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Sammanfattning 
Syftet med framförliggande undersökning har varit att beskriva och tolka på vilket sätt 

en internationellt adopterad svensk upplever och berättar om sin lärprocess från barn 

till vuxen. 

 

Mitt undersökningsmaterial baseras på en djupintervju med en person. 

Utgångspunkten för genomförandet och analysen av intervjun har varit en 

fenomenologiskt inspirerad livsberättelseansats. De mest framträdande resultaten av 

undersökningen är… 

 

• … att den intervjuade förträngt stora delar av den lärprocess som skedde innan 

hon blev adopterad till Sverige 

• … att lärprocessen i Sverige fungerat bra i interaktion med andra och att andra 

inte bemött henne som annorlunda utifrån hur hon ser ut…  

• … men att det föreligger en ambivalens i den intervjuades beskrivning av det 

senare som möjliggör andra tolkningar. 

 
Nyckelord: Internationellt adopterad, lärprocess och identitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

The aim of my study was to describe and interpretate how an international adopted 

person look back at and describes her learning process individually and in interaction 

with others. Data are based on one in-depth interview with a phenomenological 

inspired approach. 

 

The findings showed that the interviewee has repressed a great deal of her former life 

from her country of origin. According to the interviewee, the process of learning in 

interaction with other people has worked well. She has furthermore never felt that 

other students have treated her differently based on her appearance. There is some 

ambivalence in how the interviewee describes this though, which opens up for other 

interpretations.   

 

Keywords: International adoption, learning process and identity 

 



1. Inledning 
 
Som internationellt adopterad har jag under hela min uppväxt behövt svara på frågor 

om varifrån jag kommer, om jag trivs i Sverige eller om jag pratar svenska och så 

vidare. Helt främmande människor har tagit sig friheten att ställa frågor likt dessa till 

mig, vilket jag i många fall upplevt som identitetskränkande. För mig är frågorna ofta 

ett intrång i vad jag ser som något privat. Jag är medveten om att det säkert finns 

många som frågar av vänliga avsikter. Men ofta har det varit svårt att urskilja när 

frågorna är av genuint intresse eller om det egentligen handlar om dolda mindre 

vänligt avsedda motiv. När jag var barn och kom upp i tonåren, upplevde jag det var 

jobbigt att få sådana frågor.  

 

En förklaring till mina upplevelser av frågorna ovan som barn och tonåring kan ha 

varit att jag befann mig i en fas av identitetsformning där jag försökte skapa mig en 

förståelse för vem jag var. Själv har jag alltid upplevt mig som svensk. Därför var det 

frustrerande att få sådana frågor. Och jag känner likadant idag som vuxen. När någon 

frågar mig var jag kommer ifrån vill jag spontant svara att jag är från Stockholm, trots 

att jag vet att det är mitt etniska ursprung de frågar om. Min frustration utmynnar då i 

att jag oftast svarar snabbt att jag föddes i Sverige, för att undvika fler närgångna 

frågor.   

 

När jag som vuxen ser tillbaka på min skolgång och mina erfarenheter av att vara 

internationellt adopterad upplever jag att mitt koreanska utseende påverkat min 

lärprocess. Eftersom det var ovanligt med internationella adoptioner och mångkultur i 

Sverige i slutet på sextiotalet var många nyfikna på mig. Jag sågs ofta som 

annorlunda. Detta ledde till att jag under mina tidiga år i skolan aldrig vågade ta plats 

eller fråga lärarna om det var något som jag inte förstod, vilket i sin tur gjorde att jag 

kom efter i skolan. Hade lärarna däremot sett mig för den jag var tror jag att min 

lärprocess hade sett annorlunda ut. Under tidigare tonåren hade jag bara svenska 

vänner. Jag umgicks aldrig med invandrare eller internationellt adopterade. Jag tror att 

detta kan ha berott på att jag ville bekräfta min svenskhet för mig själv och min 

omgivning och slippa att bli ifrågasatt.   
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Människors förutfattade meningar om att jag inte är svensk, utifrån mitt koreanska 

utseende, upplever jag kan vara problematiskt. De har ju redan bestämt vilken 

nationalitet jag tillhör. Jag kommer alltid att förbli korean i många 

”ursprungssvenskars” värld.  

 

I resterande delar av det här kapitlet kommer jag att beskriva en bakgrund som 

handlar om vilka ursprungsländer internationella adoptioner sker ifrån till Sverige, 

samt tidigare forskning om internationellt adopterades psykiska och fysiska hälsa. Jag 

kommer även att belysa bakgrund, bärande begrepp, syfte med undersökningen, samt 

frågeställningar. 

1:1 Internationella adoptioner till Sverige 
Genom Koreakriget anlände många koreanska barn till Sverige för en internationell 

adoption. Med internationell adoption menas adoption av utlandsfödda barn med 

annan etnicitet än adoptivföräldrarna (Cederblad mfl 1994). Lindblad (2004) skiljer 

mellan ”synliga” och ”osynliga” adoptioner med vilket han menar huruvida barnets 

utseende skiljer sig från hur barn födda i mottagarlandet normalt ser ut. Dessa 

adoptioner har fortsatt sedan dess och är den största gruppen av internationella 

adoptioner till Sverige. 1969 bildades föreningen Adoptionscentrum och Indisk-

Svenska Föreningen som senare bildade en gemensam förening. Under 70-talet 

skedde många internationella adoptioner från andra länder såsom Sri Lanka och 

Thailand. Under 80-talet ökade kvoten barn från länder också i Sydamerika. Även 

från Afrika har det kommit barn, framför allt från Etiopien. Kvoten barn från 

Östeuropa har ökat sedan slutet av 80-talet (Cederblad, Irhammar, Mecke & 

Norlander 1994). 
 

Från och med 1969 har cirka 44 000 barn adopterats till Sverige från länder utanför 

Norden. Därmed är Sverige ett av de ledande länderna när det rör sig om 

internationell adoption (Lindblad 2004).  
 

I den övervägande delen av ovan beskrivna adoptioner har utseendet varit en skillnad 

mellan internationellt adopterade och adoptivföräldrarna. Genom de yttre 

skillnaderna, i form av utseende, kallas dessa adoptioner för ”synliga” (Lindblad, 

2004). 

 2



1:2 Internationellt adopterades psykiska och fysiska hälsa 
Cederblad m.fl. (1994), skriver att ett antal undersökningar i Norden av internationella 

adoptivbarns psykiska och kroppsliga hälsa utfördes under första delen av 70-talet. 

Undersökningarna visade att barnen fann sig väl till rätta i sina nya familjer, men när 

de kom upp i tonåren, anlände larmrapporter från skolväsendet, sociala myndigheter 

och barnpsykiatriska institutioner. Författarna presenterar forskning som funnit att 

majoriteten av de barn som uppsökte barnpsykiatrisk vård i två av Sveriges största 

kommuner under 1980-talet var adopterade tonåringar från ett annat land. Skälet till 

uppsökandet låg ofta i avvikande eller utagerande handlingssätt, men även 

relationsproblem gentemot föräldrar, andra människor och skola var vanligt. Flickor 

uppvisade en högre grad av ångest- och hämndsymtom, jämfört med pojkar. Vidare 

innebar en hög ankomstålder ett större uppsökande av barnpsykiatrisk vård. 

1:3 Bärande begrepp 
Bärande begrepp för att belysa internationellt adopterades lärprocess i studien är 

identitet, självkänsla, interaktion med andra och lärprocesser.  

 

Med identitet menar jag en individs medvetenhet om sitt jag. Identitet tar sig uttryck i 

en medvetenhet om den egna karaktären, dess innebörd och erfarenheter under livets 

skeende, som i sin tur formar personligheten. Enligt Jerlang (2005) kan identitet 

förstås som individens egen upplevelse av sig själv som en person; ”sådan är jag” 

(Jerlang, 2005, s.68). I relation till internationellt adopterade blir medvetenheten om 

att det existerar en tydlig gräns mellan dem och icke internationellt adopterade en 

viktig och ofta problematisk del av identiteten. 

