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1. Inledning 
Föreställ dig att du väntar på att bli uppropad i skolan och läraren hoppar över ditt namn för 

att det för tillfället var för svårt att uttala, att din lärare vill vara snäll och visar dig var den 

“utländska” maten är någonstans, att någon frågar din mamma om “barnet pratar svenska” 

eller att barn på skolgården säger till dig “åk hem till ditt land” (följt utav ett skällsord). 

Utöver dessa variationer kan kommentarer som “var tacksam att du kom till Sverige”, “dina 

föräldrar måste varit fattiga”, “vad brun och fin du är” eller “kan du säga något på ditt språk?” 

Vad har alla dessa kommentarer och upplevelser gemensamt? Jo, att alla har upplevts av en 

som är adopterad. 

1.1 Problem 

Varje år adopteras flera barn världen över och Sverige är det land som adopterar flest barn sett 

till antal invånare. Skolan i Sverige ska vara en skola för alla, inkluderande och verka för att 

motverka alla handlingar av kränkande natur (Skolverket, 2011). Trots detta har det 

framkommit i akademiska studier, adoptionsforum och i enskilda individers berättelser att ett 

stort antal adopterade i varierande åldrar har upplevt utanförskap och exkluderande i sitt liv, 

däribland under skolåren. Utanförskapet och exkluderingen som kan mynna ut i områden som 

har allvarliga psykiatriska och sociala problem och vägen in i vuxenlivet kan bli problematisk 

(Luthra, 2009). Forskning om adopterade, adoption och adopterade i samhället visar att det 

finns ett problem för transrasiala adopterade i Sverige.  Enligt Statistiska centralbyrån så 

fanns det den 31 december 2013, 139 507 adopterade individer i Sverige, vilket motsvarade 

ca 1,4 % av befolkningen varav 56 047 adopterade var födda utomlands (SCB, Internationella 

adoptioner minskar). Tobias Hübinette bedriver registerforskning, där han visar på 

adopterades höga representerande i självmord, våldsbrott och destruktiva sexuella beteenden, 

för att nämna några kategorier. Hanna Wallensteen och Therése Fransson har båda i sina 

respektive forskningresultat att utseende och normen för vad som är ”svensk” ställer agendan 

för många, däribland transrasiala adopterade. 

Ur dagens diskurs med jämlikhet, integrering och en skola för alla, så är det intressant att 

undersöka om det upplevs bland forna elever att deras bakgrund och rötter har 

uppmärksammats på ett sådant sätt att de har känt sig inkluderade eller exkluderade i skolan 

och dess miljö. 
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2. Syfte 

Den tidigare forskningen har behandlat både inkludering och exkludering, mestadels ur en 

specialpedagogisk synvinkel. Aktuella forskningsläget om adoption och adopterade har 

behandlat ras, identitet, stereotypa föreställningar, speciellt stöd som kan behövas för 

adopterade, hur adopterade vuxna känner sig i samhället. Syftet med studien blir således att 

undersöka hur adopterade förhåller sig till sin identitet och om den identiteten blivit 

exkluderad eller lyfts fram i skolsammanhang.  

Identiteten är en viktig faktor, både den inre uppfattade samt den yttre uppfattade identiteten, 

när undersökning om inkludering och exkludering sker. Detta är viktigt att identifiera och 

studera, då svenska skolan ska bedriva en jämlik skola där ingen ska känna sig utanför 

(Skolverket, 2011). Samtidigt är det en svår att veta exakt var gränsen går, för forskning visar 

också att det kan behövas viss didaktik och metoder för adopterade, speciellt i de yngre 

åldrarna (Höjer, 2005). 

2.1 Frågeställning 

 

• Hur förhåller sig de adopterade i studien till sin identitet ur ett inkluderings 

och exkluderingsperspektiv? 

• Hur har inkludering och exkludering i skolan tagit form hos de adopterade i 

studien? 

Då syftet är att undersöka hur adopterade förhåller sig till sin identitet och om den identiteten 

blivit exkluderad eller lyfts fram i skolsammanhang, så kommer teman som identitet, familj, 

skola samt upplevelser i vardagen i relation till adoption och inkludering och exkludering 

kommer vara utgångspunkter.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Adoption 

Att forska om adoption och adopterade har visats sig en utmaning, studier har ofta gjorts i 

mindre studiegrupper och tolkningen och det generella forskningsläget blir svårtolkat då dessa 

grupper kan vara för små eller inte representativa forskningsgrupper. Oftast vet inte forskarna 

något om de adopterade och deras familjebild ut när de gör undersökningar, vilket gör att 

svaren kan variera nämnvärt utan att man ibland kan peka på varför. Frank Lindblad forskar 

om adopterade och finner att det finns stora olikheter som gör att det inte finns en och samma 

bild om adopterade i forskarvärlden. Dels kan individuella erfarenheter prägla personen som 

inte enbart kopplas till adoptionen, dels beror det på vilken fas i livet individen var i. Även 

ursprungsland, generation och det aktuella läget i Sverige påverkar resultaten. Lindblad tar 

även upp den kritik som finns inom adoptivforskningen, att den ofta drivs utav 

adoptivföräldrar och därmed har blivit färgad och en skev bild porträtteras, kritiken riktar sig 

mot frågeställningar, idyllisering och upplägg (Lindblad, 2004). Någon som har i sin 

forskning fört ett samtal med vuxna adopterade är Anna von Melen, som med sin forskning 

ville bidra med ett tillägg som saknades i den debatt som ofta förs om adopterade i Sverige. 

Ofta stannar forskningen vid just barnen, menar von Melen och undrar hur många 

skilsmässobarn, adoptivbarn och invandrarbarn som får ha kvar barnstämplen in i vuxen 

ålder. Hennes samtal belyser de vuxna, inte barnen som det ofta forskas om, och likt 

Lindblad, poängterar att ofta har forskningen gjorts utav adoptivföräldrar. von Melen är 

adopterad och säger att det förvisso gör att hon måste vara extra noga med objektiviteten men 

att de adopterade har känt en viss trygghet att hon till viss del delar och har insikt i deras 

vardag. Samtalen har fokuserat kring vissa ämnen som är centrala för en utlandsadopterad, 

som utseende som leder till missuppfattningar, diskriminering och ren rasism, men även 

relationer och de aspekter som är specifika för adopterade (von Melen, 1998). Ålder är något 

som är en av utgångspunkten när man forskar om adopterade. Men det är inte åldern som 

utgör problemet utan snarare hur länge barnet har bott på barnhem, menar Lindblad. En annan 

stor fråga är anknytningen, som beror dels på barnet och dess förutsättningar men även 

föräldrarna (Lindblad, 2004). Dan och Lotta Höjer, två adoptivföräldrar har skrivit boken 

Adopterade barn: vägledning för förskolan, där de beskriver de frågor, funderingar och kan 

förstå och bemöta ett adopterat barn, och även föräldrarna. Boken är i relation till URs 

programserie Om barn i förskolan och stödjs av Familjeföreningen för internationell adoption 

och Adoptionscentrum. De problematiserar den separation som adopterade genomgår i sin 

start i livet, från sina föräldrar, barnhemspersonal och andra i sin närhet och hur det påverkar 
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barnen senare i livet, på ett sätt eller ett annat. De belyser att i samtal med föräldrarna så har 

inte de velat prata om olikheter bland barnen, en rädsla för att barnet/barnen enbart ska ses 

som den adopterade och inte att personal och omgivning ser barnet för den person den är 

utöver att vara adopterad. Hur personal och pedagoger ser på och har för insikt om adoption 

och adopterade är viktigt, vad har de för föreställningar, tycks det synd om föräldrarna och 

barnen, hur ser pedagoger på olik hudfärg och kan självinsikt om ens fördomar bearbetas 

(Höjer, 2005). 

3.2 Adoption och familj 

Konstellationen av familjen och vilket land de adopterade var från utgjorde stor del om 

individen kunde “dölja” att de var adopterade. Om barn och föräldrar finner likheter, 

utseendemässigt eller socialt underlättar detta anknytning. Lindblad tar även upp 

problematiken som finns med adoptivföräldrarnas relation till adoptionen, varför föräldrarna 

har valt adoption och menar att här finns det faktorer som kan spela in både för föräldrarnas 

föräldraskap men även för barnet. Skillnaden om det har varit en problematisk tid innan med 

försök till biologiska barn där adoption inte har varit första valet kan spela in i identiteten för 

alla berörda (Lindblad, 2004). Har föräldrarna varit ofrivilligt barnlösa finns risken att 

anknytningen till barnet kan ta längre tid och innebära svårigheter på vägen, även att barnet 

kan ses och senare uppleva att det inte är förstahandsvalet. Dock finns forskare som bevisat 

motsatsen, bland adoptiv- och IVF- föräldrar, fanns en tydligare uppfattad ambition om 

föräldrarollen och dess egenskaper (Lindblad, 2004). 

