 

adoption  

• Subsidaritetsprincipen. I första hand försöker myndigheterna hitta en familj i barnets födelseland 

som kan ta hand om barnet. Kan ett barn få tillräcklig vård och omsorg i sitt födelseland antas det 

vara bäst för barnet att stanna kvar istället för att bli föremål för en internationell adoption. 
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Använd gärna en eller ett par värderingsövningar. Flera av påståendena lämpar sig särskilt bra för 

diskussion under detta avsnitt. Se bilagan s.11 
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• De barn som lämnats till adoption har en eller flera separationer bakom sig. Många av dem har inte 

fått tillräckligt med omsorg och en del har vanvårdats och /eller varit utsatta för övergrepp.  

• Det är viktigt att adoptivföräldrar har insikter i vad detta kan innebära för barnet så de kan förstå, 

bemöta och skapa trygghet för barnet.  

• Det är också viktigt att föräldrar är känslomässigt tillgängliga för barnet och lyhörda inför dess 

behov. På så sätt skapas förutsättning för en god relation och en trygg anknytning.  

• Ett barn som får trygghet, omvårdnad och kärlek kan utvecklas positivt även om det hade en svår 

start i livet.  

• I en adoptivfamilj kan det finnas särskilda behov och kanske behövs stöd både till barnet men också 

till den vuxne. Det kan till exempel handla om att man behöver stöd med samspel och anknytning, 

att förstå och rätt bemöta sitt barns beteende och att skapa en hållbar relation. 

• Det finns en allmän föreställning att det är bra för syskon att växa upp tillsammans, men det behöver 

inte alltid med självklarhet vara så. Om en familj adopterar ett syskonpar/syskongrupp innebär det 

oftast att man får ta emot barn som är i olika åldrat och har hunnit olika långt i sin utveckling. Det 

kan innebära utmaningar för de vuxna att räcka till för flera barn och att se barnen utifrån deras 

individuella behov och personlighet. Det finns risk att något av barnen får stå tillbaka för sitt syskon. 

• Kanske har barnen vuxit upp på olika institutioner och har ingen gemensam historia. Eller så kanske 

de vuxit upp tillsammans i ett hem med bristande omsorg där det ena barnet tagit stort ansvar för 

syskonen. Ett barn som tagit hand om andra behöver få tid och förutsättning att känna tillit till de 

nya föräldrarna. Först då kan barnet överlämna ansvaret till de vuxna och tillåta sig själv att vara 

barn.  
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Bild 3:6 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 3:7 

 

• Om filmen, se bilagan sid 12 

• Filmen är 29 minuter lång och är filmad på två olika barnhem, ett i Sydamerika och ett i Afrika.  

• Presentera reflektionsfrågorna innan filmen startar så deltagarna kan fundera utifrån dem medan de 

ser filmen. Ha dem uppskrivna på en tavla eller utskrivna så deltagarna inte behöver hålla frågorna i 

minnet.  

• Dela gärna in deltagarna i två grupper.  

• Den ena gruppen uppmanas att se filmen och tänka utifrån att de är ett barn som väntar på att bli 

adopterat. 

• Den andra gruppen instrueras att se filmen och tänka utifrån att de är blivande adoptivföräldrar.  

• Förhoppningsvis kan man sedan få ett bra samtal om filmen utifrån de olika perspektiven.   
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Bild 3:8 

 

• Många adopterade har haft en mycket svår start i livet. För en del började svårigheterna redan innan 

de föddes. Kanske mamman var sjuk, undernärd eller missbrukade alkohol eller andra droger. Det 

kan ha påverkat barnet och lett till risker både innan födseln men också under dess första tid i livet. 

Kanske barnet inte fått tillräckligt med näring och omvårdnad eller utsatts för farliga situationer och 

övergrepp.  

• En del barn som lämnats för adoption har allvarliga sjukdomar som till exempel HIV eller hepatit. En 

del har funktionshinder som kan vara mer eller mindre uppenbara. Kanske saknade de biologiska 

föräldrarna möjlighet och resurser att ordna med rätt vård och stöd.  

• Adopterade barn kan uppvisa beteenden som är vanliga vid till exempel ADHD och autism. 

Adoptionen kan ha inneburit en sådan stor omställning och påfrestning för barnet att det reagerar 

med sådana symtom.  

• Traumarelaterade anpassningsstörningar, PTSD, posttraumatisk stressyndrom kan förekomma hos 

personer som upplevt trauma, vanvård och försummelse. Trauma kan liknas vid ”ett sår i själen”. 

Barn som varit med om detta kan uppträda vaksamt, distanslöst och ha svårt med nära relationer.   

• Det är viktigt att adoptivföräldrar är känslomässigt tillgängliga och kan skapa trygga och goda 

förutsättningar för barnet. Ett barn som får god omsorg, trygghet och kärlek utvecklas ofta positivt 

även om det fått en svår start i livet.  

• Tips: Rädda barnen har producerat några korta filmer om traumamedveten omsorg.  
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Bild 3:19 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 3:10 

 

• Det förekommer ibland att någon vill adoptera ett specifikt barn utan att gå via en 

adoptionsförmedling. Detta kallas för enskild adoption. De senaste åren har MFoF handlagt ungefär 

20 sådana ärenden per år. För att en ansökan om enskild adoption ska beviljas måste det finnas 

särskilda skäl. Exempel på sådana skäl kan vara att barnet är en släkting eller att den som ansöker 

har en stark koppling till barnets land. Adoptionen kan bara ske om den antas vara till barnets bästa. 

Om barnet redan har en fungerande livssituation i hemlandet är det inte självklart att en adoption är 

det bästa för barnet.  Enskild adoption - Startsida (mfof.se) 

• Även om barnet och den som vill adoptera är släkt så är det en stor omställning för barnet att byta 

familj, miljö och språk. Barnet har också varit med om uppbrott vilket kan leda till känslor av sorg 

och förlust som det kan behöva hjälp att bearbeta. Kanske känner sig barnet övergivet och sviket.  

• Barnets delaktighet: Det är viktigt att barnet får möjlighet att vara delaktig i beslut om adoption. Det 

ska få möjlighet att komma till tals men får inte utsättas för påtryckningar.   

• Ett barn som adopteras av en släkting kan fortsättningsvis ha tillgång till sin släkt och nätverk i 

födelselandet. Barnet har en kännedom om sitt ursprung vilket kan stärka dess identitetsutveckling 

och självkänsla. Den som adopterar måste vara lyhörd för barnets behov av att ha kontakt med sin 

ursprungsfamilj. Det behovet kan variera från att vara väldigt starkt till att vissa perioder verka 

nästan obefintligt 

• Vid en enskild adoption kan man behöva fundera kring motivet att vilja adoptera och hur en adoption 

kan komma att påverka framtida relationer till släkten? Är det ett ansvar och plikt man känner 

gentemot sin släkt? Finns det risk att adoptivföräldrarna känner en förväntan att de ska ge 

ekonomiskt och praktiskt stöd till barnets ursprungsfamilj? 
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Bild 3:11 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 3:12 

 

• Förr var det mer vanligt med adoptioner av barn inom landet. Det är i dag mycket ovanligt. (Bortsett 

från adoption av närstående)  

• För att ett barn ska kunna adopteras måste den biologiska mamman ge sitt samtycke.  Det kan inte 

ges innan barnet fötts och hon måste hinna återhämta sig några veckor efter förlossningen. Under 

den tiden bor barnet vanligtvis i ett jourhem.  

• Socialtjänsten söker en lämplig adoptivfamilj för barnet och det är vanligt att man söker bland de 

familjer som är utredda för internationell adoption.  

• Det är vanligt att barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrarna får information om varandra 

och möjlighet att mötas inför adoptionen.  