  

När jag syftar på internationellt adopterades självkänsla, menar jag den egna bilden 

som den internationellt adopterade har skapat av sig själv, utifrån det påtagligt 

synbara, det vill säga, det etniska utseendet kontra upplevelsen av att vara svensk. 

Självkänsla är knutet till den egna individuella värderingen.  

 

Med interaktion åsyftar jag hur internationellt adopterades lärprocesser ter sig i 

samverkan med omgivningen.  

 
Med lärprocesser syftar jag inte enbart på den läroprocess som skolan tilldelar oss, 

utan även de läroprocesser som uppkommer i det ”vardagliga lärandet” utanför 
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skolans undervisning – den läroprocessen som ständigt pågår i vår omvärld. Dessa 

lärprocesser som vi måste ta till oss på det individuella planet och i interaktion med 

andra gör att vi fungerar som människor.  

1:3 Syfte 
Med anledning av mina egna erfarenheter som internationellt adopterad och det som 

forskningen visar vill jag ta del av hur en annan internationellt adopterad upplever sin 

lärprocess. Syftet är att… 

 

... att beskriva och tolka på vilket sätt en internationellt adopterad svensk upplever 

och berättar om sin lärprocess från barn till vuxen. 

1:4 Forskningsfrågor 
Utifrån ovan angivna syfte, formulerar jag här mina frågeställningar: 

 

• Hur upplever och beskriver en internationellt adopterad sin individuella 

lärprocess? 

• Hur ter sig den individuella läroprocessen för en internationellt adopterad i 

interaktion med andra? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel gör jag en genomgång av aktuell litteratur samt tidigare forskning som 

stöd för angripandet av undersökningens syfte och frågeställningar. 

Självkänslan 
Lindblad (2004) menar att begreppet självkänsla är en form av personlig upplevelse 

av de egna tillstånden och särdragen, men även vilka resurser och hinder som 

existerar hos människan. Författaren (2004) anser att självkänslan är individens egen 

bedömning och personlig föreställning av sig själv. Tonårsperioden och inträdandet i 

vuxenvärlden betonas ofta som speciellt betydelsefulla skeenden för 

identitetsformning och självkänslan, eftersom det är i dessa åldrar som individerna 

formar en mer konstant och utvecklad identitet.  

 

 ”Man speglar sig själv i hur andra bemöter en” (Lindblad, 2004, S.87). Identiteten 

utvecklas i interaktion med andra, och detta sker redan i späd ålder. Omgivningens 

sammanhang och förutsägbarhet är ett par essentiella antaganden för 

identitetsformandet under människans tidiga år (Lindblad, 2004). 

 

Cederblad mfl (1994) ser begreppet självkänsla som en enhet för individens psykiska 

hälsa. 

2:1 Kognitivt mognande 

Piagets utvecklingspsykologi 
Jerlang (2005) beskriver Piagets utvecklingspsykologi, såsom att hans syfte med 

teorin är att ge en övergripande beskrivning, och på detta vis skapa en generell 

förståelse för det mänskliga förståndet och dess progression, från födelse till 

vuxenålder. Denna progression skapas genom en internaliseringsprocess, det vill säga 

individen tar in omgivningens världsbild och formar sig själv utifrån den. Samtidigt 

påverkar individens inre det yttre, vilket gör det till en växelverkan. 

 

Den drivande kraften i tillväxten är individens självreglering, eftersom det väsentliga i 

alla organismer är just att de är självjusterande och organismen försöker alltid att 

anpassa sig effektivt till sin omgivning. Piaget anser att självregleringen är som ett 
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verksamt och energiskt förlopp, som alltid är i förändring. Denna förändring är i 

samspel med omgivningen. Piaget uppfattar människan som en levande och social 

individ med en naturlig förmåga av nyfikenhet och som agerar i en miljö. Människan 

föds som social och lär sig att ”härma”, för att på så sätt kunna leva med andra (ibid). 

 

Jerlang (2005), skriver att om vi studerar rent allmänt Piagets perspektiv på individens 

utveckling, så vilar den på fyra viktiga drivkrafter. Dessa drivkrafter är mognad, 

handling, socialt samspel och självreglering. De tre första belyses endast kortfattat, 

medan jag går mer in på den sista. 

 

• Mognad 

Här fokuserar Piaget särskilt på människans nervsystem, som bedöms som 

färdigutvecklat först vid cirka 15-16- årsåldern. Mognadens innebörd är att det öppnas 

möjligheter, gradvis som människan utvecklas.  

 

• Handling 

Den andra drivkraften är handling. Här anser Piaget att människans handling och 

kunskap krävs för hennes utveckling. Individens handling och erfarenhet är en 

grundläggande förutsättning för utveckling. Att kunna öva sig, handskas med saker 

för att förstå dem har betydelse.  

 

• Socialt samspel 

Den tredje drivkraften innebär att utvecklingen är knutet till det sociala samspelet, 

eftersom individen skapar flertalet kunskaper i denna interaktion. Vikten av 

individens livsmiljö skapar stora skillnader för hur utvecklingens drivkrafter ter sig.  

 

• Självreglering 

Självregleringen är den centrala faktorn när det rör sig om människans utveckling. 

Piaget belyser att de tre första drivkrafterna är nödvändiga, men de är otillräckliga för 

att skapa en helhet för intellektets utveckling, eftersom det är självregleringen som är 

utvecklingens drivkraft, och som även styrs till ett sökande efter jämvikt (adaption). 

Jämvikten har inte något fastställt mål eller egenskap. Denna balans är en varaktig och 

verksam process hos individen, med en strävan för att uppnå en bättre acklimatisering, 
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individuellt och i interaktion med andra. Å ena sidan anpassar individen miljön till sig 

själv (assimilation), å andra sidan fogar sig individen till omgivningen 

(ackommodation). Att försöka aktivt finna en jämvikt är ett sätt för individen att 

anpassa sig till de förändringar och påtryckningar som omgivningen utsätter oss för. 

Samtliga adaptionsförlopp medför assimilation och ackommodation, och beskriver 

människans utveckling. 

2:2 Kritik av Piagets utvecklingspsykologi 
Jerlang (2005), belyser att Piagets utvecklingspsykologi har kritiserats från flera håll.  

Författaren klarlägger att Piaget uppfattar utvecklingen som en individuell 

uppbyggnad, men bortser ifrån att människans agerande och samhörighet som är en 

växelverkan med den sociala miljön individen befinner sig i. ”De försiggår i ett socialt 

tomrum” (Jerlang, 2005, s.271). Piaget resonerar inte om barnens motiv till sitt 

agerande, utan belyser enbart emotionernas betydelse. Detta leder till att detta blir en 

renodlad teori om barns insikt, och att det saknas resonemang om individens 

möjlighet att utöva inflytande på sin omvärld (ibid.). 

  

Trots kritiken mot Piagets utvecklingspsykologi anser Jerlang (2005), att den måste 

ses som en mycket betydelsefull teori. ”På det allmänna planet finns teorins 

dialektiska grundsyn: förståndet och utvecklingen av det ses som en aktiv, dynamisk 

och kvalitativt förändrande process” (Jerlang, 2005,s.273). Författaren anser att 

Piagets fördjupade undersökningar har skapat betydande insikt av människans olika 

utvecklingsfaser, och som även i dag inte existerar någon annanstans, än hos Piaget. 

Vad som menas med teorins ”dialektiska grundsyn” förklarar författaren att en tes 

setts i motsats till en antites som tillsammans blir en syntes. 

2:3 Tidigare forskning av internationellt adopterades identitet och självkänsla 
Lindblad (2004), har haft som syfte att, utifrån sina egna erfarenheter som 

adoptivpappa, egen forskning och andra forskares studier om internationellt 

adopterades självkänsla och identitetsformande, summerat och sammanställa 

undersökningsresultaten till en kunskaps-bok om adoption. 

 

Författaren menar att det, utifrån forskningsresultat, framkommit att flera 

omständigheter som har en inverkan på identitetsformningen hos internationellt 

adopterade, och som inte berör barn som är födda och uppvuxna i Sverige. Det kan 
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handla om skillnader mellan internationellt adopterade och adoptivföräldrar, och då 

inte bara utseendemässigt. Det kan även finnas individuella drag och anlag, som tros 

ha en stark genetisk grundläggande del hos individen (ibid.).  