Lindblad refererar till studier där syftet var att få svar på frågan om det har någon betydelse 

om det finns biologiska barn med i familjekonstellationen. Resultatet varierar från studier, i 

vissa fall har det haft negativ utfall om det funnits biologiska barn bland de adopterade, men 

det är ingen absolut sanning som kan appliceras generellt (Lindblad, 2004). Anna von Melen 

presenterar i sin bok Samtal med vuxna adopterade personporträtt där det visade sig att det 

fanns några som kände att det fanns skillnader mellan de och de biologiska barnen i familjen 

(von Melen, 1998). 

 

3.3 Adoption och identitet 

Therése Fransson skriver i sin kandidatuppsats om adopterade i relation till vithet, svenskhet 

och att deras svenskhet ifrågasätts i dagens Sverige. intentionen med uppsatsen var att 

tydliggöra gränserna för hur svenskheten ser ut och använda sig utav adopterade som ett 

mätredskap, då den här gruppen ofta får frågan ”’var kommer du ifrån, egentligen?’ eller får 
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höra att hen är en ”kinesjävel” i rasten på skolan eller blir kallad för n-ordet, eller blir 

misstänkliggjord av butiksbiträden som smyger efter dem i affärer.” (Fransson, 2016:1).  I 

resultatet framgår det att det största fenomenet som gör att adopterade får sin identitet är deras 

hudfärg, men att deras svenskhet godkändes efter en berättelse om deras historia och varför de 

är i Sverige. Svenskheten är beroende av tid och rum, när de träffar nya människor upprepas 

proceduren av ifrågasättandet kommer att fortsätta så länge som svenskheten innebär att vara 

vit, menar Fransson. Nyansen av hudfärgen, verkar vara en faktor till hur lätt det var att 

smälta in i samhället och även utgör utseendet att adopterade har fått ett speciellt sätt och 

strategier att förhålla sig till sitt utseende än andra grupper i samhället, vilket är intressant för 

vidare forskning, avslutar Fransson (Fransson, 2016). Utseendet är något som påverkar 

självbilden och ens identitet, vilket Luthras studie bekräftar där det fanns individer som 

upplevde att de hade upplevt sitt utseende stundtals som problematiskt. Problematiken ligger 

dels i den uppfattningen personen själv har samt den som omgivningen och samhället runt 

omkring har (Luthra, 2009). 

Det finns många faktorer som påverkar en individs identitetsutveckling menar Lindblad och 

adopterade har ännu en faktor att ta med i beräkningen, att “Man blivit lämnad av en familj, 

kanske av flera, men blivit mottagen, i någon bemärkelse också vald, av en annan.” 

(Lindblad, 2004:88). Huruvida den biologiska familjen gäller beror det mycket på vad som 

finns att veta, men även hur mycket man vill veta. Detta skiljer sig från individ och kön, en 

del vill veta så mycket som möjligt och andra inget alls men intresset tycks överlag vara större 

hos kvinnor (Lindblad, 2004). Det är viktigt menar von Melen att inte ta något för givet eller 

typiskt när man pratar om adopterade och deras erfarenheter och fortsätter att kärnan inte 

ligger i vilka mönster som finns utan varför de uppstår (von Melen, 1998). 

När det kommer till adopterade och invandrargrupper finns det en vanlig föreställning att 

adopterade finner tillhörighet till invandrargrupper. Detta är dock inte alltid fallet visar en 

norsk undersökning, där adopterade ville ta avstånd mellan sig själva och invandrare. 

Avståndet grundade sig i att adopterade ville undvika att drabbas av de fördomar som 

invandrare kan utsättas för. I verkligheten utsätts adopterade för liknande fördomar som 

invandrare trots att de spelar efter de accepterade sociala spelreglerna. Lindblad lyfter även 

fram att det kan bland invandrare ske en identifiering med adopterade då många klassas som 

icke-svenskar, därmed drabbas adopterade på liknande sätt just som invandrargruppen med 

fördomar och förväntningar som finns i det svenska samhället, vilket baseras på ursprung och 

kulturkrets (Lindblad, 2004). Fransson kommer fram till i sin studie som stödjer tidigare 
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studier om adopterade och problematiken med det annorlunda, dock upplevde de studerade att 

de var en i familjen - det var i mötet med andra som det annorlunda kom fram, personerna 

blev kallade negativa namn och blivit retade av jämnåriga (Fransson, 2016). 

Tobias Hübinette, debattör och verksam i internationell pedagogik och adoptionsforskning 

inriktat på Korea, belyser problemet med att adopterade kan ha en känsla av tillhörande och 

icke-tillhörande på samma gång, problem och stress kan infinna sig hos adopterade av att 

ständigt få sin identitet ifrågasatt (Hübinette, 2008). Först när personen berättar att de är 

adopterade tilldelades de titeln svenskar, därmed har innan förklaring skett betraktats som 

invandrare i omvärldens ögon. Detta beskriver Hübinette som flytande subjekt, en gråzon 

mellan svensk och invandrare (Hübinette, 2006). Hübinette belyser problematiken med 

upplevt identitet och huruvida en individ kan smälta in i sin omgivning, bygger på 

kanadensiska feministiska filosofen Cressida J. Heyes’ forskning om transrasialitet ”att kunna 

passera, ofta från icke-vit till vit och oftast för individer och grupper som är blandade, det vill 

säga de som har en vit och en icke-vit förälder.” (Hübinette, 2011) 

Dock behöver inte intentionerna bakom frågor vara av en elak art, i Luthras studie, där det 

kom fram att fördomar finns och uppfattas av adopterade, det behöver inte vara sagt med 

intentionen av fördomsfullhet men upplevdes dock likaså (Luthra, 2009). Hanna Wallensteen, 

undersökte under våren 2017 upplevelser hos utomeuropeiskt adopterade och de stereotypa 

föreställningar som finns i utbildningssammanhang, där hon identifierade avsaknaden av 

forskning och studier av adopterade i utbildningssammanhang och vad som kan påverka deras 

studiegång av den anledning att de är adopterade. Wallensteens resultat följer samma röda 

tråd som Luthra, då man fann att det fanns en inbyggd försvarsmekanism som tog den andre i 

försvar och menade att denne säkert inte menade så illa som det lät, trots att det var rasistiska 

åsikter (Wallensteen, 2017).  

3.4 Adoption och skola 

Dan och Lotta Höjer har, som beskrivits, arbetar fram en handbok för förskolan hur 

pedagogik och tillvägagångsätt kan tillämpas för adopterade och dess föräldrar. Vid 

inskolning rekommenderas längre tid för familjen, baserat på den separationsproblematik som 

kan uppstå hos adopterade. Även att det ska finnas en extra tydlighet hos de elever som 

behöver det (Höjer, 2005). Samma råd ger Annabel Ronnehed i Annika Larsson Sjöbergs 

artikel i tidningen Fritidspedagogik den 17 maj, där Ronnehed understryker att alla 

adopterade är annorlunda men det finns gemensamma nämnare såsom känslighet för 

förändringar och separationer. Även information om barnet har tillbringat större tid på 
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barnhem kan vara av vikt att vara medveten om. Det är viktigt att barnets integritet bibehålls 

samtidigt som insatser kan sättas inom det behövs, barn som har tillbringar tid på barnhem har 

då varit i grupp med andra barn, men hur interaktionen har gått till kan påverka hur barnet blir 

i en ny konstellation av andra barn och den sociala leken kan ha tagit skada (Fritidspedagogik, 

2017). När eleven blir äldre och går i skolan så finns det särskilt stöd och extra anpassningar 

som finns att tillgå alla elever i Sverige (Skolverket, 2011). I skolan förekommer det 

stereotypiska föreställningar om både adopterade och de ursprungsländer de kommer ifrån, 

vilket präglar skolan, både i klassrummet och på skolgården, menar Wallensteen. Syftet med 

studien var att undersöka vilka strategier de adopterade hade för att hantera dessa fördomar 

och föreställningar och hur det har påverkat dem. I resultatet kom det fram att ju mer 

utbildning, variation av pedagoger och insikt i vad dessa föreställningar kan påverka 

klassrumsmiljön och lärandet så bör det ske en minskning av dessa stereotypa föreställningar 

och elever börjar ses som individer med olikheter snarare än som en grupp individer med 

avvikelser (Wallensteen, 2017). Wallenssteens studie presenterade en upplevd 

prestationsförväntning hos adopterade baserat på den högre socioekonomiska grupp 

adopterade ofta tillhör, i verkligheten fanns det även en tillskriven högre förväntning på de 

elever som kom från Asien, speciellt Korea. Därav kunde de som inte kom från Korea 

uppleva att de var tvungna att prestera det dubbla. Personer som har ett avvikande utseende än 

normen i samhället upplever att de måste prestera och bevisa mer än majoriteten för att 

betraktas ligga på samma nivå (Wallensteen, 2017). 

Franssons studie belyser skoltiden för de adopterade och hur de i klassrumsmiljö har fått 

rasifierade stereotypa fördomar mot sig, både baserat på hudfärg och ursprung. Även namnet 

har sin betydelse, då svensk-klingande namn ger individen en fördel gentemot andra med 

namn som inte följer namndiskursen i Sverige (Fransson, 2016). 