• Socialnämnden har samma skyldigheter att ge stöd till barnet och adoptivföräldrarna efter en 

nationell adoption som vid en internationell adoption.   
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Bild 3:13 

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om att bilda familj. Läs kapitel 4. 
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Kapitel 4 - Att bilda familj 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna får insikt i att det är en stor livsomställning att bilda familj via adoption och att de får tillfälle 

att reflektera kring hur det kan komma att påverka dem som individer men också som par.  

Deltagarna behöver fundera på om de är känslomässigt redo att adoptera. De bör också få tid att reflektera 

kring relationen till sina egna föräldrar och vilken inverkan den kan få på deras eget föräldraskap.  

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 
• Vad tycker jag var bra och mindre bra i relationen till mina föräldrar när jag växte upp? 

• Hur vill jag vara som förälder?  

• Vill jag och min partner ha barn lika mycket? 

• Hur kan det komma att påverka mitt liv och vår parrelation att vi får barn?  

• Finns det styrkor i mitt/vårt sätt att hantera upplevda livskriser som kan vara användbara i ett 

kommande föräldraskap?  

• Hur kan jag göra för att uppmuntra mitt barn att ha kvar en koppling och intresse för sitt 

ursprungsland?  

• Vilken betydelse kan kunskap om ursprung och biologiska band ha för barnet?  

• Vad skulle det innebära för mig om mitt adopterade barn vill söka sitt ursprung?  

Förslag på övningar 
Arbeta gärna med reflektionsfrågorna i par, bikupor, grupp eller som värderingsövning. 

Använd gärna en övning. Förslag på övningar:  

• Förslag på övning ”Svarta hålet”. En övning som visar på hur adopterade barns första tid i livet ofta är 

okänd men att den ändå kan ha stor betydelse i deras liv. Se bilaga sid 5. 
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Bild 4:2 

 

• Kursledaren hälsar välkommen, tar upp närvaro och uppmärksammar eventuell frånvaro. 

• Förra avsnittet handlade om de barn som lämnats för adoption. Varför lämnades de och vad kan de 

ha för erfarenheter med sig?  

• Vi såg filmen ”Se mig som jag är”. Den  visar hur barn kan ha haft det innan de adopteras.  

• Vi pratade också helt kort om enskilda adoptioner och nationella adoptioner.  

• Finns det frågor och funderingar att fånga upp? 
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Bild 4:3 

 

• Att bli adoptivförälder är på flera sätt ett annorlunda föräldraskap. 

• Väntetiden och förberedelsen ser annorlunda ut än om man får ett barn som föds in i familjen. Man 

får ett barn som redan finns. Ett barn som har med sig upplevelser man inte delat med det. Det kan 

vara ett barn som är traumatiserat och det ställer stora krav på föräldern att kunna möta barnet, 

skapa tillit och ge förutsättningar för ett gott samspel och trygg anknytning. Barnet kanske redan 

talar ett språk och har skapat sina egna vanor och sätt att anpassa sig till sin omgivning och 

förutsättningar. Dessa sätt att agera kanske inte fungerar eller behövs i den nya familjen.  

• Barn som inte fått tillräcklig omvårdnad kan ha skapat sina egna strategier för att klara tillvaron. De 

kan dra sig undan förälderns försök att ge närhet och tröst. Det kan skapa negativa känslor hos 

föräldern som kanske inte känner sig behövd och viktig för sitt barn.  

• Barnet kan ha starka känslor av rädsla, övergivenhet eller sorg. Det är lätt att man som 

adoptivförälder drabbas av barnets känslor. Det kanske blir svårt att skilja ut vad som är barnets 

känslor och vad som är ens egna. Det kan göra det svårt att agera och tänka lika funktionellt som 

man annars hade kunnat göra.  

• Barnet och föräldrarna behöver tid att lära känna varandra och skapa en fungerande vardag. Barnet 

behöver också tid att knyta an till föräldern. Det kan ta tid för barnet att känna tillit och våga tro att 

föräldern fyller behoven och kommer att finnas kvar.  

• Adoptivfamiljer möter många utmaningar och det är inte ovanligt att det uppstår svårigheter i 

familjen. Som blivande adoptivförälder bör man fundera på i vilken grad man är beredd att ge andra 

insyn i ens liv och familj eftersom man kan komma att behöva stöd från närstående, socialtjänsten 

eller på annat sätt.  
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Bild 4:4 

 

 

• När man ska bli förälder är det vanligt att man börjar fundera på hur man själv hade det som barn. 

Hur ens egna föräldrar gjorde och vilken tillvaro de skapade för sin familj påverkar hur man själv vill 

vara som förälder. Det kan vara så att man behöver bearbeta minnen från sin egen barndom och 

relationen till föräldrarna som en förberedelse innan man själv får barn.  

• Hur vi resonerar kring våra egna relationer till föräldrarna kommer att påverka hur vi kan skapa 

förutsättningar för våra barn att knyta an. Därför är det väldigt viktigt att man som blivande förälder 

verkligen funderar över frågor som handlar om den egna relationen till föräldrarna (eller om det var 

någon annan som fyllde förälderns roll) Blir man förälder till ett barn som upplevt trauma är det extra 

viktigt att man själv bearbetat de eventuella svårigheter som fanns i ens egen barndom. Samspelet 

med barnet kan återuppväcka obearbetade känslor av utsatthet hos en förälder som inte tagit itu 

med sina egna barndomstrauman.  

• Man kan också behöva fundera över hur nära och delaktiga man vill att ens föräldrar ska vara i ens 

eget och sitt barns liv. Dina föräldrar ska bli mor- och farföräldrar till ditt adopterade barn. Vad 

betydde dina mor- och farföräldrar för dig och din familj? Hur vill du att kontakten mellan ditt barn 

och dina föräldrar ska se ut?  
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Bild 4:5 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 4:6 

 

• Att adoptera är ett stort och definitivt beslut som kommer att påverka resten av både ditt och 

barnets liv.  

• Många som väljer att adoptera är ofrivilligt barnlösa. För många är det en svår sorg som kan vara 

svår att hantera medan andra har lättare att acceptera att de inte kan få barn på biologisk väg.   

• Det kan vara väldigt olika hur man känner och på vilket sätt man ger uttrycker för sina känslor.   Det 

är inte ovanligt att parterna i en parrelation hanterar barnlösheten på olika sätt. Det kan då uppstå 

svårigheter att förstå varandra och kommunicera. Ofrivillig barnlöshet kan bli en stor påfrestning för 

en relation och man kan behöva söka hjälp för att komma vidare tillsammans.   

• Det är viktigt att båda i en relation har bearbetat barnlösheten och vad den inneburit för dem. Man 

måste vara känslomässigt redo så att känslor runt barnlösheten inte påverkar 

adoptivföräldraskapet. Ett adopterat barn har rätt att bemötas fullt ut som en egen individ och får 

aldrig bli en ersättning för det barn man inte kunde få.  

• Om man är osäker på om man är känslomässigt redo för att adoptera så bör man söka stöd och 

hjälp att bearbeta sina frågor och sina känslor. Man kan kontakta en kurator, psykolog eller 

familjerådgivningen. Man kan också prata med den utredare som gjort medgivandeutredningen. 

Man kan kontakta adoptionsorganisationen eller prata med andra som är i samma situation.  

• Det är mycket viktigt att man ”arbetar med sig själv” innan man tar emot ett barn. Barnet har rätt att 

komma till en förälder som har bearbetat sina egna känslor och är känslomässigt tillgänglig att 

möta barnet med alla dess behov.  
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Bild 4:7

 

• Är man två som ska adoptera tillsammans behöver båda aktivt välja att adoptera. Det är ett 

livsavgörande steg och man ska inte gå in i en adoption enbart för att uppfylla sin partners önskan.   

• Båda måste sätta sig in i vad det kan innebära och båda måste förbereda sig praktiskt men också 

emotionellt inför att ta emot ett barn.   

• Att bilda familj är livsomvälvande på många plan. Adoption måste därför vara ett beslut som tagits 

efter noggrant övervägande och inte endast utifrån en känslomässig längtan.  