 

Men den grundläggande faktorn är den internationella adoptionen som företeelse. Ett 

stort antal av villkoren för internationellt adopterades identitetsformandet, är just att 

det berör olikheter. Det finns alltid en mer eller mindre tydlig olikhet i utseende hos 

adoptivföräldrarna kontra internationellt adopterade. Denna diskrepans påverkas av 

om det berör de ”synliga” eller de ”osynliga” adoptionerna. Detta innebär om man via 

utseendet mellan dessa individer kan se att barnen och föräldrarna inte har samma 

etniska bakgrund. Olikheten i utseende är inte bara kopplad till jämförelser mellan 

internationellt adopterade och deras adoptivfamiljer, utan även olikheten i utseende 

mellan internationellt adopterade kontra övriga svenskar i stort (ibid.).  

 

Lindblad (2004) hänvisar till en norsk longitudinell studie, över ett decennium, som 

berör internationellt adopterades identitetssvårigheter. Den norska studien är utifrån 

intervjuer med internationellt adopterade från Vietnam, som var i 20-årsåldern. I 

resultaten vid första intervjutillfället beskrev respondenterna sin identitesformning 

som ett stort problem. ”Att vara norsk och att också uppfattas som sådan var viktigt i 

denna ålder”. (Lindblad, 2004 s. 149) Resultatet av de uppföljande intervjuerna, 

belyste att identitetsformningen, utifrån etnicitet, inte längre upplevdes lika 

problematisk av de internationellt adopterad. Likt de icke-adopterade i samma ålder, 

tänkte dessa internationellt adopterade på familjebildning, utbildning och yrkesval 

(ibid.). 

 

”Att det sker stora förändringar över tid är en viktig iakttagelse när det gäller hur man 

ska tolka studier av hur det går för adoptivbarn”. (Lindblad, 2004 s. 149) 

   

Cederblad och Irhammar, Merce & Norlander (1998), klarlägger i sin undersökning, 

som är en jämförelse med en svensk och dansk studie, att det har framkommit att 

internationellt adopterade kan ha en upplevelse av att de behöver mer insikt om sin 

biologiska och sociala bakgrund för att kunna tillägna sig en självuppfattning. Dessa 

personer kan ha en upplevelse av en personlig kluvenhet, såsom att en del av 

individen döljs genom den internationella adoptionen. Författarna anser att detta kan 
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ge upphov till ett känslomässigt mindervärde, skuld och rådvillhet. Om dessa 

känsloyttringar förenas med känslan av en uppsplittring av identiteten, kan det skapa 

en mer negativ självbild hos tonåringar som är internationellt adopterad. Begreppet 

”självkänsla” använts flitigt som en enhet för välbefinnande psykiskt välmåga och har 

i ett antal undersökningar skildrats till de internationellt adopterades identitet.  

2:4 Tidigare forskning av internationellt adopterades identitet och självkänsla i 
interaktion med andra 
I den svenska forskningen av Cederblad, m.fl. (1994), anser författarna att de 

internationellt adopterade fått frågan om de har stött på människor som har uppfattat 

dom som utlänning (immigrant, asylsökande, eller turist).  

 

Denna är en genomgripande svensk epidemiologisk undersökning utifrån 

internationellt adopterades progression i Sverige och utfördes i Skåne. 

Undersökningen har som utgångspunkt att studera internationellt adopterade i 

åldrarna 13 år och äldre, som anlände till Sverige mellan 1970-1977. De som 

medverkade i undersökningen var 211 internationella adoptivbarn.  

 

Även syskon i adoptivfamiljen till internationellt adopterade ingår i studien, men 

enbart syskon som även de var internationellt adopterade och var vid 

undersökningstillfället 13 år eller äldre.  

 

Författarna klarlägger att fördelning av flickor och pojkar i studien inte är helt 

jämnfördelade: ”42 % pojkar (89) samt 58 % flickor (122).” (Cederblad, Irhammar, 

Mercke och Norlander, 1994, s. 50) 

 

Författarnas undersökningsresultat samlades in under åren 1990 till 1991.  Den 

svenska studien har två syften. Dels att studera internationellt adopterades psykiska 

hälsa och integration under tonårstiden och tidig vuxenålder. Där delar av 

identitetsformningens framväxt ingår och som är knutet till deras biologiska och 

etniska ursprung. Med utgångspunkt utifrån de internationellt adopterades kunskap 

om, intresse i och intresse för frågor som berör områden som det biologiska och det 

som berör ursprunget.  
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Det andra syftet med författarnas undersökning var att; ”Studera huruvida de 

adopterades förhållningssätt till sitt ursprung kan relateras till adoptivföräldrarnas 

intresse för barnens ursprung och vad gäller etniska frågor, även omgivningens sätt att 

bemöta de adopterade.” (Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander, 1994, s. 47) 

 

Nära 2/3 av de tillfrågade av de internationellt adopterade i Sverige angav att de 

upplevt att andra människor hade uppfattat dem som utlänningar i olika situationer. 

Cirka hälften av de yngre hade erfarit detta, och av de äldre tillfrågade var det 82 % 

som hade upplevt att deras omgivning sett dom som utlänningar. I den danska studien 

var det enbart 1/3 av de internationellt adopterade som hade upplevt att de blivit 

urskilda som invandrare. Många av de internationellt adopterade i Sverige nämnde att 

folk de inte var bekanta med, kunde bli överraskade över att de talade utmärkt 

svenska (ibid.). 

 

Några hade blivit tilltalade på engelska av andra individer, som hade tagit för givet att 

de inte kunde svenska.. Därmed skapades deras utseende som en etnisk markör för det 

icke- svenska. När de som ungdomar börjar söka sig ut i samhället, blir de bemötta 

som invandrare av andra individer, parallellt med att de själva upplever sig som 

svenskar. Denna motsättning mellan den etniska självidentifikationen och den yttre 

identifikationen, och känslan av att vara svensk, är det som internationellt adopterade 

tvingas hantera i många olika situationer (ibid.). 

 

Røbech (1989), vid Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn genomförde en 

riksomfattande studie av 384 stycken internationellt adopterade i åldrarna 18-25 år 

under 1988. 29 % som medverkade i undersökningstillfället var över 20 år. 

Medelåldern i undersökningsgruppen låg runt 20 år. Syftet med undersökningen var 

att undersöka hur assimilerade och ackommoderade de internationellt adopterade 

ungdomarna var i det danska samhället, i jämförelse med ungdomar i samma ålder 

som inte var internationellt adopterade. I denna undersökning var antalet av 

internationellt adopterade från Korea stort, hela 78 %.  

 

I Danmark är internationella adoptioner från Korea ett välkänt fenomen, men genom 

att det existerar få invandrare från Korea, så har dessa individer inte många de kan 

identifiera sig med. Däremot så existerar det i Sverige ett stort antal internationellt 
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adopterade barn från Latinamerika (26 %). Denna grupp kan ha uppfattats av andra i 

sin omgivning som invandrare/flyktingar från dessa länder. Flertalet i den svenska 

undersökningsgruppen av internationellt adopterade verkade framhålla sin svenskhet 

så mycket det gick. Detta kunde ske, exempelvis, genom att tala med en extrem 

skånsk dialekt. Eller som några angav, att de avstod från att promenera och umgås 

med internationellt adopterade eller invandrare på stan, för att undgå att uppfattas som 

flyktingar (ibid.).  

 

Författarna nämner en tidigare forskning som utfördes av Dalen & Sætersdal (1992), 

som påvisade ett liknande resultat som det svenska undersökningsresultatet. 

Ungdomar som var internationellt adopterade, uppvisade en tendens till ett 

avståndstagande mellan dem och invandrare/flyktingar, men framhävde sin säregna 

status som adopterade. I den danska undersökningen existerade det förbindelser 

mellan att ha en negativ attityd till invandrare/flyktingar, kontra egna upplevelser av 

att blivit behandlats som en främling. I den svenska undersökningsgruppen, i samma 

ålder, existerade inte denna benägenhet. 