När det gäller adopterade och deras skolresultat skriver Lindblad att det finns en förutfattad 

mening om att adopterade skulle prestera bättre i skolan på grund av sin socioekonomiska 

utgångspunkt. På grund av förutfattad mening om föräldrarnas delaktighet hos barnet samt 

vilket ursprungsland och hur pass synlig adoptionen är så kan lärare värdera olika egenskaper 

hos eleverna. Det visade sig dock att adopterade gentemot icke-adopterade ur samma 

socioekonomiska grupp, presterade sämre än de icke-adopterade. I de fall där adopterade 

sticker ut som väl presterande grupp är på högre studienivå såsom högskola/universitet, 

förklaras enkelt utav det faktum att det är betydligt färre adopterade som tar sig till dessa 

nivåer och de som gör har ofta goda resultat som höjer kvoten. När det gäller skolprestationer 
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så har man kunnat se att det finns en problematik med adopterade och deras sociala 

livsvillkor, en tro om att hög socioekonomisk standard ger högre positiv påverkan i skolan 

visar sig i en nederländsk studie vara felaktig. I adoptivgruppen fanns sämre skolprestationer 

och mer problem relaterat till skolan gentemot andra ur samma socioekonomiska grupp, där 

motsatt effekt skedde. Forskarnas egna tolkning var att det fanns höga förväntningar och krav 

från adoptivföräldrarna sida, i den biologiska familjen är barnens studie-förutsättning ofta 

snarlik föräldrarnas med den är ärftliga faktorn som ett argument (Lindblad, 2004). 
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4. Teori/Perspektiv 

4.1 Förberedelser och utgångspunkt 

Tidigare forskare har använt sig utav olika teoriramar, Luthra av socialkonstruktionistiskt 

synsätt som uppmanar till kritiskt synsätt i hur uppfattningen av världen yttrar sig, Fransson 

grundar sig i postkolonial och feministisk teori, som ”utgår ifrån att ett formellt medborgarskap 

inte garanterar inkludering i en nationell gemenskap, då denna karaktäriseras av informella 

gränsdragningar.” (Fransson, 2016). För föreliggande studie övervägdes flera teoriramar och 

inkludering och exkluderingsperspektivet förefall som det bästa för studien, då det är både 

upplevelse och handling. 

Studiens teoriram kommer utgå från inkluderande och exkluderande perspektiv. Inkludering 

och exkludering är begrepp som präglar den didaktiska och pedagogiska agendorna. Vad som 

kännetecknar forskningen om inkludering/ exkludering är att den till stor del är inriktad mot 

specialpedagogik (Tøssebro 2004, Haug, Egelund & Persson 2006) och den svenska 

traditionen har sina rötter i Salamancadeklarationen (1994). Att adopterade kan vara i behov 

av speciellt stöd eller/och vissa pedagogiska verktyg i skolan har fastställts (Höjer, 2005), 

men huruvida hur många adopterade elever får specialpedagogiska insatser och på vilket sätt 

är svårt att finna fakta och data om. Varje elev har rätt till särskilt stöd i skolan, ingen diagnos 

behövs för detta och det är rektorn på varje skola som ansvarar för att varje barn får det stöd 

de behöver (Skolverket, 2011). Dock så understryker UNESCO:s riktlinjer för inkludering i 

skolan att det inte enbart ska vara för specialpedagogiken utan för alla, inkludering ska 

förbättra utbildningskvaliteten för alla, inte enbart till för elever med funktionshinder och 

inget barn ska inkluderas på bekostnad av ett annat (UNESCO, 2005). 

4.2 Begreppsförklaring 

I bilden nedan som är hämtad från Skolverkets, finns fyra 

cirklar som illustrerar de begrepp som kommer att ligga 

till grund för analysen, begreppen inkludering, 

integrering, segregering och exkludering. Som visat 

innebär inkludering att de röda och blåa prickarna, trots 

deras färgavvikelse är uppblandat bland de gröna 

prickarna och alla bildar en gemensam enhet. I ett 

klassrum skulle detta innebära att oavsett avvikelse från normen är alla med i undervisning 

och gemenskap på ett sådant sätt att de inte skiljer sig från gruppen. Integration är då 

prickarna är med i den yttre ringen men inte uppblandade med resterande prickar. Exempel är 

då elever med någon avvikelse från resterande klassen är med fysiskt i klassrummet men 
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arbetar med någon annan uppgift eller inte känner gemenskap med klassen. Segregation är då 

de blå och röda prickarna inte är med de gröna prickarna, utan bildar en egen enhet. I form av 

ett exempel i klassrummet är när det finns extra stöd för elever, som under lektionen plockas 

ut från klassen för speciellt stöd, alternativt då inte gemenskap finns med de gröna prickarna 

och de röda och blåa bildar en egen gemenskap. Sist är exkludering, där de avvikande 

prickarna är utanför ringen utan att själva bilda en egen ring. När detta sker i klassrummet kan 

det bero på inte rätt resurser för elever som gör att de inte hänger med i undervisningen, att 

det finns sociala problem eller att någon handling som gör att eleven inte känner gemenskap 

med någon i klassen, oavsett intentionen med handlingen. 

4.3 Syn på inkludering 

 Vad inkludering innebär beror på vad som läggs i begreppet. Thomas Barow fil. dr, 

universitetslektor i handikappvetenskap vid Halmstad Högskola, menar att man bör reda ut 

begreppet, dels vad som innefattar fokusering på undervisningsskeendet i klassen och det 

bredare begreppet som används inom samhälleligt orienterat språkbruk. Även vad som vad 

innebär att bli inkluderad, är det inkluderande undervisning alla i en och samma 

klassrumsmiljö eller med att man inriktar sig för individens behov för att nå alla i klassen 

(Barow, 2013). Anna Norrström, specialpedagog och universitetsadjunkt i specialpedagogik 

vid Högskolan i Borås problematiserar inkluderingsbegreppet och den svenska skolan och 

menar att begreppet inkludering står i relation till att den svenska skolan historiskt sett har 

använt sig utav exkluderande lösningar för att bedriva undervisning och därav vilar den 

svenska skolan på en segregerande tradition (Norrström, 2013). Svårigheter i 

inkluderingsperspektivet är, enligt Norrström, i mötet mellan skolan och individen. Peder 

Haug, norsk ledande professor i pedagogik, menar att inkludering är ett begrepp som bygger 

på fyra utmaningar; gemenskap, deltagande, utdelning och medverkande/medbestämmande, 

vilket innebär att delta i det sociala livet med andra, engagerad i deltagande aktiviteter, rätt till 

en utbildning som levererar både akademisk och social nytta samt att kunna påverka och 

förändra sin utbildning. Vidare ska inkludering handla om vad eleverna har gemensamt inte 

endast det som åtskiljer dem åt (Haug, 1998). Reidun Carlsson, verksam vid Örebro 

universitet och Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 

vid Uppsala universitet problematiserar begreppet inkludering vidare i sin begreppsdiskussion 

och behandlar komplexiteten av inkludering i en skola som idag har ett segregerat språkbruk 

och praktik. Inkludering ska vara positivt och används och eftersträvas inom bland annat 

forskning om specialpedagogik, begreppets vidd har gjort att olika sammanhang har gett sin 
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prägel till begreppet vilket gör att en tydlig definition är viktigt. Inkludering används ofta 

inom specialpedagogiken och kopplas ofta ihop med den, men begreppet kan användas 

bredare, i Sverige kopplas inkludering ihop med “en skola för alla” vilket syftar på traditionen 

som förespråkar en sammanhållen skola för alla elever (Carlsson & Nilholm, 2004). Elinor 

Hultberg och Marie Persson, lärarstudenter vid Skövde Högskola, kommer fram till i sitt 

examensarbete Inkluderad men ändå exkluderad? Elevers berättelser gemenskapen i skolan, 

att det sker inkluderande och exkluderande handlingar i skolan, med olika avsikter som ligger 

bakom. Vad som påverkar inkluderingen respektive exkluderingen kunde härledas till 

klassgemenskap och sociala koder. Syftet med arbetet var att utröna vad som gör att elever 

känner sig inkluderande/exkluderade och resultatet grundar sig på elevers berättelser om hur 

det är i skolan. 

Inkludering och exkludering kunde både vara organisatoriskt men även socialt och låg i 

uppfattandet hos individen. I resultatet kom det fram att ingen ansåg att någon var utanför i 

klassen, men enskilda individer i klassen upplevde att de kunde känna av inkluderande och 

exkluderande i klassen. De påpekar de vuxna aktörernas ansvar i skolan att granska och inte ta 

för givet att en elev är inkluderad vilket kan resultera i en negativ skolgång för elever, även ta 

aktivt ansvar vid grupparbetets sammansättningar för att motverka exkluderande beteende. 

För vidare i resultatet framkom det att elever stundom självvalt eller ej exkluderade varandra, 

de exkluderande handlingarna uppfattas inte av eleverna och kan även ske utifrån intentionen 

att göra gott (Hultberg & Persson, 2007). 