• Beslutet att adoptera kommer att påverka resten av livet, både för den som adopterar och för den 

som blir adopterad. En adoption går inte häva. Den adopterade kommer att tillhöra familjen hela sitt 

liv.  

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 59 

 

Bild 4:8 

 

• Att bilda familj kan utgöra en stor påfrestning för en parrelation. 

• När man får barn förändras rollerna i en familj och det kan ta tid innan man anpassat sig till det nya. 

Som förälder måste man sätta barnets behov före sina egna och det innebär att man tvingas avstå 

från och försaka en del som man tidigare kunnat göra. Man får inte lika mycket tid för sig själv eller 

för sin parrelation vilket kan upplevas frustrerande. Man måste skapa och anpassa sig till nya vanor 

och prioriteringsordningar vilket påverkar vardagsliv, relationer och samliv.  

• Barnet kan knyta starka band till den ena föräldern och kanske avvisa den andra.  Det behöver man 

som individ och som par kunna hantera så att inte känsla av utanförskap och otillräcklighet skapar 

onödiga slitningar i familjens liv.  

• Det är inte ovanligt att föräldrar separerar och många av dessa separationer sker i familjer där det 

finns små barn. Att vara en adoptivfamilj kan innebära ytterligare utmaningar utöver de som är 

vanliga bland barnfamiljer. 

• Som förälder har man en skyldighet att göra allt man kan för att skapa trygghet och kontinuitet för 

sitt barn under hela dess uppväxt.  Adopterade barn har redan varit med om separationer och 

uppbrott och kan antas ha en extra känslighet och svårare att klara stora förändringar.   Det är därför 

mycket viktigt att adoptivföräldrar vågar söka stöd och hjälp. Både vad gäller sitt föräldraskap men 

också om det uppstår problem i parrelationen.  

• Kommunernas socialtjänst har ett särskilt uppdrag att ge stöd till adoptivfamiljer. Kap 5:1§ 

Socialtjänstlag (2001:453)  Man kan också söka hjälp hos familjerådgivning, barn och 

ungdomspsykiatri, barnhälsovård eller annan lämplig instans utifrån de behov som uppstår.  
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Bild 4:9 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 4:10 

 

• När man adopterar tar man emot ett barn som redan har en historia med upplevelser och händelser 

som man inte kan dela med barnet. Det är viktigt att föräldern kan ta till sig både barnet och dess 

bakgrund. 

• Barnet har ett annat genetiskt arv. Det ser annorlunda ut än andra i familjen och man vet inte så 

mycket (kanske inget) om dess genetiska förutsättningar vad gäller till exempel sjukdomar. Många 

adopterade upplever det som jobbigt att inte se ut som andra i sin närhet och de berättar om känslor 

av utanförskap.  Att barnet ser annorlunda ut än föräldrarna innebär att omgivningen förstår att det 

är adopterat. Barnet blir på ett sätt bärare av en annan värld, vare sig det önskar det eller inte. Det 

påminner hela tiden om ett annat land och en annan kultur.  

• En del barn som adopteras har också redan ett språk och minnen.  

• Adoptivföräldrarna behöver vara lyhörda inför barnets önskan och behov att lära känna sitt 

biologiska ursprung och födelselandets kultur. En del adopterade har stort behov av detta medan det 

för andra kan vara näst intill obefintligt. Behovet av detta kan också variera under olika perioder i 

den adopterades liv. Kanske är frågan inte så aktuell under barndomen men blir viktigare under 

tonåren eller den dag den adopterade själv får barn.  

• Många adopterade vill söka sina rötter. Som adoptivförälder har man ett ansvar att ge barnet stöd i 

detta. Man kan säga att barnets bakgrund har inverkan på och finns med under hela den 

adopterades liv. Mer om det i utbildningens sista avsnitt.  
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Bild 4:11 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning: ”Svarta hålet”. Se bilagan sid 5. 
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Bild 4:12 

 

• I medgivandeutredningen läggs vikt vid hur adoptivföräldrarnas nätverk ser ut och hur relationerna 

till nätverket fungerar. Med nätverk menas föräldrar, syskon, släkt, vänner eller andra personer som 

man står nära. Ett starkt nätverk är en resurs och utgör en skyddande faktor för en familj. Om man 

har goda relationer till sitt nätverk ökar möjligheten att det finns personer i ens närhet som kan 

erbjuda stöd och hjälp vid behov.  

• Det finns ett talesätt ”Det krävs en by för att uppfostra ett barn”. Det är förstås föräldrarnas ansvar 

att ge barnet omsorg och fostran men andra vuxna kan också få stor betydelse för barnet. De kan 

vara direkt viktiga för att de finns där för barnet men de kan också vara indirekt viktiga för att de ger 

stöd till föräldern.  

• Som förälder är det skönt att ha tillgång till ett fungerande och stabilt nätverk. Då har man någon att 

rådfråga, någon att dela barnets framsteg med och någon att lyfta eventuell oro och problem med. 

De flesta tycker det känns bra att någon som är viktig för mig också har ett starkt engagemang i mitt 

barn.  

• Att få ingå i ett stabilt och positivt nätverk med familj och släktgemenskap skapar sammanhang för 

ett barn. Som förälder behöver man tänka på att ens egna relationer till personer i släkt och nätverk 

påverkar barnets möjlighet att ha kontakt med och skapa relationer till dem.  

 

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 64 

 

Bild 4:13 

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om det första mötet med barnet. Läs kapitel 5. 
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Kapitel 5 - Att möta barnet 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna får fundera över hur de kan förbereda sig själva och sitt nätverk inför adoptionen. Att de får 

tänka på det ”första mötet” med sitt barn även utifrån barnets perspektiv. 

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 
Hur kan jag förbereda mig inför att ta emot barnet? 

Vilka frågor tror jag att ett barn som redan finns i min familj kan ha inför att få ett syskon?  

Hur föreställer jag mig det första mötet med barnet? 

Hur föreställer jag mig att barnet kommer att reagera? 

Vika reaktioner hos barnet skulle vara svåra för mig att hantera? 

Hur skulle det kännas att inte förstå språket och inte kunna kommunicera genom att prata?  

Hur skulle det vara för mig att helt plötsligt få ett annat namn? 

Förslag på övningar 
Arbeta gärna med reflektionsfrågorna i par, bikupor, grupp eller som värderingsövning. 

Använd gärna en eller ett par övningar. Förslag på övningar:  

• ”Barnets värld” Bilaga s. 6. Övningen åskådliggör hur barnets kända tillvaro försvinner i samband med 

adoptionen. 

• ”Födelsedag på rad” eller ”Främmande text” bilaga s 4. Temat språk. Deltagarna får tänka sig in i hur 

det skulle vara att inte kunna förstå och kommunicera via språket. Någon av dessa övningar kan göras 

om de inte använts vid tidigare avsnitt. 

• ”Namnlappen” bilagan s. 7. Deltagarna får tänka sig in i hur det skulle vara att få ett nytt namn.  

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 66 

 

Bild 5:2 

 

• Ledaren hälsar välkommen.  

• Ta upp närvaro och uppmärksamma eventuell frånvaro.  

• Förra avsnittet handlade om att bilda familj. Vi pratade om att det är en stor omställning att bli 

förälder och att en adoptivfamilj kan ställas inför extra stora utmaningar. Det är därför viktigt att 

man förbereder sig, både praktiskt men kanske främst känslomässigt så man är redo att ta emot sitt 

barn.   

• Det är också av yttersta vikt att man söker stöd och hjälp om man möter problem i sin parrelation 

och/eller sitt föräldraskap.  

• Frågor och funderingar?  
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Bild 5:3 

 

• Att vänta på ett adoptivbarn kan innebära en lång och oviss väntan.  Det är svårt att veta hur lång 

väntetiden blir och mycket av det som sker ligger utanför ens egen kontroll.  Många har redan väntat 

på att bli gravida och därefter väntat på olika utredningar och behandlingar i sin strävan att få barn.  