 

Greiff (2000), upplyser att i socialisationskulturen existerar många exempel på 

förolämpningar mot de internationellt adopterade. Dessa förolämpningar påvisar att 

de internationellt adopterade inte helt uppfattas som svenskar av alla. Majoriteten av 

de medverkande i studien har erfarit dold rasism eller en rasism som utförs med 

sofistikerat agerande (subtil rasism), eller upplevt öppen rasism (ibid.,).  

 

”Samspelet mellan människor är som tidigare sagts själva grundförutsättningen för en 

lyckad socialisation.” (Geriff, 2000, s.232) 

 

Forskningen påvisar även att de flesta av respondenterna är tillfredställda med den 

internationella adoptionen, fast de har erfarit många problem. Problemen de har stött 

på, har stundtals sitt upphov i interaktionen med andra individer i den direkta miljön. 

Internationellt adopterade har varit med om diskriminering på grund av sitt yttre 

(ibid.). Respondenterna beskriver även att de inte helt upplever ett accepterande för 

den person de är, utan ofta drabbas av andra individers förutfattade meningar och 

tvivelaktigheter om de internationellt adopterades svenskhet.  
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De upplevs ofta av sin omgivning som invandrare, men när omgivningen får klart för 

sig att de är internationellt adopterade, förändrar många människor sin attityd och sitt 

förhållningssätt till dessa människor. Flertalet av respondenterna i undersökningen har 

belyst att de under vissa epoker under uppväxten har tyckt det varit positivt att genom 

sitt annorlunda utseende kunna identifiera sig med andra invandrare. Men vartefter de 

internationellt adopterade upptäckt att det existerar stora skillnader mellan dem och 

invandrare, så har det varit av vikt för dem att på olika sätt markera sin svenskhet 

(ibid.). 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit min utvalda litteratur. Jag har beskrivit vad Lindblad 

(2004), anser om identitet. Att individen utvecklas tillsammans med andra. Jag 

beskriver Piagets fyra viktiga drivkrafter, men även kritik av Piagets grundtaganden, 

utifrån Jerlang (2005). 

 

Jag har även belyst att i Greiffs (2000), forskning nämns socialisationskulturen, med 

dold rasism, rasism utförd med ett sofistikerat agerande och en öppen rasism. Här 

belyses även olika diskrimineringar mot internationellt adopterade, och hur 

respondenterna upplever sig som internationellt adopterad, och hur de upplever sin 

internationella adoption.  

 

 Jag har även nämnt det Lindblad (2004) anser om identitetsformning. Författaren 

finner att ett identitetsskapande inte bara gäller det yttre, utan även individuella drag 

och anlag. Alltså flera faktorer har inverkan på de internationellt adopterades 

identitetsformning, men det annorlunda utseendet hos dessa individer är av betydelse 

för identitetsformningen och självkänslan, individuellt och i interaktion med andra.  

 

Den sista undersökningen i detta kapitel av Cederblad m.fl.. (1994) forskningsresultat 

påvisar att internationellt adopterade kan ha en upplevelse av att de vill skapa sig 

kunskap om sin biologiska och sociala bakgrund för att tillägna sig en 

självuppfattning. Dessa personer kan ha en upplevelse av en personlig kluvenhet 

genom att en del av individen döljs genom den internationella adoptionen. Detta är 

genomgång av kapitel två. 
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I kapitel tre nedan kommer jag att behandla mina utvalda teoretiska utgångspunkter 

som är den fenomenologiska ansatsen och Eriksons sociokulturella perspektiv. Jag 

kommer även att belysa kritik av den sistnämnda teoretiska utgångspunkten, men 

redogöra varför jag anser den relevant för min forskning. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3:1 Den fenomenologiska ansatsen 
Grønmo (2006), belyser att förståelseskapande studier innebär en förståelse för 

helheten och tolkning av innebörden. Författaren anser att inom samhällsvetenskapen 

är det särskilt Schütz (1967), som har framställt den metodologiska grunden för 

fenomenologiska analyser. Den fenomenologiska analysen sysslar särskilt med 

undersökningar av företeelser och upplevelser i individers vardagliga liv. 

Fenomenologin klarlägger vikten av fenomenologiska analyser, vilket innebär att 

verkligheten är utifrån aktörernas egna upplevelser och uppfattningar, det vill säga 

utifrån hur individen själv upplever/uppfattar ett fenomen. Det är individens egen 

livsvärld som är grundbulten för studien, anser Grønmo (2006). Detta livsperspektiv 

poängterar vikten av att skapa sig en förståelse för individers handlingar, utifrån 

människors egna perspektiv av ett fenomen, eftersom syftet är att nå fram till 

människors egen förståelse för sitt agerande (ibid). För att tolka händelseförloppen 

och dess innebörd, måste, enligt författaren, forskaren skaffa sig insikt i aktörens 

syften eller ändamål med sina aktioner. 

 

Forskaren brukar även vara upptagen med att på det generella planet försöka skapa sig 

egen insikt i aktörernas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar, för att senare 

kunna, med den enskilda handlingen, placera den i ett större sammanhang. I och med 

detta kan fenomenologiska studier överträda respondenternas egna naturliga 

formuleringar av vad olika handlingar innebär. (ibid.) 

 

Författaren Kvale (1997) menar bl.a. att det fenomenologiska perspektivet är ett sätt 

att förhålla sig till, eftersom man vill uppnå ett förtydligande av förståelseformen i 

den kvalitativa intervjuforskningen, med fokus på den mening som respondenten 

upplever i sin livsvärld. Fenomenologin är, enligt författaren, granskning av mönstret 

och växlingarna i mönstret, hos det medvetande, för vilket varje objekt, företeelse 

eller individ blir synlig. Fenomenologins intresse är att klargöra det som framträder, 
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och även på vilket sätt det framträder. Detta perspektiv studerar människornas syn på 

sin värld, och försöker detaljerat beskriva innehåll och uppbyggnad hos individernas 

medvetenhet. Även försöker man förstå den kvalitativa pluralismen hos individens 

upplevelser, och göra deras betydelsefulla mening tydlig. (ibid). ”Fenomenologin 

söker gå utöver de omedelbart upplevda innebörderna, för att göra det osynliga 

synligt” (Kvale 1997, s. 54). Detta perspektiv har som utgångspunkt att även försöka 

att skapa en direktbeskrivning av upplevelsen, utan omtanke tagen till upplevelsens 

härkomst eller motiv. (ibid.) 

 

Fenomenologisk reducering innebär inte, enligt författaren, en absolut brist på 

förutfattade meningar, utan mer att man med ett kritiskt förhållningssätt studerar sina 

förutfattade meningar. Den kvalitativa forskningsintervjun har enastående möjligheter 

till att inträda och beskriva individens upplevda vardagsvärld. Kvalitativa 

intervjumetoder är en forskningsmetod som skapar ett avundsvärt tillträde till 

människors fundamentala upplevelse av sin livsvärld.  

 

 Med den fenomenologiska inriktningen vill jag skapa mig en förståelse för på vilket 

sätt de internationellt adopterades läroprocess framträder, individuellt och i 

interaktion med andra. Detta ska naturligtvis ske på så objektivt sätt som möjligt.  

3:2 Sociokulturellt perspektiv 
Jag kommer att använda mig av det sociokulturella perspektivet, eftersom jag anser 

att identitet och självkänsla är en mycket viktig del i själva läroprocessen. Om en 

människa har en dålig självkänsla, så anser jag att det kan påverka läroprocessen 

negativt.  En elev med en dålig självkänsla kanske inte vågar att ta för sig på 

lektionerna, och på så sätt missar massor av viktig kunskap som man skaffar sig i 

kommunikation med de övriga klasskamraterna och lärare. 

 

En dålig självkänsla hos internationellt adopterade, anser jag kan skapa ett destruktivt 

beteende i form av t ex. skolk Då hamnar eleven i ett ännu större utanförskap med 

massor av utebliven kunskap. En positiv självkänsla hos internationellt adopterade 

kan skapa en trygg samhörighet med andra individer, som i dessa exempel, elever. 