Sofie Engvall behandlar inkludering ifrån ett lärarperspektiv i sitt examensarbete vid 

Södertörns Högskola, i sitt Inkludering och integrering ur ett lärarperspektiv – Hur några 

lärare ser på inkludering och integrering och hur det fungerar i verksamheten, där syftet var 

att undersöka relationen mellan forskning och verklighet angående inkludering och 

integrering. Engvall delar Nilholms uppfattning att det i praktiken finns en brist angående vad 

begreppens definition egentligen innebär och hur lärare ska arbeta inkluderande brister i 

kunskap och lärarna i studien var något kritiska till behandlingen av inkluderingsmaterialet 

som fanns. Alla lärare hade en delad definition av begreppen och tillgång till alla 

styrdokument och riktlinjer som talar om att skolan ska arbeta inkluderande, men hur detta 

arbete skulle bedrivas vad inte detaljerat vilket gav en stor tolkning och därmed en spridning 

av hur verkligheten kan se ut. Engvall fann hos lärarna samma uppfattning som hos Haug och 

Nilholm att inkludering inte alltid är den bästa lösningen, utan en segregation kan vara 
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lösningen och i den mindre gruppen kan en inkludering i form av gemenskap ske (Engvall, 

2009). 
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4.4 Kritik syn på inkludering 

 Även om den svenska skolan strävar för att inkludera alla så ställs ändå frågan om 

inkludering egentligen är så bra? Kan strävan av att inkludera elever resultera i att det sker en 

parallell exkludering? Jane Brodin och Peg Lindstrand påpekar problematiseringen av 

inkludering i deras Perspektiv på en skola för alla, att bara för att barn befinner sig i samma 

klassrum så är det inte automatiskt inkluderade, känner de sig inte som en i klassen spelar det 

ingen roll om de har undervisningen i samma klassrum eller ej (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Samma tankar om problemet med inkludering uttrycker Jan Tøssebro; “Om två eller tre elever 

är inkluderade menar läraren då att resterande elever inte är inkluderade eller menar man att 

de som är inkluderade egentligen inte hör till helheten?” (Tøssebro, 2004:12). I Inkluderande 

pedagogik i skandinaviskt perspektiv skriver Niels Englund, Peder Haug & Bengt Persson att 

skolan och eleverna har blivit lidande utav inkluderade perspektivet. De hänvisar till Jonas 

Frykman, professor i etnologi, som menar att svårigheterna startar när pedagogen/läraren tror 

att undervisningen ska ligga på individnivå på bekostnad av en kollektiv lärarkultur. Frykman 

utvecklar vidare att då utmanas inte eleven att utvecklas, denne kan stagnera i sin utveckling 

om den inte möter utmaningar som kan överkommas. Även det nytt ökade intresset för vidare 

segregation inom specialpedagogiken som kommer från olika håll i Skandinavien efter 

utredningar som visat att somliga elever frodas bäst i en segregerad miljö, integrationen har 

varit bristande (och i sin tur inkluderingen) vilket har gjort att bland annat målgruppen 

föräldrar har valt att uppmuntra individen och segregationen (Haug, Egelund & Persson, 

2006). Det finns alltså en diskussion om det är önskvärt med inkludering och det finns elever 

som inte gynnas utav inkludering och att det då finns goda skäl att inte förespråka inkludering 

(Nilholm & Göransson, 2013). 

 

4.5 Föreliggande studies definition av inkluderingsbegreppet 

Då det finns många definitioner om vad inkludering är, utgår jag ifrån figuren med cirklarna i 

begreppsdiskussionen. När jag analyserar resultaten utgår jag från inkludering som en 

upplevd känsla av tillhörande, fysiskt eller/och socialt. Det är därmed möjligt i tolkning av 

resultaten att det finns inkluderande på ett fysiskt plan eller och socialt, där öppenheten för 

den kritiska aspekten av att inkludering inte alltid är önskvärt, inkluderas i definitionen. 
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5. Metod & empiri: 
Jag kommer genom litteratur, forskning och genom personskildringar redogöra för hur bilden 

av adopterade i relation till identitet och skola förhåller sig, med insamlade data i intervjuform 

och tidigare forskning analysera om exkludering/inkludering upplevts eller varit 

underliggande i skolmiljön, hos de i studien adopterade. Genom personskildringarna som 

tidigare gjorts kommer de nya intervjuerna eventuellt bekräfta tidigare teorier och ligga till 

underlag för min analys. 

5.1 Avgränsningar: 

Detta är ett arbete som genom skulle gett en större helhetsbild om mer djupgående och större 

insamlade data hade kunnat göras. Detta är något jag måste förhålla mig till, detta är ett 15hp 

examensarbete, vilket påverkar tidsramen och resurserna som står till förfogande. Även om 

studiegruppen endast består av sju personer så är således inte representativt för alla utan ger 

ett stickprov av den mängd data som finns att hämta. Att målgruppen var mellan 25–45 var ett 

medvetet val, dels på grund av minderåriga kräver målsmans tillstånd och har större 

restriktioner, men även då det var önskvärt om personerna var vuxna och därmed hade en viss 

distans till erfarenheterna och chans för reflektion har kunnat infinna sig. Således uteslöts 

även gymnasieelever och så kallade unga vuxna från studien. Dock är intervjupersonernas 

återberättande av händelserna något som kan påverka tillförlitligheten då det är en källa som 

eventuellt har färgats av de år som skiljer dem från skolan och minnen kan blekna och 

alternativt förändras med tid. 

5.2 Intervjuer - Metod urval och presentation 

I den här studien har intervjuer valt som verktyg för att utöka den bank av redan insamlade 

data som finns. Intervjuerna har utförts i varierad form, från intervju ansikte mot ansikte till 

en chatt-intervju. Då det finns en geografisk spridning av de intervjuade så har videosamtal 

dominerat som intervjuform, detta är, liksom intervju ansikte mot ansikte något att föredra, då 

subtila uttryck hos den intervjuade, som ansiktsuttryck och kroppsspråk kan uppfattas. De 

som intervjuades utanför geografisk närhet fick välja mellan videosamtal eller chatt-intervju. I 

chatt-intervjun fick intervjupersonen ett antal frågor som besvarades och följdfrågor ställdes 

därefter, både för att säkerhetsställa eventuella tolkningsfrågor som uppkom eller för att 

fördjupa ett visst svar. 

Dock finns det diskussioner om huruvida intervjuer verkligen kan återge och användas som 

ett verktyg för att nå en kommunikation två människor emellan. Som verktyg kan den nå 

intervjupersonens inre och det sociala yttre som den används på ett skickligt sätt, men viljan 
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att tolka intervjun på ett sådant sätt att den passar in till forskningsproblemet finns som en 

risk. Intervjumetodologer har kommit fram till att man inte kan ta resultat ur sitt sammanhang 

för att sen kalla det för sanning (Alvesson, 2011). 

5.3 Kvalitativa intervjuer 

Utgångspunkten är att göra kvalitativa intervjuer, vilket är en bra metod om djupare svar ska 

kunna finnas. Då det finns ett syfte med intervjun och dess svar liknar intervjumetoden en 

journalistisk intervju. Trost hade beskrivit valen av frågor som ostrukturerad intervju då 

frågorna inte har några givna svar, men begreppet semi-strukturerad passar bättre här då det 

fanns ett antal förvalda frågor som gav teman under intervjun samt några frågor som ställdes 

till alla intervjuade (Trost, 2005). 

 5.4 Urvalet 

I syftet att få en så stor bredd som möjligt och därmed kunna finna mönster är det viktigt att 

personerna i studien har så stor variation som möjligt. Vid kontakt presentera ämne och syfte, 

tid och plats samt hur lång tid och i vilken form intervjun ska ske bör förmedlas vid kontakt 

(Trost, 2005). I förstadiet av den här studien kontaktades tre av de intervjuade via privat 

korrespondens, med en kort förklaring om ämnet, sekretessinformation och frågan om de ville 

delta. Dessa tre personerna valdes ut av de kriterier att de kom från olika bakgrunder och det 

fanns vetbara erfarenheter för mig, som förhoppningsvis skulle komplettera för att ge en 

större helhetsbild. Resterande fyra deltagare kontaktades via adoptionsforum, där en 

kontaktannons förklarade intervjuns syfte och premisser, varpå om man ville delta, togs 

kontakt och vidare information delgavs. 

 5.5 Etik 

I kontaktannonsen på Facebookgrupperna Adoptionsgruppen och Udayan förklarades 

intervjuns syfte, ämne och hur personliga uppgifterna skulle behandlas enligt de 

forskningsvetenskapliga principerna (se Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). Trost påpekar vikten av att förmedla till den 

intervjuade hur deras svar kommer att behandlas, att det denne säger inte kommer att kunna 

knytas till dennes person (Trost, 2005). I annonsen framgick även att om man inte ville svara 

på någon fråga eller av någon anledning avbryta intervjun skulle detta respekteras utan några 

följdfrågor. I början av intervjun, innan ljudupptagning startade, gjordes ytterligare en 

genomgång av hantering av uppgifter, möjlighet att avbryta samt genomgång av teman. I de 

intervjuer som skedde i chatt-form meddelades innan själva intervjufrågorna skickades att om 

det var någon fråga som personen inte ville svara på kunde denne bortse från frågan eller/och 
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kommunicera att denne inte ville svara på frågan. 