• Väntetiden är en förberedelsetid. Det är mycket viktigt att man aktivt förbereder sig för att bli 

adoptivförälder. Man kan använda väntetiden till både praktiska och mentala förberedelser. 

• Vi har tidigare berört hur viktigt det kan vara att fundera över sin egen uppväxt och relationen till 

sina föräldrar.  

• När man fått ett barnbesked kan man konkret fundera kring hur man ska göra sig redo att ta emot 

sitt barn. Kanske har barnet funktionshinder eller någon sjukdom och då kan man behöva lära sig 

mer om det och kanske etablera kontakter med sjukvård och barnhabilitering. Det är också bra om 

man försöker lära sig mer om hur man kan förstå och bemöta barn som upplevt trauma.  

• Under föräldrautbildningen och via intresseföreningar och sociala medier kan man utbyta 

erfarenheter med andra i liknande situation vilket för många kan kännas både intressant och viktigt.  

• Om man redan har barn så behöver man förbereda sitt barn på att det ska få ett syskon. 

• Det är också bra om man tar med sitt närmaste nätverk i förberedelserna och är tydlig med hur man 

vill att de ska förhålla sig till den nya familjemedlemmen. 
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Bild 5:4 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 5:5 

 

• En adoption är inte definitiv förrän adoptionsbeslutet vunnit laga kraft. Det kan hända mycket på 

vägen som kan försena eller kanske sätta stopp för adoptionen. 

• Barnets förälder kan ångra sitt beslut att lämna barnet för adoption eller kanske en släkting till 

barnet vill ta hand om det.  Det kan uppdagas omständigheter som gör att barnets bakgrund måste 

utredas igen. I en del fall kan barnet bli väldigt sjukt eller avlida före adoptionen blir av.  

• Adoptionsprocessen kan också påverkas av politiska beslut i landet eller eventuella katastrofer.  

• Om den som väntar på att adoptera blir gravid kommer adoptionsprocessen troligtvis att avbrytas. 

De förutsättningar utifrån vilka man fått medgivande förändras och flera av barnens 

ursprungsländer accepterar inte sökanden som väntar barn eller får barn i samband med 

adoptionen. De barn som finns tillgängliga för adoption anses ha så stora behov att de behöver sina 

adoptivföräldrars fulla fokus.  
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Bild 5:6 

 

• Hur barnet förbereds för adoption kan variera mycket beroende på vilket land barnet lever i, vilken 

inställning man har till barns behov av förberedelse, vilka resurser som finns och barnets ålder.  

• En del barn kanske inte får någon som helst förberedelse. Vad känner du inför det? 

• Blivande adoptivföräldrarna får ofta som uppgift att skicka fotografier till barnet. Kanske kan man 

göra en fotobok eller ett album med bilder på sig själv, familjen, hemmet och släktingar. 

• Ibland får barnet ”träffa” sina blivande föräldrar digitalt via webkamera.  
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Bild 5:7 

 

• Du som förälder kan ha stora förväntningar inför det första mötet och att träffa barnet första gången 

kan väcka mycket starka känslor. Det är viktigt att ändå försöka se situationen utifrån barnets 

perspektiv. Föräldern har länge längtat efter barnet. Barnet har kanske inte alls förberetts på att det 

ska få föräldrar och har kanske inte heller tänkt sig en annan tillvaro än den det lever i.  

• För barnet innebär adoptionen ett uppbrott från omsorgspersoner och allt det känner till och är van 

vid. Det kan vara överväldigande för ett barn och det är svårt att veta hur det enskilda barnet 

kommer att reagera. En del barn verkar direkt söka sig till adoptivföräldern. De kan ha ett distanslöst 

förhållningssätt eller så har de blivit tillsagda att bete sig så. Andra barn kan vara väldigt 

avvaktande, avvisande eller aggressiva. Det finns också barn som inte svarar på kontaktförsök utan 

verkar avstängda och apatiska. Det är bra om man är förberedd på att första mötet kan bli både 

kaotiskt och kanske en besvikelse så man har beredskap att hantera sina känslor inför mötet med 

barnet.  

• En del adoptivföräldrar känner direkt samhörighet och varma känslor för sitt barn. Andra kan ha 

blandade känslor. En del drabbas av oro och tvivel och kanske till och med börjar undra om det var 

ett riktigt beslut att adoptera. Om man är två som adopterar tillsammans är det viktigt att man pratar 

med varandra om sina känslor och har en öppenhet inför att man kan känna väldigt olika. Det kan 

kännas tabubelagt att ha negativa känslor men det är viktigt att våga prata om dem.  

• Det kan också vara så att man känner väldigt litet eller kanske ingenting alls. Det tillståndet kan vara 

normalt men om det pågår under lång tid kan det vara ett tecken på depression vilket kan drabba 

människor som står inför livsavgörande händelser.  
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Bild 5:8 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor.  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning ”Barnets värld”. Se bilagan sid 6. 

• Övningen ger deltagarna möjlighet att tänka sig in i hur det kan vara för ett barn att förlora alla 

kända personer och sin kända miljö i samband med adoptionen. 
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Bild 5:9 

 

• Hur länge man vistas i barnets födelseland beror på vilka regler och rutiner som gäller för just det 

landet.  

• Vistelsetiden är en viktig förberedelsetid både för dig som adoptivförälder men också för ditt barn.  

• Ni får möjlighet att bekanta er med och lära känna varandra. Om man får träffa personer som vårdat 

barnet så kan man få viktig information om barnets vanor och preferenser som kan bli en hjälp när 

man själv ska ta hand om barnet. 

• Barnet får tid att vänja sig vid sina föräldrar. En del barn får träffa sina nya föräldrar många gånger 

under flera veckors tid i den miljö som barnet känner till. Andra får bara några korta möten och 

sedan förväntas barnet följa med de nya föräldrarna. 

• Att vara i barnets födelseland kan ge adoptivföräldrarna en bild av landet som de sedan kan 

förmedla och dela med barnet. Tiden i landet kan bli en viktig del av familjens gemensamma 

historia.  

• Adoptivföräldrar kan uppleva tiden i barnets land som påfrestande. Det är mycket som är nytt och 

främmande och mötet med barnet kan väcka starka känslor. De kan också känna sig stressade av 

att socialarbetare eller psykologer observerar deras samspel med barnet samt att de uppföljningar 

som dessa personer gör kan ha betydelse för adoptionsbeslutet. 

• Adoptivföräldrar kan väcka uppmärksamhet bland landets befolkning och mötas av nyfikenhet, 

fördomar eller misstro. I en del länder kan allmänheten ifrågasätta internationell adoption och det 

kan därför vara viktigt att man inte väcker negativ uppmärksamhet eller utsätter sig för risker.  Att 

inte smälta in i omgivningen kan ge föräldern en aning om hur det kan vara att se annorlunda ut 

vilket deras barn med stor sannolikt kommer att göra i Sverige.   
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Bild 5:10 

 

• För barnet innebär adoptionen uppbrott, separationer och förlust. Utöver detta ska barnet också 

anpassa sig till ett nytt hem, nytt språk och en ny familj.  Man får vara beredd på att barnet kan 

reagera med krisreaktioner innan det funnit sig tillrätta i sitt nya sammanhang.  

• Ju mer föräldern vet om barnets bakgrund desto större blir möjligheten att förstå och rätt bemöta 

barnets reaktioner och beteenden. Kanske har barnet utvecklat beteenden som fyllde viktiga 

funktioner när det bodde på ett barnhem men som inte fungerar i en familj. Man får då hjälpa sitt 

barn att lära in nya beteenden som passar bättre i det nya sammanhanget.  

• Information om vilken mat barnet är van vid, de vanor och rutiner som barnet haft, vad barnet tycker 

om och eventuella rädslor kan hjälpa föräldern att anpassa den första tiden så att barnet kan känna 

igen något och att inte allt blir nytt.  