Läroprocesser sker genom interaktion med andra individer, och i alla processer mellan 

människor, anser jag, att kommunikation och interaktion i dessa möten blir avgörande 
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för hur läroprocessen ter sig. Jag är fullt medveten om att läroprocessen ter sig olika 

för alla människor, oavsett nationalitet, men det jag är intresserad av är att undersöka 

hur internationellt adopterade upplever sin läroprocess, såsom om identitetsskapande 

eller självkänsla påverkar läroprocessen. 

 

I min litteraturgenomgång har jag belyst individens utveckling med hänvisning till 

Piaget, som anser att människan föds som en social individ och agerar i den miljö 

hon/han föds i. Detta leder vidare till Eriksons sociokulturella perspektiv som Jerlang 

(2005) tar upp. 

 

I Jerlangs (2005) sociokulturella perspektiv menar författaren grundelementen i 

Eriksons kristeori. Eriksons kristeori bygger till viss del på Freuds teorier, men det 

man bör ta i akt, är att det är delar av Freuds teorier som har vidareutvecklats. Freud 

framhävde vikten av den psykiska inre förvaltning, medan Erikson mer betonar vikten 

av ekologin, det vill säga, människans ackommodation till och samspel med 

omgivningen. Där Freud framhöll ett psykosexuellt perspektiv, företrädde Erikson 

mer ett psykosocialt perspektiv inom den psykiska analysen (ibid.,). 

 

Det som gör att jag anser det relevant och intressant med Eriksons sociokulturella 

perspektiv är just detta, att det bland annat beskriver människans anpassning till och 

samspel med omgivningen. Jag anser att just detta perspektiv berör en viktig del av 

självkänslan och identitetsformningen. Vi skapar en förståelse för oss själva i 

interaktion med andra individer. 

 
”Människan föds in i ett bestämt samhälle, in i bestämda grupper med bestämda kulturella 

normer, förhållningssätt osv, som har till uppgift att reglera och organisera människornas 

kulturella och sociala liv i bred bemärkelse. Detta har betydelse för de möjligheter och 

begränsningar, som ges för barnet att växa eller att hämmas. T ex de fysiska möjligheter som 

mat, bostad osv – de psykiska möjligheterna som kärlek, uppfostran, identitet osv – och de 

sociala möjligheterna som kamratgrupper, skolan, idrottsklubben, militärtjänsten, arbetet, 

familjen osv.” (Jerlang 2005, s.70). 

 

Eriksons sociokulturella perspektiv ger möjlighet till att förstå bitar av den mänskliga 

utvecklingen, men även att skapa förståelse för hämningar av människan, speciellt 

inom emotionernas område (ibid.,).  Jag anser att det är högst väsentligt att i min 
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forskning använda mig av detta perspektiv, då jag har valt att undersöka hur 

internationellt adopterade upplever sin identitetsformning. Erikson ser på människan 

som ett socialt väsen, eftersom vi utvecklas tillsammans med andra människor, utifrån 

en given grupp och en given sann, kulturell och ekonomisk era.  

 

Även detta perspektiv anser jag är ytterst relevant att använda i min undersökning. Jag 

kommer att studera om det existerar upplevelse av känslomässiga hämningar eller 

inte, som har/haft någon påverkan hos internationellt adopterades läroprocess. 

Individuellt eller tillsammans med andra.  

Kritik av Eriksons teorier 
Jerlang (2005) anser att Erikson intresserar sig övervägande för de inre psykiska 

mönstren och dess ofrihet av eller interaktion med omgivningen, företrädd av 

familjen, och därmed skapas en utpräglad form av kris. Här skulle han i stället lägga 

mer vikt på familjens position i samhället och för arbetets betydelse för familjen. I 

praktiken har Erikson mest koncentrerat sig på det som rör det känslomässiga och en 

del av den sociala utvecklingen hos individen. Därmed säger inte teorin så mycket om 

de andra sidorna, eftersom teorin inte tar upp vikten av familjeförhållanden kontra de 

betydande förändringarna i det emotionella och den sociala interaktionen.  

 

Överraskande nog, nämner Erikson inte mycket om individens konkreta möjligheter 

till att inverka på sin omgivning. I hög ålder hade Erikson ett intresse för ett 

gemensamt arbete med Piaget. De träffades ett antal gånger för att utbyta tankar om 

det essentiella i individens progression, men de åstadkom aldrig en gemensam och 

konkret teori för detta, eftersom deras forskningsområden var för olika (ibid.,). 

 
Slutligen kan nämnas, att Erikson förbluffande nog inte kommer in mycket på individens 

konkreta möjligheter att påverka och förändra sin omgivning. Han talar mer om individens 

möjligheter att förarbeta de olika påverkningarna. Här kan man sakna ett mer ”överskridande” 

moment i teorin, vilket förefaller mig viktigt både psykologiskt och pedagogiskt. (Jerlang, 

2005, s.102.). 

 

Trots kritiken av Eriksons teori, anser Jerlang (2005), att man påträffar en 

betydelsefull detalj i dennes teori. Det essentiella här, är att man upptäcker en mer 

positiv och effektiv människosyn än den dåvarande psykoanalysen Även att Eriksons 
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sätter vikt på en förkovran i utvecklingen, genom vändpunkternas möjligheter till 

växt, med en betoning på att detta skeende är ett samspel under civilisationens 

inverkan. 

 

Erikson anser att människan har åtskilliga möjligheter att förbättra sig till bra och 

sociala individer, eftersom de kan skapa sig kunskaper utifrån sina erfarenheter och 

därmed frambringa bättre livsvillkor för barnen (ibid.,). 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redovisat mina teoretiska utgångspunkter och belyst kritik på ett 

av dessa teoretiska utgångslägen. I kapitel fyra nedan redogör jag för min metod. 

4. Metodbeskrivning 

4:1 Urval 
Jag hade från början tänkt utföra två stycken djupintervjuer, med två olika 

respondenter boende i Mellan-Sverige, ett så kallade strategiskt urval. Detta med 

anledning av att mina resurser såsom tid för att hitta intervjupersoner, utförande av 

djupintervjuer och transkribering är begränsade tidsmässigt. De tilltänkta personerna 

som jag ville ha med i min undersökning är internationellt adopterade, och därmed 

uppfyllde respondenterna kriterierna för att medverka i min studie om internationellt 

adopterades identitetsbildning och självkänsla. Jag ville med min undersökning 

studera hur de två respondenterna upplevde sin läroprocess, utifrån självkänsla, 

identitetsformning och i interaktion med andra. Tyvärr ville en av de tilltänkta, av 

någon anledning, inte medverka i en intervju. Detta ledde till ett bortfall. Så mitt 

undersökningsmaterial är utifrån en person med en utförd djupintervju samt en 

uppföljning över tid. 

4:2 Levnadshistoriska intervjuer 
Jag har valt att använda mig av ett annat ord istället för levnadshistoriska berättelser. 

Jag valde att kalla denna intervjumetod för livsberättelser. 

 

Jag bestämde sig för livsberättelser som intervjumetod för att ta del av hur 

respondenten upplever sitt identitetsformande och sin självkänsla i de olika 

läroprocesser som fortgår hela livet, individuellt och i interaktion med andra.  Genom 

att respondenten tillåts att tala fritt i levnadshistoriska intervjuer, och att 
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respondentens intervjusvar alltid står i fokus, ger det mig chansen att skönja 

respondentens unika karaktär. Respondentens personliga karaktär anser jag kommer 

utifrån identitetsformning och självkänsla. 

 

Arvidsson (1998) anser att levnadshistoriska intervjuer innebär att man hela tiden 

lyfter fram intervjusvaren, det vill säga, fokus läggs på respondentens intervjusvar. 

När man genomför levnadshistoriska intervjuer, fordras det även att respondenten får 

tala fritt om sitt liv. Även att respondentens livsberättelse och respondentens egna 

reflektioner om dennes liv, ska stå i fokus. Att någon beskriver sin livshistoria för en 

annan människa, från början till slut, är ingen sällan förekommande företeelse. Detta 

är ett outtalat krav i mänsklig gemenskap. Alla har egna minnen och erfarenheter av 

olika fenomen i livet, och olika människors livsberättelser är en förutsättning för 

samtal mellan individer (ibid.,). 