 

 5.6 Dokumentering 

Intervjuerna har spelats in med deltagarens samtycke, vilket förvisso har sina för och 

nackdelar enligt Trost. Förvisso benämner han det som kassettbandsinspeling, här användes 

digital inspelning. Fördelen med inspelning är att personen som utför intervjun kan återgå när 

som till intervjun i efterhand för att hämta data från intervjun men även för att reflektera över 

intervjuns tillvägagångssätt och kan därmed förbättra eventuella misstag. Utöver dessa 

fördelar kan den som intervjuar ägna sig helt åt samtalet utan att föra bärande anteckningar 

om en ljudupptagning används. Nackdel är att en ljudupptagning kan stjäla fokus under 

intervjun vilket kan påverka resultatet (Trost, 2005). 

 5.7 Tillförlitlighet 

Jag använde mig utav en blandning av Trosts begrepp ostrukturerad intervju samt 

intervjuområdesrelaterade frågor, detta medför att tillförliten kan diskuteras om 

utgångspunkten är Trosts beskrivna modell. I modellen framgår det att alla frågor bör vara 

desamma och enhetliga vid intervjutillfällena för att ge en hög tillförlitlighet. De olika sätten 

att intervjua personerna i studien kan även ha en viss betydelse, då det i Trost fastslås att bästa 

tillförlitligheten för en studie är om alla frågor ställs i samma kontext, vilket inte föreliggande 

studie utfördes i (Trost, 2005). 

Dock finns skäl att hävda att intervjuerna håller god tillförlitlighet då alla utgår ifrån samma 

frågor, det finns ett intervjuområde att förhålla sig till. Bland de intervjuade fanns det en stor 

skillnad i miljö, ålder och bakgrund, att enbart hålla sig till exakt samma frågor hade inte 

främjat syftet och försvårat flytet i intervjun. Av samma skäl ställdes inte de generella 

frågorna i en viss ordning utan följde var enskild intervjus flyt, vilket var ett aktivt val i 

förstadiet av planerandet av intervjuerna, att förhålla sig till tema och grundfrågor och 

utveckla därifrån. 

 5.8 Miljö och genomförande 

I kontakt med varje individ valdes intervjuform samt plats och tid, individerna fick välja 

mellan videosamtal, chatt eller få frågorna i mail och svara tid tillfälle. De som fanns i en 

geografisk närhet fick ytterligare valet att intervjuas på plats, vilket en av de valde. Valet att 

ha dessa former var av olika anledningar, känsligheten av ämne, geografisk närhet, 

dokumenteringssynpunkt samt det faktum att intervjuerna ägde rum i närhet av en storhelg. 
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6. Redovisning av empiriskt material 
I följande avsnitt kommer jag att redovisa den data som jag har samlat in för att föra en 

diskussion i slutet av arbetet. Jag kommer att binda ihop teori med data med stöd av forskning 

som är relevant. Jag vill framhålla att även om jag har strävat efter att ge en så rättvis bild av 

de intervjuade som möjligt, vad de har sagt i intervjuerna, så är detta min tolkning av deras 

berättelser. 

6.1 Presentation av de intervjuade 

För att bibehålla sekretessen och anonymiteten hos de intervjuade så används fiktiva namn 

som inte har någon relation eller koppling till personerna i fråga. De intervjuade kommer att 

kallas Adam, Bella, Cicci, David, Emma, Frida, Gerda.  

Adam är runt 30, adopterad från Polen och uppvuxen med sin adopterade bror, 

mamma och pappa i utkanten av ett samhälle i södra Sverige. Adam beskriver själv att han 

avviker från det typiska polska utseendet då han är brunblond med ljusa ögon. 

Bella är runt 30, transrasialt adopterad från Indien och uppvuxen med mamma och 

pappa och sina systrar, tvillingsyster ”Cicci” och en från syster från Sverige, i utkanten av ett 

större samhälle i Mellansverige. Bella följer drag från västasien, likaså hennes adopterade 

syster. 

Cicci är runt 30, transrasialt adopterad från Indien och uppvuxen med mamma och 

pappa och sina systrar, tvillingsystern ”Bella” och en från syster från Sverige, i utkanten av ett 

större samhälle i Mellansverige.  

David är runt 45, adopterad från Chile och uppvuxen med sin adoptivbror, mamma 

och pappa i Mellansverige. Davids mamma har ett sydeuropeiskt utseende och därav har 

David inte stuckit ut som adopterad, inte lika mycket som hans bror, menar David, då brodern 

är något mörkare än resterande familjen. 

Emma är runt 30, transrasialt adopterad från Colombia och uppvuxen med sin 

mamma, pappa och adoptivbror i ett samhälle i södra Sverige. 

Frida är runt 30, transrasialt adopterad från Sri Lanka och uppvuxen med sin mamma, 

pappa och adopterade systrar i ett samhälle i Mellansverige.  

Gerda är runt 40, transrasialt adopterad från Ecuador och uppvuxen med sin mamma 

och pappa och adopterade bror i ett samhälle i Mellansverige.  
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6.2 Familjen 

6.2.1 Del av familjen 

Alla de intervjuade har under uppväxten vuxit upp i kärnfamiljer, även om en del under 

senare delen av uppväxten och/eller vuxenlivet har fått ändrade familjeförhållanden. Frida 

beskriver det som ett vanligt fenomen för ”ska man adoptera så är man ju ur en viss 

samhällsklass […]  vilket gör att man kommer till ett vitt medelklassområde där vår familj var 

de enda med barn som var bruna”. (Frida, 2017-12-21).  

En av de första frågorna som de intervjuade fick, var om de känt sig som en i familjen, vilket 

majoriteten svarade att det har de gjort. Dock fanns det avvikelser hos Frida och  

”Jag har känt en gemenskap med familjen men det har ändå varit en distans […]  

Min storasyster var på ett barnhem där det var väldigt smutsigt, dåligt med mat och det var 

undermåligt. Alla barnen var på golvet hela tiden kröp runt och samlade i ett rum […] Trots att 

det var smutsigt så var de tillsammans mycket kroppskontakt. Min lillasyster var på ett 

barnhem som tillhörde ett sjukhus […] kliniskt rent och de fick exakta näringen de skulle ha 

[…] men alla barn var satt tre och tre i sina sängar […] när papperna var påskrivna för 

adoptionen, det var då hon lyftes upp ur sängen och fick lära sig gå som två år. […] De har en 

annan start på livet. Det har man märkt i min familj de har fått kämpa med språk och det 

sociala. […] De har inte haft djupa relationer med sina kompisar, utan haft en stor 

umgängeskrets.” (Frida 2017-12-21) 

Adam kände att han tillhörde familjen:  

”Men sen så har det varit perioder som man känt att, att det varit lite sämre liksom, 

självkänslan kanske, som gjort att man känt sig lite utanför. Känt sig lite åsidosatt men sen så 

har det vänt igen. […] Ja jag tror att det har lite i grunden med att man är adopterad, ja. och sen 

om man jämför med biologiskt så tror jag att om man är mer än två syskon så, man kan 

uppleva samma sak […]” (Adam, 2017-12-17) 

Bland föreställningarna är vetskapen om ens första tid väsentlig, bland Adam, Bella, Cicci, 

David, Emma, Frida och Gerda varierade vetskapen om både härkomst och skälen för 

adoptionen. Kostnad för en operation i Polen hade troligtvis varit kostsamt, om kunskapen 

fanns berättar Adam: 

”logiska förklaringen varför jag sattes på barnhem är för att jag har ett medfött hjärtfel som 

sent 80-tal så hade de inte rätt utrustning på sjukhusen för att operera detta, eller av 

ekonomiska skäl, det är nog därför jag sattes på barnhem, för att få en chans nån annanstans till 

överlevnad, annars hade det inte varit mycket av mig.” (Adam, 2017-12-17). 
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Hur stor vetskap som fanns hos de adopterade varierade för varje individ. Frida, som skiljer 

sig från resterande i studien, då hon har en existerande relation med sin biologiska moder, 

men anledningen till adoptionen är ett känsligt ämne för biologiska mamman som inte gärna 

vill prata om det, Frida tillägger ”Hon blir genuint rädd” (Frida 2017-12-21). 