• Att få med sig saker från det tidigare hemmet till det nya kan hjälpa barnet i övergången. Dessa 

föremål kan bli en bro mellan det gamla och det nya och kallas ibland för övergångsobjekt. Det kan 

vara en leksak, en nappflaska eller ett klädesplagg.  Dessa föremål kan vara mycket viktiga för 

barnet den första tiden men de kan också ha betydelse senare under uppväxten. Adoptivföräldrarna 

bör spara dessa eftersom de utgör en länk till barnets historia och livsberättelse.  
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Bild 5:11 

 

• Ett barn som adopteras kanske redan har ett språk. Ju bättre språk barnet har desto lättare går 

språkbytet.  

• Det finns ett starkt samband mellan språkutveckling och anknytning. Ett barn som inte är van att bli 

sedd och få sina behov tillgodosedda kan ha en låg motivation att kommunicera och samspela med 

andra.  

• En fördjupad relation och ett bra samspel mellan barnet och en omsorgsperson väcker barnets 

intresse att lära sig prata.  En förälder som hela tiden benämner saker, händelser och känslor hjälper 

barnet att förstå sammanhang och lägger grunden till en god språkutveckling. Det är viktigt att man 

uppmuntrar barnet och ger positivt gensvar så det stärks i sin vilja att kommunicera.  

• Föräldrar kan stärka barnets språkutveckling genom att prata mycket med barnet. Man kan använda 

bilder som stöd. Ett praktiskt tips är att skriva ut och plasta in bilder. Då kan man visa bilder och 

berätta för barnet vad som ska hända och barnet kan också visa och berätta vad det vill.  

• Att läsa högt för sitt barn skapar trevliga stunder och hjälper barnet att få ett rikt ordförråd. 

Forskning visar att de barn som i tidig ålder haft vuxna som läst högt för dem har ett väsentligt 

mycket större ordförråd än barn som ingen läst för.  

• Namnet är en del av en människas identitet. Adoptivföräldrar behöver fundera på vilken betydelse 

namnet kan ha för deras barn. Ska barnet behålla sitt namn eller få ett nytt namn som är mer 

anpassat till Sverige? Hur påverkar våra namn känslan av kontinuitet och identitet? Vad har namnet 

för betydelse för omgivningens sätt att betrakta och bemöta en person och vilken inverkan kan det 

få i en människas liv, som barn och som vuxen? 
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Bild 5:12 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

Förslag på övning 
”Namnlappen” Se bilaga s. 7. Övningen syftar till att deltagarna får föreställa sig hur det kan vara att få ett 

nytt namn.  

”Födelsedag på rad” eller ”främmande text”. Se bilaga s. 4. (Om de inte använts i tidigare avsnitt) Övningarna 

syftar till att deltagarna ska få känna hur det känns att inte kunna förstå och kommunicera med språk. 
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Bild 5:13 

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om den första tiden tillsammans. Läs kapitel 6. 

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 78 

 

Kapitel 6 - Den första tiden tillsammans. 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna får kunskap om reaktioner och beteenden som kan förekomma hos adoptivbarn den första 

tiden efter en adoption. Att deltagarna inser hur viktigt det är att de bearbetat sina egna upplevelser så att de 

kan vara beredda att möta sitt barn. 

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 
• Vad tänker/ känner jag inför de exempel på beteende som nämnts? 

• Hur kan jag fortsätta vara lyhörd inför barnet om jag har svårt att förstå barnet eller om barnets 

beteende väcker frustration och negativa känslor hos mig? 

• Vilka beteenden skulle vara svårt för mig om barnet uppvisade? Vad kan jag behöva för stöd för att 

hantera dessa på ett bra sätt 

• Vad har jag själv för erfarenheter av förluster och sorg? 

• Vad har hjälpt mig att gå vidare? 

• Vad behövs för att jag ska kunna möta ett traumatiserat barn utan att själv överväldigas av barnets 

känslor av utsatthet och så att säga smittas av barnets trauma?  

• Hur kan jag visa barnet att jag är att lita på och kommer att finnas kvar? 

• Vart skulle jag vända mig om jag behövde stöd i mitt föräldraskap?   

Övningar 
Arbeta gärna med reflektionsfrågorna i par, bikupor, grupp eller som värderingsövning. 

Använd gärna en övning. Förslag på övningar: se bilagan.  

Förslag på övning: ”Vinjetter”. Se bilagan s 9-10.   
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Bild 6:2 

 

• Ledaren hälsar välkommen.  

• Ta upp närvaro och uppmärksamma eventuell frånvaro.  

• Förra avsnittet handlade om det första mötet. Vi tog upp hur mötet kan upplevas, både för föräldern 

men främst utifrån barnets perspektiv.  

• Frågor/funderingar?  
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Bild 6:3 

 

• Ett barn som adopteras förlorar den miljö och de människor det känner till och är van vid. Det barnet 

tidigare lärt sig, språket, beteenden och de vanor det skapat kanske inte fungerar i den nya 

omgivningen. Allt är nytt och okänt och barnet separeras från alla människor det känner. Barn kan 

inte till fullo förstå vad en adoption innebär och mest sannolikt upplever de förlust och övergivenhet 

i samband med adoptionen. Äldre barn kan bära med sig minnen. Det är viktigt att föräldrar är 

lyhörda och visar intresse för barnets historia och berättelse.  

• En del barn kompenserar känslan av utsatthet genom att göra sig så oberoende som de kan. De tar 

avstånd från sina behov och låter inte andra komma nära. Omgivningen kan tolka detta som att 

barnet är duktigt och självständigt.  

• Det är inte ovanligt att barn regerar med avstängdhet och sluter sig inom sig själva om tillvaron blir 

alltför kaotisk.   

• Att bli förälder är en stor omställning i livet och kräver anpassning. Även om barnet är efterlängtat så 

kan det nyblivna föräldraskapet innebära påfrestningar.  

• Den nya familjen behöver tid att lära känna varandra och skapa fungerande vardagsrutiner. Barnet 

behöver i lugn och ro få knyta an till föräldern/föräldrarna. Detta sker genom att den vuxne ser 

barnets behov och möter det. Det kan ta lång tid innan barnet kan känna tilltro till föräldern och 

därför kan föräldern behöva vänta på barnets gensvar. För många är det frustrerande att investera 

mycket i en relation utan att få något tillbaka. Kanske knyter barnet bara an till den ena föräldern.  
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Bild 6:4 

 

• Barn är individer och reagerar olika. Här följer exempel på några reaktioner som barn kan uppvisa i 

samband med adoption. 

• Otrygghet och rädsla. Föräldrarna vill bygga relation snabbt men det är viktigt att vänta in barnet. 

Barnet kan vara avvisande och undvika närkontakt. Barnet har upplevt uppbrott och vågar kanske 

inte tro att det ska stanna kvar i familjen och att föräldrarna ska finnas kvar. En del barn drar sig 

undan och visar inga behov trots att de är helt beroende av förälderns omsorg. Andra barn kan 

tvärtom uppvisa oerhört behov av närkontakt och måste alltid vara i förälderns närhet för att kunna 

känna trygghet.  

• Med tiden skapas tillit och barnet kan känna sig trygg i familjen. Barnet kan ändå reagera med oro 

inför separationer och förändringar. Att påbörja och avsluta en aktivitet, att mötas och skiljas samt 

att lägga sig och sova för natten är exempel på situationer som kan väcka oro hos barnet. En del 

barn har kanske lämnats bort när de sov.  

• Sorg förtvivlan och förvirring. Barnet har förlorat hela sin kända miljö och de personer som stått för 

omvårdnaden. Detta innebär en stor förlust och barnet behöver tid att sörja, acceptera förlusten och 

acceptera det nya. Även när barnet vant sig vid sin nya familj och situation så kan förändringar 

återuppväcka starka känslor av sorg och förvirring.  