 
Ett levnadshistoriskt perspektiv tar fram personer som haft en betydande roll i informantens 

liv. Det kan vara föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar under barndom och 

ungdom; lärare, som de första representanterna för den offentliga makten; arbetsgivare och 

arbetskamrater; äktenskapspartner och barn. Att tala om dessa kan utlösa berättelser, antingen 

som ett sätt att karaktärisera dem (anekdoter) eller för att karaktärisera informantens relation 

till dem. (Arvidsson, A, 1998, s.31).  

 

Egna levnadsberättelser används inom en uppsjö forskningar. Inom humaniora har 

levnadsbeskrivningen som biografi varit ett sedvanligt användande för att beskriva 

människors liv, men även ett fullständigt legitimt forskningsobjekt. Under 1980-talet 

uppstod en trend av ett användande av levnadsberättelser inom svensk etnologi. Detta 

är ingen homogen rörelse, utan det existerar åtskillnader, beroende på 

forskningstradition och kunskapsmål. Men dessa kan täcka varandra och åtskilliga 

kan finnas företrädda hos forskaren (ibid.,). 

 

En livsberättelse kan skådas som en unik akt med en strikt disponerad redogörelse 

över en människa, det vill säga, en ordnad uppsättning över ett antal unika fakta som 

bara är gällande just för respondenten. Men på samma gång är det inte endast denna 

kombination som intervjuaren och respondenten försöker att uppnå, utan även en 
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underförstådd skildring om en människa som existerar i ett definitivt samhälle under 

en bestämd epok (ibid.,). 

 

Respondenten väljer att föra fram en viss mängd av data och intervjuaren växelverkar 

genom stödjande och åtföljande svar. Målet är att i slutänden skapa en upplevelse av 

att det existerar en meningsfullhet mellan den som utför intervjun och respondenten. 

Även att de individer som tar del av intervjun ska uppleva en meningsfullhet med 

frågestunden (ibid.,). 

 
Vad som skapas är inte enbart individens berättelse för sig själv om sig själv, utan det sker en 

gemensam konstruktion av en berättelse om en samhällelig förståelig individ. Utifrån detta 

perspektiv är det möjligt att betrakta den individuella levnadshistorien som en personlig 

konstruerad metafor för samhällets historia och för dess grundläggande karaktär. 

(Arvidsson, 1998, s.86). 

4:3 Genomförande 
När jag väl hade bestämt vad jag ville undersöka i min c-uppsats, så valde jag 

litteratur som jag ansåg vara relevant för mitt undersökningsområde. Inför min 

inspelade intervju skapade jag en intervjuguide, som ett stöd inför intervjutillfället. 

Även för att öppna intervjuerna mellan mig och respondenten på ett så naturligt sätt 

som möjligt. Därmed är min intervju halvstrukturerad. Jag fick kontakt med 

respondenten via en klasskamrat och tog kontakt med respondenten via telefon. Jag 

förklarade vad syftet var med min intervju. Att jag ville undersöka upplevelsen av 

läroprocesser hos internationellt adopterade, och att min undersökning kommer att 

publiceras i form av en c-uppsats i ämnet pedagogik.  Sedan bestämdes tid och plats 

för utförande av intervjun. Vi möttes på hennes hemort och satte oss på ett café. Vi 

började småprata om alldagliga ting för att bekanta oss lite med varandra. Jag hade en 

halvstrukturerad intervjuguide i mitt knä som stöd i fall jag skulle glömma bort vilka 

frågor jag hade tänkt ställa till respondenten. Intervjun skedde under cirka 1 timma 

och fyrtio minuter och allt spelades in på en diktafon. Respondenten som medverkar i 

intervjun är en kvinna i vuxen ålder. 

 

Efter att ha granskat intervjun flertalet gånger både genom att lyssna på det inspelade 

materialet, och läsa det skrivna insamlingsmaterialet, så upptäckte jag att det 

fordrades en intervju till med samma respondent, för att jag skulle kunna studera det 
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specifika i upplevelserna. Jag kontaktade än en gång respondenten och talade om att 

jag ville utföra en till uppföljning av intervjun, och beskrev varför, såsom att jag 

ansåg det vara av ett betydande intresse om respondenten vidareutvecklade en del av 

de svar som existerar i den första intervjun. När jag hade lyssnat igenom allt inspelat 

material, så transkriberade jag detta ordagrant för att senare kunna på ett relevant sätt 

utföra analys av resultaten, kopplad till teorier. I utformade av intervjun, utgick jag 

utifrån den kvalitativa metoden, med en fenomenologisk inriktning, då jag är 

intresserad av att studera internationellt adopterades upplevelser av fenomen.  

 

Jag är inte intresserad av hur många som upplever något, utan studera individernas 

perspektiv på sin värld och försöka att skapa en direktbeskrivning av händelser, utan 

ett hänsynstagande till händelsens upphov eller motiv. Jag har även kritiskt analyserat 

mina förutfattade meningar, men jag kan inte frångå det faktum att mina tidigare 

kunskaper och erfarenheter påverkar mitt eget sätt att se på situationen. Frågorna som 

intervjun berörde var om respondenten har en upplevelse, som internationellt 

adopterad, av att identitetsuppfattning och självkänsla kan ha någon inverkan på 

hennes läroprocess. Även vid mina tolkningar av intervjun finns det en risk för 

subjektivitet. ”Varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad 

bedömningar och avgöranden” (Kvale, 1997, s.149). 

4:4 Etik 
Jag förklarade för respondenten att intervjuerna kommer att spelas in på band, men att 

det är enbart jag som kommer att ta del av det inspelade materialet. Jag informerade 

att undersökningen är konfidentiell, det vill säga, att privata data inte kommer att 

redovisas i form av namn, ort, ålder eller dylikt. Jag har skyddat respondentens 

identitet i form av ett alias, såsom ”Anna svarade på frågan”. Genom att jag har utfört 

ett messivbrev, vill jag ge respondenten ett skriftligt avtal på att jag har hållit mig till 

de löften jag har utlovat inför intervjun. I detta brev beskrev jag vad som skulle 

undersökas, varför jag undersökte detta ämne, och hur jag kommer att använda mig av 

intervjuinsamlingen (hantering av datainsamling). Jag beskrev även i detta brev, som 

jag tidigare belyst, att jag inte kommer att avslöja vem respondenten är eller ålder 

etcetera, men däremot vilket kön respondenten tillhör. 
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4:5 Tillförlitlighet  
Jag är medveten om att min undersökning inte är representativ för hela populationen 

av internationellt adopterade i Sverige och i övriga världen, eftersom jag har valt att 

intervjua en person i Mellansverige . Då det inte fanns möjlighet för mig att kunna 

intervjua fler än en person, har jag använt mig av en uppföljande intervju med samma 

person. Enligt Johansson (2005) kan man i intervjuer utifrån en narrativ teori, med 

fokus på individers livsberättelse, åter ta kontakt med den intervjuade, låta denna få ta 

del av intervjutexten, kommentera den och utveckla sina tolkningar av den. 

Därigenom kan analysen fördjupas och göras mer komplex.  

 

Jag tog åter kontakt med respondenten, där jag talade om att jag skulle tycka det var 

av intresse om denne ville ta del av den transkriberade intervjumaterialet. Jag 

förklarade även att jag på detta vis ville skapa en möjlighet för respondenten att 

kommentera och vidareutveckla sina intervjusvar.  

 

Efter en tid kontaktade respondenten mig per telefon och berättade att denna tagit del 

av det utskrivna intervjumaterialet, men inte hade något mer att tillägga. 

Intervjupersonen ansåg att hon hade berättat allt hon förmådde vid det första 

intervjutillfället, det vill säga, respondenten ansåg att hon vid det första 

intervjutillfället beskrivit, så utförligt som det går, om sin upplevelse av hur den 

individuella läroprocessen och den läroprocess som sker i interaktion ter sig. Hon 

hade även beskrivit hur den upplevda självkänslan tar sig i utryck i livets alla 

läroprocesser. Därmed kom ingen ny information i den uppföljande intervjun. 