David berättar vidare:  

”Jag vet förvånansvärt mycket om mig själv innan jag blev adopterad. Jag är född med 

kejsarsnitt till exempel. Jag vet vad min biomamma hette, vet varför jag hamnade på 

adoptionscentrum.” (David, 2017-12-20) 

 

Likaså har Emma vetskap om sitt ursprung ”Jag vet vad mina biologiska föräldrar heter […] 

jag har en storebror” men känner inte något behov av att utforska sin bakgrund ”jag har inte 

känt nått behov av det” (Emma, 2017-12-22) 

För de som inte kan spåra sina rötter, som för Cicci och Bella som lämnades anonymt på 

barnhemmet, återstår spekulationer om sina ursprung:  

” […] jag lämnade anonymt utanför barnhemmet tillsammans med mig tvillingsyster. Men vi 

har varit och hälsat på barnhemmet nyligen (5 dec 2017) och även träffar kvinnan som var 

föreståndare på barnhemmet och hon talade om att hon tror att det beror på att vi är tvillingar 

och flickor.” (Cicci, 2017-12-19) 

Om föräldrarna var ljusa och intervjupersonen var från ett land med mörkare hudfärg var det 

tydligt att det inte var ett biologiskt barn och därav kunde frågor uppstå. Utseendet är en stor 

del av identiteten för alla i studien, Frida berättar:  

”När man var liten visste man om det men man reflekterade inte över det. Man upplevde själv 

att man var annorlunda men man tyckte inte själv att man var annorlunda. Folk ville ta på ens 

hår, undrade om man pratade svenska, undrade hur man hörde ihop med ens föräldrar.”  

(Frida 2017-12-21) 

och uppfattningen delas av Bella och Cicci:  

”Som liten kände jag mig ofta udda och ville vara svensk för att de flesta såg ut så. Tyckte det 

var jobbigt att jag var mörk och hade mörka hårstrån kom jag ihåg. Jag har alltid varit liten och 

kort och det tyckte jag var jobbigt som liten. Men nu som vuxen är jag stolt och känner mig 

nästan unik istället.” (Bella, 2017-12-18)  

”Jag känner att det var tufft att vara adopterad som liten och uppväxten som tonåring då jag 

ville se svensk ut. Inte för att andra sade något utan mer att jag ville se ut som ’alla andra’ 

tyckte ofta det kändes som killar ville ha svenska tjejer och det var jobbigt och svårt att känna.” 
(Cicci, 2017-12-19) 

Adam, som kommer från Polen hade en annan relation till utseendet än de andra i studien:  

”Jag har inte det typiska polska utseendet och inte min bror heller. Så folk i allmänhet reagerar 

inte på det. Att man är, att man ser svensk ut till utseendet och när man då får frågan om man 
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är svensk eller var man kommer ifrån ursprungligen så blir de förvånade när man säger att nej 

jag är adopterad och väldigt förvånade när man säger att man är från Polen.” (Adam, 2017-12-17). 

David, som hade en mamma av sydeuropeiskt ursprung, berättade att på grund av moderns 

ursprung kunde han smälta in i familjekonstellationen i ögonen av omgivningen. David lyfte 

att han trodde det hade varit lättare om han vuxit upp i en omgivning där han inte var den 

ende som var mörkhyad, då hade han inte stuckit ut på samma sätt och han hade kunnat 

smälta in på ett annat sätt. (David, 2017-12-20). Graden av hur väl en person kan smälta in och 

inte få frågor om ens bakgrund var alla intervjuade eniga om satt i hur ljus/mörk personen var 

gentemot sin omgivning. Bland de intervjuade så fanns det reflektioner angående tiden på 

barnhemmet och huruvida önskad personen var. Frida reflekterar: 

”Jag har känt en gemenskap med familjen men det har ändå varit en distans […]  

Min storasyster var på ett barnhem där det var väldigt smutsigt, dåligt med mat och det var 

undermåligt. Alla barnen var på golvet hela tiden kröp runt och samlade i ett rum […] Trots att 

det var smutsigt så var de tillsammans, mycket kroppskontakt. Min lillasyster var på ett 

barnhem som tillhörde ett sjukhus […] kliniskt rent och de fick exakta näringen de skulle ha 

[…] men alla barn var satt tre och tre i sina sängar […] när papperna var påskrivna för 

adoptionen, det var då hon lyftes upp ur sängen och fick lära sig gå som två år. […] De har en 

annan start på livet. Det har man märkt i min familj de har fått kämpa med språk och det 

sociala. […] De har inte haft djupa relationer med sina kompisar, utan haft en stor 

umgängeskrets.” (Frida 2017-12-21) 

David återger att i relation till adoption är det viktigt att veta att man är önskad, ”vi är barn 

som på nått sätt som har kommit till några andra som önskat oss. […] Tror att det är viktigt att 

veta varför man adopterades […] Viktig att förstå att man är önskad […] viktigt att vet varför 

man blev adopterad […] många kan känna sig övergivna.  (David, 2017-12-20). Gerda framhåller 

speciellt att hennes föräldrar inte försökte få biologiska barn, adoption var förstahandsvalet, 

vilket gjorde att hon kände sig extra önskad, inte som en sista utväg (Gerda, 2017-12-23). Bella, 

Cicci, Frida och Emma berättar att deras föräldrar inte kunde få biologiska barn till Adam som 

inte visste varför hans svenska föräldrar valde att adoptera. Under intervjuernas gång verkade 

detta inte vara något som präglade deras identitet och självbild. 
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6.3 Självbilden och identiteten 

6.3.1 Relationen till adoptionen - reflektion 

Alla intervjuade i studien har under någon gång i livet reflekterat över sin adoption, Adam 

berättar att detta skedde vid specifika tillfällen i livet som definierade honom, Emma berättar 

att det skedde senare i livet under hennes yrkesutbildning till lärare:  

”Under hela min uppväxt har jag inte hört eller reflekterat över att vi har fått frågor. […] det är 

först nu som jag har blivit medveten vad det faktiskt handlar om. […] nu har jag börjat läsa av 

folks blickar eller miner när man kommer. Jag har inte tänkt på att jag är brun förens jag ställer 

mig framför en spegel.” (Emma, 2017-12-22) 

Cicci, Gerda och Bella berättar att deras reflektioner kom både under uppväxten då de inte 

kände sig som alla andra barn runt omkring dem, samt i vuxen ålder. 

Frida och David har reflekterat över det på olika sätt, då Frida funderade i relation till att 

känna sig vit men inte se ut som normen så var Davids tankar inte just om adoptionen i sig, 

utan att vara mörkare i svenska samhället och de hinder som måste överkommas. 

6.3.2 Utseendets betydelse 

Majoriteten i studien bekräftade att de någon gång har reflekterat över sin adoption, en del 

mer än andra. Reflektionerna har varit från vardagliga funderingar till djupare ju mer åren 

gick. Självkänslan är ett ämne som återkommer hos de intervjuade:  

Min självbild har varit låg och det var den väldigt länge. Tror det beror på just att jag kände 

mig annorlunda och att min pappa är alkoholist och min mamma varit djupt deprimerad av 

deras skilsmässa och det i sin tur gjorde att jag ibland tänkte på hur jag kunde hamna i den 

situationen. (Bella, 2017-12-18) 

Davids berättelse bekräftar problematiken med att vara mörk i samhället, då även han har 

upplevt nedvärderande handlingar och ord på grund av sitt mörkare utseende (David, 2017-12-

18). Adam och Emma har funderat över utseendet men inte mött större reaktioner från 

omgivningen. I diskussion med Emma skrattar hon till och säger att hon nog har varit skonad 

från vad de flesta andra med mörkare utseende får hantera. Dock har det kommit mer 

reflektion från Emmas sida i nutid, dels beroende på val av yrke men även vid resor. Vid 

passkontroll upplevde Emma att det vita sällskapet har haft en lättare passkontroll gentemot 

de mörka i sällskapet (Emma, 2017-12-22).  

På frågan hur deras liv hade sett annorlunda ur om de hade varit adopterade från ett land som 

hade möjliggjort att de hade kunnat smälta in i mängden så svarade alla att det hade gjort att 

mindre frågor hade ställts till dem. David trodde att han skulle bli ”odräglig otrevlig och 
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osäker, men framstå som en säker person. Om man aldrig blir ifrågasatt på något vis tar man 

allt för givet. […] jag hade inte velat hänga med en sån person som jag tror jag hade blivit.” 

de (David, 2017-12-18), Emma tillägger:  

”Jag hade kunnat dra det här svenskhetskortet längre […] och kunnat mörka mitt ursprung på 

ett annat sätt. […] det spelar ingen roll hur bra svenska jag pratar eller hur mycket jag utbildar 

mig på universitet eller högskolan så kommer jag alltid, så länge jag inte pratar, berättar eller 

förklarar vem jag är, kommer folk tro att jag inte är svensk” (Emma, 2017-12-22). 

Adam å andra sidan trodde att han definitivt inte hade kunnat smälta in på samma sätt som 

han gjort och mött mycket fler problem i vardagen. 