• Tillbakagång i utvecklingen. Ett barn som är med om stora förändringar kan reagera med att gå 

bakåt i utvecklingen. Det kan anses normalt och så länge det är tillfälligt behöver man inte bli orolig. 

Tillbakagången kan ses som att barnet upplever sig hjälplöst och det kan tolkas positivt att det har 

förmåga att vara beroende och söka trygghet hos föräldern.  
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Bild 6:5 

 

• En del barn gör allt för att vara föräldrarna till lags. Barnet kan ha lärt sig att medgörlighet är enda 

sättet att få uppmärksamhet och omvårdnad. Barnet kan också ha en rädsla att inte få stanna kvar 

om det inte gör som föräldern önskar. Ett barn som förhåller sig på det sättet behöver stöd att våga 

ge uttryck för sin egen vilja utan att vara rädd för att bli avvisad eller övergiven.  

• En del barn gör inte skillnad på vuxna utan kan söka sig till vem som helst. Man kan misstolka detta 

som att barnet är öppet, men mer sannolikt beror det på att barnet saknat någon viktig vuxen som 

stått för omsorg. Det har därför fått söka vård hos den som funnits till hands. Det är viktigt att 

barnet får lära sig att det i första hand är föräldrarna som står för omsorg och trygghet.  

• När allt är nytt och okänt kan det kännas tryggt för barnet att söka sig till situationer som det kan 

känna igen sig i. Barnet kan söka sig till eller kanske omedvetet framkalla situationer det upplevt 

tidigare. Detta kan skapa svårigheter, särskilt om barnet tidigare blivit avvisat eller utsatt för våld.  

• En del barn ljuger och stjäl vilket vuxna kan finna oacceptabelt. I den värld barnet levt kan ett sådant 

beteende fyllt en viktig funktion. Rädsla för straff kan göra att barn ljuger eller ännu värre, rädslan att 

inte få stanna kvar hos föräldrarna. Barnet kanske inte har haft något eget och har därför aldrig fått 

lära sig att respektera andras egendom. Kanske har det helt enkelt lärt sig att ta för sig själv om det 

är något det velat ha eller har behövt.  

• Barn som varit utsatta för våld kan visa rädsla inför och vilja undvika fysisk beröring. Barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp kan ha ett sexualiserat beteende vilket kan väcka negativa känslor 

hos vuxna som kan få svårt att bemöta barnet och visa närhet på ett bra sätt.  Det blir en viktig 

uppgift för föräldrar att hjälpa barnet stärka sin integritet och kunna sätta gränser för sin kropp och 

sitt sätt att agera så det kan skapa trygga och goda relationer till andra.   
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Bild 6:6 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning . 

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning: vinjetter. Deltagarna får läsa en kort text som beskriver en specifik situation och 

fundera kring den. Se bilagan sid 8-9. 
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Bild 6:7 

 

• Vi har tidigare belyst hur viktigt det är att man som förälder funderat kring och bearbetat sina egna 

barndomsupplevelser och de relationer man haft till de personer som tagit hand om en. Sådana 

tankeprocesser kan stärka den personliga utvecklingen och hjälpa en att ta ställning till hur man 

själv vill vara som förälder.  

• Det är vanligt att obearbetade upplevelser från uppväxten kommer upp till ytan när man själv får 

barn. När man möter sitt barns starka känslor kan det väcka minnen och känslor kring hur man själv 

hade det som barn. Om du som förälder bär på svåra minnen som inte är bearbetade kan det bli 

svårt att skilja ut vad som är dina egna och vad som är barnets känslor. Ett adopterat barn bär på 

upplevelser som föräldern inte känner till men som kan ha stark påverkan på barnet. Ett barn som 

bär med sig trauma kan väcka en eventuell utsatthet du själv upplevt. Det kan då bli svårt för dig att 

orka stå ut med dina egna känslor och samtidigt bemöta barnet på ett bra sätt.  

• Att ha upplevt svårigheter kan vara en hjälp i att förstå barnets känslor, men det förutsätter att du 

först bearbetat och är trygg med dina egna känslor och reaktioner.   

• Bilderna får illustrera att vi påverkas av andras känslor. Känslor smittar och det är viktigt att vi 

hjälper oss själva, innan vi kan hjälpa någon annan. För att kunna möta och stå ut med andras svåra 

känslor behöver vi kunna känna igen och ha bearbetat våra egna känslor.  
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Bild 6:8 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 6:9 

 

• Hur skapar man trygghet? Det är individuellt vad barn behöver och hur de reagerar. En del barn vill 

ha mycket närhet medan andra kanske inte alls verkar tycka om fysisk beröring. Vissa barn kan 

behöva uppmuntran att ta plats och utforska medan man för andra barn kan behöva sätta snävare 

gränser. En del barn anpassar sig snabbt medan andra kan behöva lång tid att acceptera sin nya 

livssituation.  

• Det är viktigt att som förälder vara lyhörd för barnets behov och att ha tålamod. Att skapa tillit kan ta 

lång tid. Relationer bygger på ett givande och tagande men när man tar hand om ett barn som haft 

det svårt kan det upplevas som att det bara är föräldern som ger utan att få så mycket tillbaka. Det 

kan vara svårt att hantera och kan påverka hur man känner inför sitt föräldraskap och för sitt barn. 

Det kan kännas otillåtet att ha negativa känslor eller inga känslor alls men det är viktigt att prata om 

det och om det blir bestående ska man söka hjälpa.   

• Barn kan aldrig bli bortskämda vad gäller kärlek och trygghet. Om föräldern ser barnets behov och 

bekräftar dessa så lär sig barnet att det är värt att älskas och att dess känslor är viktiga. En förälder 

som kan känna in hur barnet känner och stå ut med barnets svåra känslor visar barnet hur man kan 

klara av det svåra och hur man kan reglera känslor så de inte blir för överväldigande.  

• Det finns hopp även för ett svårt traumatiserat barn. Med mycket kärlek och trygghet kan barnet kan 

barnet få möjlighet att bygga en trygg anknytning och utvecklas positivt. Förutsättningen är att det 

finns en lyhörd trygg vuxen som kan se och möta barnet. Det kan vara extra utmanande att vara 

adoptivförälder. Man kanske känner sig misslyckad och ifrågasatt om det uppstår problem i 

relationen till barnet eller annat som berör familjesituationen.  

• Det är oerhört viktigt att söka hjälp och stöd, i ett så tidigt skede som möjligt. 
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Bild 6:10 

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning.  

• Använd gärna någon eller några av ovanstående frågor,  

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  
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Bild 6:11 

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om 

kurstillfället.  

• Utvärdering?  

• Nästa träff kommer att handla om att vara en adoptivfamilj. Läs kapitel 7. 
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Kapitel 7 - Att vara en adoptivfamilj 

Målsättning och syfte 
Att deltagarna får insikt i att adoption följer en person genom hela livet och hur det kan påverka och ta sig 

uttryck under olika perioder i livet. Att deltagarna får fundera kring begreppen rasifiering och diskriminering. 

Att deltagarna förstår att en adoptivfamilj kan möta större utmaningar än andra familjer. Att deltagarna inser 

betydelsen av ursprung samt att adoptivföräldrar har ett ansvar att ge stöd till sitt barn i dess sökande efter 

sitt ursprung.  

Eftersom det är utbildningens sista träff kan det vara trevligt att göra den speciell med gott fika och 

kursintyg.  

Reflektionsfrågor och övningar 
Det kan vara svårt att hinna med alla frågor. Utbildaren kan välja vilka som känns mest relevanta och 

passande för gruppen. Se till att få med frågor till olika moment. Utbildaren kan med fördel använda en eller 

ett par övningar för att deltagarna på ett mer praktiskt sätt ska få möjlighet att reflektera kring avsnittets 

frågeställningar.  Det är då viktigt att förbereda övningarna och avsätta tillräckligt med tid.   