 

Genom att respondenten ansåg att det hon ville säga hade blivit sagt redan i den första 

intervjun kommer min undersökning att begränsas till detta första intervjumaterial. 

 

”Fasen av uppföljning innebär också en validering av analysen; man sätter dess 

rimlighet och tillförlitlighet på prov” (Johansson, 2005.s.284). 

 

Transkriberingen av det inspelade materialet är en betydande åtgärd för att uppnå 

validitet i min undersökning, eftersom det utskrivna materialet gör att jag och andra 

som tar del av materialet, kan återgå till de utskrivna intervjuerna, och på detta vis 

säkerställa att inga förändringar eller omtolkningar av respondentens svar har 
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åstadkommits. Detta anser Choen, Manion & Morrison (2004), tillför en ”pålitlighet” 

till undersökningen, och ett sätt att frambringa validitet i kvalitativa undersökningar. 

Författarna anser dock att i en kvalitativ datainsamling med ett personligt urval av 

respondenter, åsikter, attityder och perspektiv tillsammans medverkar till förutfattade 

meningar. Det är även en omöjlighet att i undersökningen uppnå en optimistisk 

perfektion, med en 100% giltighet. (ibid.,).  

 

Ett sätt att uppnå en garanti för validitet, är att på inga villkor lägga in egna subjektiva 

tolkningar, utan vara helt objektiv (ibid.,) Genom att jag omedvetet/medvetet alltid 

gör tolkningar av någonting, i detta fall min bearbetning av respondentens 

intervjusvar, så kommer det i någon bemärkelse att existera en subjektivitet i svaren.  

4:6 Den kvalitativa ansatsen som metod 
Jag har valt att utgå från en kvalitativ ansats i mina intervjuer, eftersom mitt intresse 

är att undersöka internationellt adopterades egen upplevelse av sin läroprocess i 

interaktion med andra.  Jag vill även undersöka den sociala förståelsen, egna 

tolkningar och erfarenheter som dessa individer har upplevt genom livet. Eftersom jag 

valt att fokusera min undersökning på att studera hur internationellt adopterades syn 

på hur olika former av läroprocess ter sig i livet, individuellt, utifrån självkänsla och i 

interaktion med andra, så anser jag att det är högst relevant att använda mig av 

kvalitativa metoden.  

 

Med kvalitativa intervjuer kan jag närma mig respondentens erfarenheter på ett mer 

djupgående plan, såsom studera den internationellt adopterades upplevelse av sin 

livsvärld, utan ett hänsynstagande till upplevelsens härkomst eller motiv. Choen med 

flera (2004) belyser att Lave & Kvale, (1995) anser att det bästa sättet att förstå en 

annans individs världsuppfattning, är att utgå utifrån individens perspektiv på sin 

värld, som sker i den kvalitativa undersökningen.  

 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror. Den 

kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen 

motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten. (Kvale, 1997, s. 36) 
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Jag har i detta kapitel berört min metod, urval, genomförande, etik och tillförlitlighet 

tas också upp. I kapitel 5 kommer jag att redovisa mina resultat. 

 

5. Resultatredovisning 
 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för hur Anna, en internationellt adopterad 

upplever sin individuella läroprocess och den läroprocess som sker i interaktion med 

andra. 

Annas bakgrund 
Anna föddes i Indien i början av 1970-talet. När hon var sju år blev hon adopterad av 

ett svenskt par från en liten ort i Mellansverige. Hon är den enda som är internationellt 

adopterad i sin familj, men nämner att föräldrarna även har två biologiska döttrar och 

ett fosterbarn. Eftersom det förekom få internationellt adopterade i den orten hon kom 

till, så var det en stor händelse för omgivningen. Att hennes ankomst var något utöver 

de vanliga vardagshändelserna på orten, resulterade i att människor i stora grupper 

samlades utanför hemmet för att se vem hon var och hur hon såg ut. Deras 

uppmärksamhet gjorde henne tillbakadragen. Hon anser dock att den uppståndelse 

som riktades mot henne vid ankomsten i hemmet, bara var välment.  

 

Denna upplevelse av människors nyfikenhet blev Annas första minne av Sverige.  

Frånsett denna händelse har hennes liv på orten fungerat bra. Men det fanns tider i 

hennes liv som hon beskriver som lite upproriska och som möjliga identitetskriser. 

Kriserna uppstod eftersom ”man visste inte riktigt var man hörde hemma” och 

eftersom ”man känner sig lite kluven ibland”. Under sin uppväxt har hon i perioder 

funderat på om hennes föräldrar tycker om henne i samma grad som hennes syskon. 

Dessa funderingar återkommer än i dag, dock inte lika frekvent som i yngre åldrar.  

Annas syn på sin läroprocess 

Barn 
Hon berättar att hon har många minnen från ”sitt tidigare liv”, det vill säga innan hon 

kom till Sverige. Dock förträngde hon stora delar av denna epok i sitt liv. Hon får 

minnesbilder av platser och ansikten men kan inte placera dem i sitt rätta 

sammanhang. Anna tycker att någon i hennes adoptivfamilj borde ha lyssnat och 
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uppmuntrat henne till att prata om hennes minnen från ursprungslandet. De kunde då 

ha återberättat dem för henne i vuxen ålder så att hon fick reda på mer om sitt 

ursprung ”de fick ju inte reda på någonting av mig, jag bara förträngde”. Men å andra 

sidan så anser hon att hennes adoptivföräldrar har gjort vad de har kunnat för att hon 

ska känna sig hemma och uppleva sig som svensk. 

Tonår 
Anna anser att det inte hade varit bra om adoptivföräldrarna hade velat tala med henne 

om hennes etniska förhistoria under tonårsperioden, utan att det hade varit bra om 

familjen hade diskuterat detta då hon var i åldern 19-25 år. ”För då är man lite mer 

mogen för det”. Hon tror att om adoptivföräldrarna hade skapat samtal om hennes 

etniska bakgrund, så hade hon troligtvis velat lära sig mer om sitt ursprung. Men 

Anna förmodar att föräldrarna ansåg att hon inte var mogen som tonåring för att åka 

till Indien och undersöka sin etniska härkomst. Hon är inte säker på att det var skälet 

till att som de aldrig åkte till Indien, men hon tror att det möjligen kan ha varit 

orsaken.   

Vuxen 
Hon berättar att vad det är som ligger henne i fatet för att åka till Indien, och det är 

rädslan för vilka känslor som kommer upp när hon besöker Indien. ”Lite rädd för vad 

man ska känna, vad man ska tycka” Anna är orolig för att det ska komma upp minnen 

av olika skeenden som hon upplevt i barndomen, och att hon under  sin vistelse i 

Indien kan möta någon släkting eller något annat som hon inte är förberedd inför. Hon 

vet inte hur hon då skulle förhålla sig eller hur hennes reaktioner skulle te sig i sådana 

situationer. Ett annat orosmoment hon upplever kan inträda i dessa sammankomster, 

är att hon inte längre kan kommunicera på det ursprungliga språket. ”Vad säger man? 

Kan inte språket längre och sådana saker”.  

 

Anna säger att nu är det hennes beslut om hon anser att det är nödvändigt att skaffa 

sig kunskap om sin etniska bakgrund. Men hon poängterar att hennes adoptivföräldrar 

inte varit engagerad i att Anna skapat sig kunskap om sitt ursprung och tror att detta 

kan bero på henne själv. ”Eftersom jag inte var så öppen om det själv, så har det 

naturligtvis blivit också att jag inte är intresserad, så har ju inte dom försökt ta reda på 

saker och ting heller”. Att föräldrarna aldrig insisterat på henne att skapa sig 

kunskaper om sitt etniska ursprung, vet hon inte om det var av ett rätt beslut av 
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föräldrarna. Om Annas adoptivföräldrar hade tjatat allt för mycket på henne att ta reda 

på sin etniska härkomst, så hade det lett till ett motstånd mot att skapa kunskap om 

ursprunget, anser Anna. Genom att hon under sin uppväxt inte har känt sig tvingad till 

att bilda sig denna kunskap, så kan hon i dag som vuxen tänka sig att besöka Indien. 

”Inte helt främmande för att bara åka dit och se miljön”. 