6.3.3 Identiteten ifrågasatt och på villkor 

 Alla i studien fick frågan om de fått sin identitet ifrågasatt eller att omgivningen har velat 

tillskriva dem en identitet som de eventuellt inte själva relaterade till. Återigen är det 

utseendet som påverkar faktorn om huruvida personen betraktas som svensk eller ej. Av de 

med mörkare drag så hade alla någon gång fått frågan varifrån de kommer. Ibland följdes 

även med kommentaren egentligen eller ursprungligen om personen svarat med en svensk 

stad. Många får förklara att de är adopterade för att pusselbitarna ska falla på plats, Frida och 

Emma uttryckte frustrationen att det även finns en hos den andre en självklarhet att den 

adopterade ska berätta sin historia för att skapa helhetsbilden. David poängterar att ” Det är 

inte frågan i sig, varifrån kommer du ifrån, som är det kränkande utan det är egentligen. […] 

att det svaret är inte rätt. Det är som att bli anklagad för ’du står och ljuger för mig’.” (David, 

2017-12-18). Frida och Emma relaterar till våldsbrott i Trollhättan den 22 oktober 2015, där en 

maskerad man med högerextremistiska åsikter gick in på en skola med kniv och dödade tre 

personer. Emma kommenterar händelsen utifrån hennes blivande roll som lärare med mörk 

hudfärg ”jag hade stått överst på den här personens lista och då känner jag mig ändå som 

svensk […] jag kan inte säga att jag känner mig säker.” (Emma, 2017-12-22). 

6.4 Skolan  

6.4.1 Skola och särbehandling  

Utöver utseendet spelar namnet stor faktor i hur väl en person kan vara en i mängden. Frida 

delger en situation som bekräftar problematiken, där hon under ett upprop i skolsammanhang 

inväntar sitt namn. Hon väntar och till sist vänder sig lärare till henne och undrar om hon är 

personen XXX (vars namn inte följde tidens diskurs för norm av svenskt namn). Frida svarar 

att nej hon är YYY (vilket motsvarade normen av ett svenskt namn), varpå läraren utbrister en 

förvåning att Frida bar ett sådant namn (Frida, 2017-12-21).  

När det gällde skolrelaterade exkluderingar avvek David och Gerda från resterande i studien, 
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där de berättar att de blev särbehandlad i skolan på grund utav deras adoptionsbakgrund. 

Gerda fick sitta i lärarens knä och inte göra samma uppgifter som resterande i klassen på 

lågstadiet, varför detta skedde gav Gerda ingen djupare reflektion (Gerda, 2017-12-23). David 

återger att i lågstadiet kommenterade hans lärare om hans mörka hy, att den var mörk och fin 

”Första gångerna man hör det som liten tänker man ’jag är fin och brun, det är inte du’, lite så 

men sen blir det bara nu kommer den igen […] till slut lägger man inte märke till det […] 

även om jag antar att de menar väl så blir det väldigt enformigt och lite tradigt.” (David, 

2017-12-18) Bella och Cicci fick liknande kommentarer om deras bruna hud, vilket de 

reflekterade över inte hade skett om de inte kom från de ursprungsland som de gör. Adam 

berättar om någon enstaka företeelse som gjorde att han fick modifiera uppgiften såsom vid 

släktforskning. Även om Adam inte upplevde fördomsfulla ord eller handlingar på grund av 

sitt ursprung så fanns det elever på skolan som gjorde det. På skolan fanns andra adopterade 

från Polen med, vad Adam beskrev, tydligare polska drag, som blev retade och mobbade på 

grund av sina rötter och familjekonstellation (Adam, 2017-12-17). I några av intervjuerna 

kom ämnet in på omklädningsrumsrelaterade situationer i relation till att ha en mörkare 

hudfärg och där fanns hos Cicci och Bella händelser som fick dem illa till mods:  

”Jag kände mig aldrig utpekad eller exkluderad av klassen utan mer jag som skämdes 

och till en början inte tyckte om att visa mig då jag upplevde mig själv väldigt smal, 

liten och inte så stora bröst” (Bella, 2017-12-18) 

och 

”Har inte känt så av andra men vet att jag själv kände mig ful, annorlunda. Men nu när 

vi skriver om det så vet jag att jag fått frågan och många som påpekade när jag var 

liten att mitt hår på armarna syntes så mycket och det gjorde faktiskt tillslut att jag 

började raka bort det och det gör jag fortfarande” (Cicci, 2017-12-19) 

6.4.2 Föräldrars hjälp 

David valde själv att berätta när han började i en ny skola i lågstadiet att han kom från ett 

annat land, ”när jag började tvåan, då blev det, redan första veckan tog jag med mitt babypass 

[…] berättade att jag kommer från ett annat land” (David, 2017-12-18), vilket kan tillade kändes 

lite extra coolt att vara speciell. Bella, Cicci och Frida berättade att deras mammor kom till 

skolan och hade speciella dagar där de berättade om varifrån barnen kom och lite lätt om 

adoption. 

”Det var mammas initiativ och till en börjar tyckte vi inte att det var så roligt. Vi ville vara en i 

mängden och inte sticka ut. Men i efterhand är vi väldigt tacksamma för det har hjälpt oss 
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ändå. Vi förstår nu att mamma gjorde det för att upplysa om adoption och att andra barn och 

vuxna skulle få förlåtelse för barn från annat land”. (Bella, 2017-12-18) 

6.4.3 Kompisar 

I relation till kompisar berättar David att under högstadiet var det svårt för honom då det gick 

en högervåg i Sverige där nationaliteten var ett hett ämne. ”Bland mina svenska vänner så var 

jag inte svensk, fast jag identifierade mig som svensk”, han fick fler kompisar med 

invandrarbakgrund ”där fick jag inte vara med, jag var för svensk. […] Du är blatte du får inte 

hänga med oss, du är svenne du pratar som en svenne”. Det var svårt då att inte tillhöra någon 

grupp, reflekterade David (David, 2017-12-18). Emma upplevde inte att det var svårt i skolan 

eller generellt som ung, alla i omgivningen visste om att hon var adopterad och därmed 

behövdes ingen vidare förklaring. Hennes vänner var även de adopterade vilket gjorde att 

adoptionen inte var något särskiljande, menade Emma (Emma, 2017-12-22). 

Diskussion skedde med Frida och David, om det faktiskt inte var så att det blev en viss 

exkludering för att nå inkludering, vilket i så fall inte var något negativt med den form av 

exkludering som behövde ske. På frågan om han hade önskat att läraren hade ingripit mer när 

glåpord och liknande skedde, svarade David att han inte hade önskat detta. Eftersom det inte 

var många andra som var mörka så hade synliggörandet motverkat inkluderingen och märkt ut 

honom ännu mer, det hade blivit en segregation istället, tyckte David (David, 2017-12-18). 
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion och jämförelse 

För att knyta an till tidigare avsnitt om teman som är relevanta för att enklare tolka om 

exkludering sker i isolerat i skolan eller/och det finns i övriga miljöer ställdes frågor för att få 

en helhetsbild av hur de adopterade upplevt adoptionen i relation till familj, sig själva samt 

skolan. I likhet med tidigare forskning så är utseendet en stor faktor för segregering och 

exkludering i samhället, det är graden av svenskhet som anges i hudfärgen. Bland de 

intervjuade så var den röda tråden för att vara inkluderad i samhället hur de ser ut. Oavsett hur 

stor kulturell svenskhet som finns spelar utseendet en stor roll. Detta är dock inte ett isolerat 

problem i skolan, som jag skulle undersöka, utan i samhället i stort. På grund av denna synliga 

markör så har frågor väckts runtomkring de adopterade, även hos de som var icke-synligt 

adopterade som Adam och David, där likheter mellan dem och deras adoptivföräldrar kunde 

dras.  

I min frågeställning så ville jag få klarhet i hur de adopterade förhåller sig till sin identitet 

samt om de har upplevt att identiteten har uppmärksammats i skolsammanhang ur ett 

inkluderings och exkluderingsperspektiv. Bland de intervjuade så fanns det berättelser som 

uppfattades som att de fick speciell behandling i skolan, men jag skulle även vilja påstå att de 

fick en viss utpekning där inkluderingsförsök av föräldrarna gjordes. Gerda berättade om att 

hon fick speciell behandling på grund av att hon var adopterad, de andra upplevde inte att de 

känt att de fått någon speciell behandling på grund av sin adoption. Men under och efter 

intervjuerna reflekterade jag över deras berättelser, att det fanns visst händelser och 

handlingar som skulle klassificeras som någon form av segregering eller/och exkludering. 

Både Frida, Bella och Cicci berättar att deras mamma höll speciella presentationer i klassen 

där mammorna förklarade varför barnen såg annorlunda ut och lite information om 

ursprungslandet. Detta gjordes i unga år, vid ny klass eller speciella dagar i skolan och ur 

berättelserna tolkar jag det som att det var med de bästa intentionerna, för att inte de andra 

barnen skulle reta eller ställa jobbiga frågor. Både Cicci och Bella uttryckte att de tyckte att 

det var jobbigt när det hände men att de i efterhand förstod fördelarna med presentationerna. 

David och Adam hade vid tillfällen valt att berätta vid presentationer, där det var tydligare att 

David hade ett annat ursprung, medan Adam fick försvara sitt polska ursprung då många blev 

förvånade över hans ursprung. 