Frågor 
• Vad tänker jag om att adoptionen har betydelse genom hela livet? 

• Hur tror jag att det kommer att kännas för mig och barnet att alla kan se att vi är en adoptivfamilj?  

• Hur kan jag hjälpa mitt barn att hantera att vi är olika? 

• Hur kan jag som förälder bemöta rasism i vardagen?  

• Hur kan jag som förälder stötta mitt barn i att bemöta rasism? 

• Vad betyder mitt eget ursprung för mig? 

• Hur kan jag ge stöd till mitt barn i att söka sitt ursprung?  

Övningar 
Reflektionsfrågor i grupp / par  eller bikupor. Arbeta gärna med reflektionsfrågorna genom att använda en 

passande övning. Till exempel en värderingsövning. Se bilagan.  

”Vinjett E” Om tonårstiden, se bilagan sid 9.  

”Hitta rätt person” Övningen syftar till att visa hur vi människor har en tendens att kategorisera och bedöma 

andra utifrån kriterier som t ex utseende, etnicitet och ålder. Se bilagan sid 10.  

”Svarta hålet” (Om övningen inte använts tidigare) En övning som visar på hur adopterade barns första tid i 

livet ofta är okänd men ändå har betydelse i deras liv. se bilaga sid 5  
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Bild 7:2

 

• Kursledaren hälsar välkommen, tar upp närvaro och uppmärksammar eventuell frånvaro. 

• Förra avsnittet handlade om den första tiden tillsammans. 

• Finns det frågor och funderingar att fånga upp? 
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Bild 7:3 

 

Adoptionen följer den adopterade hela livet. Ofta vilar den i bakgrunden för att kanske göra sig gällande när 

den adopterade eller familjen står inför något nytt. Det är vanligt att förändringar och livskriser väcker nya 

funderingar kring adoptionen.  

Börja på förskola  
Det är viktigt att barnet fått en trygg anknytning till föräldrarna innan det ska börja på förskola eller skola. 

Kanske måste föräldrarna vara hemma extra länge med barnet och det kan behövas en lång inskolning. Barn 

som blivit övergivna kan vara rädda att föräldrarna inte ska komma och hämta på eftermiddagen. Barn 

reagerar på olika sätt. En del visar sin rädsla att lämnas, klamrar sig fast och protesterar och gråter när 

föräldern lämnar dem på förskolan. Andra kanske verkar helt likgiltiga vilket är minst lika oroväckande. För en 

del barn kan förskolans miljö och rutiner väcka minnen från tiden på ett barnhem. Det är viktigt att föräldern 

skapar tydliga rutiner för barnet vad gäller att lämna och hämta samt att ha en dialog med pedagogerna så 

de kan förstå barnets beteende och reaktioner och ge ett bra bemötande.  

Börja skolan  
Att börja skolan är ett stort steg för alla barn. Kraven ökar på att socialt interagera med andra och man 

förväntas följa med i undervisningen.  För barn som har utvecklingsförseningar eller svårt med språket kan 

det uppstå svårigheter i samband med skolstarten och för vissa barn kan man behöva skjuta upp den. Barn i 

denna ålder får en ökad medvetenhet om att det ser annorlunda ut och det kan väcka frågor om adoptionen. 

Det är viktigt att man som förälder är lyhörd inför barnets funderingar och att man är redo att möta barnets 

känslor och reaktioner.  
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Tonårstiden   
En fas i livet som många beskriver som stormig. Som barn är man fortfarande beroende av sina föräldrar men 

har också ett behov av att frigöra sig och bli självständig.  För adopterade och deras föräldrar kan den bli 

extra påfrestande.   

Under tonåren blir kamrater och vänner väldigt viktiga och man söker identifikation och tillhörighet. 

Adopterade kan känna sig annorlunda och utanför. Kanske upplever de att de inte passar in i de ideal som 

råder vad gäller hur man ska se ut. Att känna sig annorlunda kan inverka negativt på självkänslan.  Under den 

här tiden kan förälskelser och kärleksrelationer bli aktuellt vilket kan vara underbart men också aktualisera 

rädsla att bli avvisad och övergiven. 

En del adopterade gör kraftiga tonårsrevolter. De testar föräldrarnas tålamod till det yttersta och skriker 

kanske ”Du är inte min riktiga mamma/pappa. Det kan göra ont och såra, men det är viktigt att föräldrarna 

visar att de står kvar vad som än sker.  

Andra adopterade kan ha en väldigt lugn tonårstid. De verkar inte ha några behov av frigörelse och orsaker 

inte något drama för sig själva eller sin familj. Inte alla ungdomar behöver en kraftfull frigörelse, men 

utebliven tonårsrevolt kan för vissa bero på att barnet inte vågar försöka frigöra sig. Det kan känna 

(omedvetet?) att bandet till föräldrarna inte är tillräckligt starkt för att hålla om gränserna tänjs för mycket 

och konflikterna blir för stora. Rädslan för att bli övergiven kan hämma frigörelseprocessen.  

Att bli vuxen  
När adopterade blir vuxna lämnar de sina vanliga sammanhang där alla känt till att de är adopterade. Kanske 

flyttar de till en annan ort eller börjar en ny utbildning. Omgivningen vet inte att de är adopterade och kan 

betrakta dem som om de vore icke-svenskar. Det kan väcka nya funderingar kring självbild och identitet. Som 

ung vuxen ska man etablera sig på arbetsmarknaden och många börjar längtar efter en livskamrat. För de 

adopterade som möter svårigheter och motgångar inom dessa områden riskerar självkänslan att påverkas 

negativt.  

Att få barn  
Många människor blir intresserade av sitt ursprung i samband med att de själva ska få barn. Man börjar 

fundera kring hur man själv hade det när man växte upp och det kan vara så att man behöver bearbeta 

upplevelser från barndomen för att bli redo att vara förälder. För adopterade kan ett eget föräldraskap 

innebära att tankar och känslor som legat i bakgrunden plötsligt blir väldigt aktuella. Att ha blivit övergiven 

och att inte känna till sin egen första tid i livet kan väcka starka känslor av utsatthet och sorg. För andra kan 

det kännas viktigt att få ett eget barn. Att ha genetiska band till någon annan person de känner till skapar för 

dem ett samband som de tidigare saknat.  
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Bild 7:4

 

• Avsätt tid för reflektion i form av samtal ( i par, bikupa eller grupp)  eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning: ”Vinjett E” se bilaga sid 9. 
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Bild 7:5 

 

Mörk utanpå men vit inuti. Många adopterade beskriver att de känner sig som svenskar men att personer 

utanför deras närmaste omgivning ofta bemöter dem som om de inte vore det vilket blir en ständig 

påminnelse om att de ser annorlunda ut. 

Rasifiering  
Rasifiering innebär att personer förknippas med stereotypiska karaktärsdrag utifrån fördomar om deras 

ursprung. Det är alltid negativt att utsättas för rasifiering eftersom man då inte ses som den individ man är 

utan möts av uppfattningar som baseras på att man tillhör en viss grupp.  Även vita människor rasifieras, 

men eftersom vi lever i ett land där vitt är norm är det sällan negativa föreställningar som råder om det vita. 

Att rasifieras som vit skapar heller inte utanförskap i ett sammanhang där de flesta är vita.  

Det är inte bara ras och utseende som tillskrivs egenskaper.  Ålder, bostadsort och yrken är andra exempel på 

sådant som vi människor kan kategorisera varandra utifrån. 

Rasism  
Förställningen att människor kan delas in i raser och att dessa raser har olika värde. Adopterade som utsätts 

för rasism kan ha svårt att dela sådana upplevelser med sina föräldrar.  

Diskriminering Orättvis behandling eller negativ särbehandling. Diskriminering sker när en person behandlas 

sämre än en annan person i en jämförbar situation. Adopterade kan diskrimineras och utsättas för kränkande 

behandling utifrån sitt ursprung.  

Det är viktigt att man som förälder är uppmärksam på hur ens barn bemöts och att föräldern orkar ta emot 

barnets reaktioner. Som förälder är man en förebild för barnet när det gäller att förhålla sig till omgivningens 

intresse, nyfikenhet och fördomar. Det är vanligt att adoptivföräldrar får frågor om barnet och adoptionen från 

personer som inte alls är nära.  Då kan det vara nödvändigt att markera en tydlig gräns för att skydda barnets 

och familjens integritet.  
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning: ”Hitta rätt person” Övningen syftar till att visa hur vi människor har en tendens 

att kategorisera och bedöma andra utifrån kriterier som t ex utseende, etnicitet och ålder. Se bilagan 

s 10.  

  

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/


 

Vägledning för FIA-utbildare 
 

Skellefteå  
11 maj 2023 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21• Skellefteå   

010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se Sid 96 
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• Alla barn har rätt att känna till sitt ursprung. Frågor om ursprunget kan vara mer eller mindre 

aktuella under ett barns uppväxt och hur barnet förhåller sig till det är väldigt individuellt.   

• Det är förälderns ansvar att prata med sitt barn om dess ursprung och att vara öppen för barnets 

frågor. En del barn undviker att prata med sina föräldrar om detta. Kanske tror de att föräldrarna 

skulle bli ledsna eller arga inför sådana funderingar och därför håller barnen frågorna för sig själva.  

Som förälder till en adopterad måste man vara öppen för att barnet kan behöva fundera kring och 

prata om sitt ursprung.  

• Föräldrarna behöver anpassa information och samtal till en nivå som passar barnet. De ska vara 

öppna för barnets funderingar men inte pressa barnet om det inte själv är redo.   

• För en del är det viktigt att söka sitt ursprung, för andra är det inte det. Den adopterade måste själv 

få avgöra om den vill göra efterforskningar kring sitt ursprung. Att söka sitt ursprung behöver inte 

alltid innebära att man söker biologiska band. Man kan söka sitt ursprung även genom att läsa sina 

adoptionsdokument, göra återresor, lära sig mer om födelselandet, laga mat som är typisk för landet 

eller gå med i intresseorganisationer.  

• Som adoptivförälder har man en skyldighet att stödja barnet i dess sökande.  

• MFoF har fått regeringens uppdrag att hjälpa adopterade med att söka sitt ursprung.  MFoF hjälper 

enskilda personer och har även gett ut en vägledning för kommunens handläggare hur de kan hjälpa 

adopterade i frågan. Information finns på MFoF:s hemsida. 
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• För en del adopterade känns det mycket viktigt att resa till sitt ursprungsland medan det för andra 

kan vara helt ointressant.  

• Återresan kan göras med förhoppning att få reda på mer om sitt ursprung och kanske till och med få 

träffa biologiska föräldrar och släktingar. Andra gör resan i syfte att lära sig mer om landet och få 

uppleva mat, natur och kultur.  

• En del som gör en återresa känner sig genast hemma. Att se likadan ut som andra skapar 

sammanhang och det finns adopterade som stannat kvar för att bosätta sig i sitt födelseland.  

• Andra berättar att de visserligen såg ut som befolkningen i landet men det blev ändå tydligt att de 

var annorlunda och inte hörde till. För vissa stärktes då deras identitet som svenskar medan andra 

upplevde en stor vilsenhet. För den som inte känner sig fast förankrad i Sverige och sedan upplever 

utanförskap även i födelselandet kan återresan väcka känslor av sorg, ilska eller rotlöshet.    

• Återresor väcker ofta starka och blandade känslor och en adoptivförälder kan vara ett stort stöd för 

sitt barn på en sådan resa.  

• Om man som familj reser till barnets ursprungsland är det viktigt att man förbereder barnet inför 

resan och att man pratar om vilka förväntningar som finns och planerar utifrån det man tror blir bra 

för barnet. I det andra landet kommer barnet att se ut som befolkningen och föräldrarna är de som 

ser annorlunda ut. Att vara i sitt ursprungsland kan väcka många frågor kring det egna ursprunget 

och de biologiska föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna är öppna för och bemöter barnets frågor 

samt ger stöd i att hantera de känslor som kan uppstå.  

• Det är viktigt att barnet förstår att det ska följa med tillbaka hem igen. Yngre barn kan tro att de ska 

bli ”återlämnade” och bli kvar i födelselandet. Om man gör en resa för att hämta ett syskon kan 

barnet kanske tro att det ska bli utbytt och kvarlämnat.   
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• Avsätt tid för reflektion i form av samtal (i par, bikupa eller grupp) eller någon övning 

• Sätt en tid för återsamling och berätta om och hur övningen ska redovisas.  

• Förslag på övning ”Svarta hålet” (Om övningen inte använts tidigare) En övning som visar på hur 

adopterade barns första tid i må vara okänd men att den har ändå betydelse i deras liv. se bilaga s. 5  
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Bild 7:10

 

• Man kan säga att barnet, dess biologiska föräldrar och adoptivföräldrarna vävs samman i en så 

kallad adoptionstriangel.  

• Från det att barnet adopteras ingår det helt och fullt i adoptivföräldrarnas sammanhang. 

Tillsammans bildar de en familj.  

• Även om barnet inte längre lever med sina biologiska föräldrar så finns dessa hela tiden 

representerade i barnets liv. Barnet bär deras utseende och arvsanlag. Och i perioder kommer barnet 

att ha funderingar och frågor kring sina biologiska föräldrar.  

• Adoptivföräldrarna har ett ansvar att möta barnets frågor och kan därför behöva ha klart för sig hur 

de själva känner inför barnets biologiska föräldrar. En del adoptivföräldrar är arga över att barnet 

blivit övergivet, andra kan ha känslor av medlidande eller tacksamhet. Det finns adoptivföräldrar 

som har kontakt med de biologiska föräldrarna.  

• Adoptivföräldrarna har en viktig uppgift när det gäller att ge stöd till barnet att bearbeta känslor och 

frågor som handlar om de biologiska föräldrarna.   

• Varför blev jag övergiven? Lever mina biologiska föräldrar? Hur ser de ut? Har jag syskon? Detta är 

vanliga frågor bland adopterade och adoptivföräldrar måste vara beredda att möta sina barns 

funderingar.  

• I barnets skapande av identitet kommer alla föräldrarna att ha en plats. 
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• Det är inte alltid lätt att vara förälder, och att vara adoptivförälder kan vara extra utmanande. För att 

kunna finnas till för sitt barn och dess behov kan man behöva stöd utifrån 

• Många undviker att söka hjälp eftersom man värnar om sin integritet eller är rädd att omgivningen 

ska tycka att man är en dålig förälder. Väntar man för länge kan problemen växa sig så stora att det 

kan bli svårt att hitta lösningar.  

• Att be om hjälp är inget man ska behöver känna skam inför. Som adoptivförälder har man snarare en 

skyldighet att söka allt stöd man behöver för att kunna ge sitt barn trygga och goda förutsättningar.  

• Socialnämnden ska enligt lag erbjuda stöd efter en adoption. Man kan också vända sig till 

familjerådgivning, barn-och ungdomspsykiatri eller barnhälsovård. På skolor och 

ungdomsmottagning finns kuratorer och psykologer.  

• Kanske känner ni till andra instanser där ni skulle kunna söka stöd och hjälp. 
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Bild 7:12  

 

Innan avslut: 

• Låt varje deltagare få möjlighet att säga ett ord eller en mening som beskriver vad de tycker om FIA-

utbildningen.  

• Säg gärna själv något positivt och tacka deltagarna för deras engagemang.  

• Utvärdering?  

• Dela ut kursintyg.  (Om inte alla ska få ett intyg kan man skicka intygen med post efter utbildningen)  

 

 

 

 

mailto:info@mfof.se
http://www.mfof.se/