Men om utmärkandet från gruppen enbart är negativ så är meningen delad. Både positiva och 

negativa associationer beskrivs och tolkas av de intervjuade, intentionen bakom verkar vara 
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faktorn som bestämmer. Där det är något positivt att ha en speciell egenskap så kan 

utmärkande vara något som stärker individen, medan där intentionen är för att individen 

tillhör en viss grupp - och måste behandlas speciellt - uppstår negativa associationer. David 

nämner att han tyckte det var kul när han stack ut på grund av att åkt flygplan, vilket var i 

direkt följd av adoptionen. Många av de mörkhyade hade fått komplimanger för deras mörka 

hy, vilket förvisso var en exkludering som inte uppskattades av alla, en del reagerade när det 

hände, andra i efterhand. Inkludering behöver inte vara det bästa för alla elever, Emma hade 

inte märkt av några negativa signaler förrän i vuxen ålder, vilket jag tolkar kan bero på det 

faktum att hon umgicks med andra adopterade. Enligt modellen med cirklarna så kan Emma 

och hennes vänner legat i någon blandning av integration och segregation, nyckeln ligger i 

huruvida Emma och hennes kamrater kände att de tillhörde gruppen, vilket det verkar som att 

hon kände. 

7.2 Sammanfattning 

De adopterade i studien har under årens lopp upplevt att det finns ett visst utanförskap när 

man är synligt adopterad eller mörkare än rådande diskurs för normen av svenskt utseende. 

Även om alla i gruppen identifierade sig med att vara svenska, uppvuxna med svensk kultur 

och språk, så har många mött att i betraktarens ögon är de inte svenska. De blir accepterade 

svenskar först när adoptionen bekräftar svenskheten och däri ligger en icke-inkluderande 

faktor som påverkar mångas uppfattade identitet. Utseendet är således som i tidigare 

forskning en stor faktor för att passa in i samhället och i relation till den inre identiteten 

uppstår utanförskap. Trots att alla har varit öppna med att prata om deras ursprung så ligger 

det en viss exkluderande handling i att få frågan, oavsett intentionen. De i studien hade olika 

reflektioner om hur det har känts att få dessa frågorna, allt från att det inte reflekteras så 

mycket över det i skolåren till att det var jobbigt att få frågorna när personerna i sig redan 

hade med sig i bagaget att ha ett uppmärksammat utseende. 

När det gäller skolan så finns här en skillnad i vad skolan själv har gjort och vad föräldrarna 

har tillfört till skolan. Utifrån berättelserna tolkat så var det inte så vanligt att skolan utmärkte 

elever med adoptionsbakgrund, gjorde detta så var det av god intention eller av andra 

anledningar okänt. Föräldrarnas intentioner var att inte barnen skulle få frågor och underlätta 

skolgången, därmed görs något utmärkande för att sedan nå inkludering. Där sådana försök 

har gjorts har de adopterade inte upplevt det som något negativt i större drag. 
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7.3 Slutsats 

Jag kan dra slutsatsen att hur adopterade förhåller sig till sin identitet grundar sig dels på 

vilken öppenhet och fostran föräldrarna har gett dem, men även vilka erfarenheter som har 

personen har erfarit. Omgivningens faktor som ifrågasättande präglar individens inre identitet 

med den syntes yttre, vilken tidigare forskning som Wallensteen, Hübinette och Fransson 

bevisat, men behöver inte vara avgörande. När det gäller skolan så framkom det att två 

personer hade konkreta exempel som gällde grundskolan, varav den tredjes exempel var på 

studier på högre nivå. Det är föräldrarnas eller/och individernas egna försök som kommit fram 

i intervjuerna som kan analyseras, vilket visade sig har i teorin inneburit icke-inkluderande 

handlingar för stunden. Dessa handlingar syftade dock till en större förståelse och främja 

inkludering, av samma skäl tolkar jag föräldrarnas tidigare intention att berätta om barnets 

ursprung och att de har adopterat, för vänner och bekanta – för att slippa frågor i framtiden. 
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8. Egen reflektion 

8.1 Intervjureflektion 

Jag valde som tidigare beskrivits att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, då jag sökte 

efter reflekterande svar. Jag hade i förstadiet av planeringen funderat på att göra en enkät och 

skicka ut i liknande forum som kontaktannonserna sattes ut i, men då frågeställningen inte 

gagnades av kvantitativa svar samt de problem som kan uppstå vid en sådan ensidig dialog 

som en enkät är, ändrades beslutet. Jag valde att beskriva området för de intervjuade innan 

själva intervjusessionen ägde rum, det gällde såväl intervjuerna i fysisk som i digital form. I 

de fall där frågorna skickades ut och en chattintervju ägde rum fanns oron att frågorna kunde 

missförstås eller inte besvaras på samma sätt som de övriga intervjuerna, men då en chatt 

intervju gav möjligheten att föra en dialog kunde jag förvissa mig om hur mina frågor 

uppfattades och kunde ställa följdfrågor. Varför jag inte ville skicka ut frågorna innan är av 

den anledning som Alvesson och Lindblad beskriver, att intervjupersoner ofta vill ge en 

positiv bild samt inte vilja bli sedda som annorlunda, risken jag uppskattade fanns var om 

frågorna hade skickats ut i förväg kanske inte alla hade velat svara i intervjun på samma sätt 

som de nu gjorde.  

Jag hade gärna gjort en bredare och fylligare studie, detta blir ett stickprov av den bild som 

finns av adopterade i relation till identitet och skola, dock så finns det en åldersaspekt samt 

geografisk spridning som kan ge en rättvisande bild. 

 

8.2 Självreflektion 

Att jag själv är adopterad och utför studier inom adoption och adopterade ställer sig frågan 

huruvida objektiv jag kan bli i tolkning och utförande. Jag har varit medveten om problemet 

och liksom von Melen, så har jag kunnat använda mig utav det faktum att jag själv är 

adopterad genom att få access och ställa frågor som eventuellt inte hade ställs om jag inte 

varit adopterad. Jag har kommit i kontakt med forskare och debattörer som själva är 

adopterade som fått mig att reflektera över min egna relation till att vara adopterad, vilket gav 

nya perspektiv för både studien samt för mig som yrkes och privatperson.  

I kontaktannonserna reflekterade jag i efterhand över formalia i de båda, där annonsen till 

Udayan var betydligt informellare då det fanns personlig relation, där en formell annons hade 

varit icke karaktäristiskt och därmed motverkat syftet. 

Arbetet har fått mig att se adoption ur en inkludering och exkluderingsperspektiv, vilket har 

varit intressant för mig som lärare. Även om skolan idag har fler grupper och jobbar på ett 



31 
 

annat sätt än när personerna i studien gick i skola, så finns det fortfarande subtila 

kommentarer och identifiering via utseendet i samhället. Det var lätt att hamna på sidospår i 

intervjuerna och i tidigare forskning, dels för att det är ett så komplicerat ämne men ändå så 

finns det inte forskning som når in i skolan. Jag för min del har inte fått veta några didaktiska 

verktyg för hur hantering av adopterade i klassen ska gå till, ändå så finns det ibland ett 

behov. 

9. Förslag på vidare forskning 
Då jag själv inte tycker att jag i min lärarutbildning har kommit i kontakt med om det finns 

eller behövs speciella verktyg för adoptivbarn i klassen så uppmanar jag till vidare forskning 

inom adoptionsdidaktik. Makarna Höjers verktyg är ett steg på vägen, men det behövs i högre 

åldrar och även synliggöra som von Melen påpekar att dessa individer blir vuxna och 

forskningen borde inte stanna vid barn.  
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Bilaga 1 

Hej! Mitt namn är Jasna och skriver mitt examensarbete på lärarutbildningen. Jag studerar 

adopterades upplevelser om identitet och skolan, hur man har känt att man passar in, 

inkluderad/exkluderad - om man känt sig positiv till att berätta om att man är adopterad eller 

ej i skolrelaterade händelser/miljöer osv. 

Jag undrar om DU skulle vilja svara på några frågor? 

Dig jag söker för dessa frågor är mellan 20–35 år, kön spelar ingen roll, MEN att du är 

adopterad från ett land som gör att det inte är "iögonfallande att du är adopterad" 

Om du känner att du har tid mitt i julstressen eller i mellandagarna, kommentera gärna så kan 

vi höras för mer information. Sista dagen att höra av sig kommer att vara 30/12 av tidsmässiga 

skäl för att kunna sammanställa studien innan deadline, alternativt tidigare om jag får mer än 

2 deltagare innan den 30:e 

Du kan välja att avbryta intervjun, inte svara på fråga/frågor när du känner för det, utan 

anledning. 

Önskvärt är om du skulle vilja Skype/Facetime (för att kunna föra en konversation), 

alternativt chatta eller helt enkelt få frågor att svara skriftligen på. 

All data behandlas enligt forskningsetiska principer och kommer endast att användas för 

studien och dina svar kommer att avidentifieras. 
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Bilaga 2 

Hej kära Udayanare! Jag skriver mitt examensarbete, om skola och adopterade och undrar om 

någon av er skulle vilja bli intervjuad via telefon/Skype. 

Temat är hur det har varit att vara adopterad i skolan och allt som kan innefattas i det. Allt 

som kan röja din identitet kommer att avidentifieras och svaren kommer endast vara för 

arbetet. 

Om du vill delta, kommentera eller skriv ett pm så får du mer info. 
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