 

Anna förklarar att hon vill åka till Indien för att få uppleva landet i sig, även om hon 

inte kommer att söka sina rötter. Hon har minnesbilder av vissa platser hon upplevt 

när hon bodde där, och vissa fragment uppstår från barndomen i Indien. Det kan vara 

till exempel huset de bodde i, barnhemmet hon vistades på innan hon kom till Sverige. 

Nu som vuxen anser Anna att det skulle vara av intresse att ta del av den tidiga 

uppväxttiden i Indien. 

 

Anledningen till att Anna aldrig har upplevt ett behov av att söka kunskap om sin 

etniska bakgrund, anser hon kan bero på att barndomen var så pass bra som den var. 

Hade uppväxttiden varit annorlunda så kanske det hade funnits ett behov av det. 

 

Som mamma kan hon se att hennes son har vissa påfallande drag från henne. Det är 

sådana saker som möjligtvis kan vara upphovet till att söka kunskap om sitt etniska 

ursprung. ”Det är liksom sådana saker som man skulle kunna vara en anledning till att 

ta reda på sådant”.  

Svenskt identitetsformande igenom det svenska språket 

Barn 
Då Anna kom till Sverige pratade hon flytande engelska och möjligen hindu. Den 

hindu hon kunde glömde hon snabbt, eftersom det enbart var genom engelskan som 

hon kunde göra sig förstådd. ”Jag ville liksom göra mig förstådd med andra, så på 

fyra månader så lärde jag mig flytande svenska” säger hon. En annan anledning till att 

Anna lärde sig svenska så snabbt var att de andra barnen inte kunde kommunicera på 

engelska, och genom att lära sig svenska fick hon lekkamrater som hon kunde 

kommunicera med på svenska. Hon kom hit som sjuåring, vilket ledde till att hon 

tvingades hoppa över första klass, och speciallärare hjälpte henne att läsa in det som 

de andra svenska barnen hunnit lära sig.  
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Detta upplever hon var för att ”bli så svensk som möjligt” Genom att lära sig svenska 

upplevde hon sig själv som svensk. Hon poängterar att eftersom hon har lätt att lära 

sig språk, så gick det bra för henne under lågstadiet. Hon fick många kompisar och 

hade roligt med dem. Det var många elever i klassen, och hon var aldrig utanför, så att 

det faktum att hon var internationellt adopterad sågs som en naturlig del i elevernas 

vardag.  

 

Hon förklarar att de andra eleverna inte upplevde henne som speciell. Men Anna 

anser dock att genom att vara internationellt adopterad, så fick hon många kompisar. 

”Varför man fick väldigt mycket kompisar, var ju också naturligtvis för man var ju 

lite annorlunda”. 

 

Tonår 

Denna epok i livet beskriver Anna som relativt bra. Hon redogör inte för så mycket 

mer än att hon hade en bred kamratskapskrets och att ingen i gänget såg henne som 

annorlunda, utan tog henne för den hon var. Svenska språket kontra 

identitetsformning pratar hon ingenting om när det rör sig om tonårstiden.  

Vuxen 
Anna kan uppleva det påfrestande att en del människor som besöker hennes 

arbetsplats bemöter henne utifrån det tydligt synbara, såsom utseendet. Det händer att 

hon får frågor om var hon kommer ifrån, och då känner hon sig osäker över vad hon 

ska ge för svar. ”Det är ju en väldigt svår fråga”. Hon vet inte om de vill ha svar på 

var hon bor nu eller om de vill ta reda på hennes ursprungsland. Anna svarar att hon 

ursprungligen härstammar från Indien. Då kommenterar de som frågat: ”Gud du har 

ju bott här så himla länge för du pratar ju så himla bra svenska och så där” Hon 

upplever att främmande människor på inga villkor ska ställa sådana frågor till henne. 

Å andra sidan menar hon att kemin mellan den som frågar och Anna är av betydelse 

för hur mycket hon är beredd att förtälja om sin etniska bakgrund.  

Annas identitetsformning i interaktion med andra  

Barn 
Hon beskriver att hon upplever sin barndom som tämligen lycklig. Därmed så har det 

även påverkat henne till att bli en lycklig person. Adopterade där hon bodde. När 

omgivningens nyfikenhet på vem hon var hade avtagit, så anser Anna att 
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interaktionen med andra barn fungerade tämligen bra under hennes barndom. 

Uppväxten på en liten ort i Mellan-Sverige, tror Anna har varit en bidragande del till 

att hon aldrig utsattes för någon kränkning när hon gick i skolan. ”Man blir helt enkelt 

accepterad även om man har en annan hudfärg eller ser ut på ett annorlunda sätt”. 

Tonår 
Hon upplever identitetsformningens skeenden i tonåren som ”man är ju som man är”, 

och Anna har alltid varit noga med att inte framhålla saker och ting som sker i hennes 

omvärld, eftersom hon anser att då skapar omgivningen en speciell bild av henne som 

person.  

  

Anna framhåller att hon som alla andra i tonåren har haft tonårstjafs med sina 

adoptivföräldrar, såsom tider hon skulle passa, att alla andra kompisar till henne fick 

vara ute längre och så vidare. Det upplever hon att alla familjer har dessa problem 

med tonårsbarnen. Under mellanstadiet i skolan kom funderingar om vart hon hörde 

hemma. ”Omedvetet, att man kanske inte kände sig hemma”. Detta tror Anna kan ha 

varit hennes första form av identitetskris.  

 

Hennes identitetsformning skapades till största del i interaktion med 

kamratskapskretsen. ”Det som har utvecklat mig till att bli den person jag är i dag, är 

nog mitt kompisnät”. 

Vuxen 
Det är ingen i dag som nämner något om hudfärg eller att hon är annorlunda, utan hon 

säger att flertalet i hennes omgivning reflekterar inte över att hon kommer ifrån ett 

annat land. ”Dom ser en inte på ett annat vis”. Detta upplever Anna som en behaglig 

känsla. Hon är inte säker, men hon tror att många internationellt adopterade som är 

uppväxta i en storstad inte upplever en sådan känsla. 

 

De vänner hon hade för tjugo år sedan, har hon kvar även i dag som vuxen. De har 

alltid accepterat henne för den hon är. ”För dom nära kompisar jag har, har alltid tagit 

mig för den jag är”. 
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Självkänslans utveckling hos Anna 

Barn 
När Anna var barn hade hon många lekkamraten. Både i skolan och på fritiden. Hon 

tror att det kunde bero på att hon som barn ansågs som spännande, eftersom hon 

utöver det svenska språket talade engelska. Genom detta fick hon större 

uppmärksamhet än sin lillasyster. Detta ledde till att lillasystern blev åsidosatt och 

detta har påverkat hela deras uppväxt. Även som vuxen känner systern att hon i Annas 

närvaro är i skymundan. Anna är fullt medveten om detta. ”Jag fick ju all 

uppmärksamhet och jag tar väl för mycket plats”. 

Tonår 
Anna beskriver att hon väldigt tidigt kom in i puberteten och att det är ett vanligt 

fenomen hos internationellt adopterade. Genom att hon började få kvinnliga former 

tidigare än sina kompisar, upplevde hon sig som annorlunda. ”Det var nog att man 

höll på att bli vuxen och man viste inte, det gick lite för fort”  

 

Trots att hon blivit väl bemött, så upplever hon att det var besvärligt att komma från 

ett annat land. Tankar som existerade under denna tid var till exempel; ”Vem är jag 

och vad gör jag och hur ska jag vara och så där”. Men hon poängterar att hon tror att 

det var just i mellanstadiet som hennes hunger efter uppmärksamhet uppstod. Hon var 

beroende av att ständigt få bekräftelse av alla som fanns i hennes omgivning. ”Då var 

det så här att jag sög efter uppmärksamhet hela tiden. Av kompisar och från ehh, från 

alla runt omkring” 

 

Anna vet inte om det ständiga sökande efter uppmärksamhet var en omedveten 

handling. Hon har aldrig reflekterat över om det kan bero på att hon är internationellt 

adopterad, utan hon tror att sökandet efter uppmärksamheten kom spontant. 

”Omedvetet kom den tror jag”.  

 

Adoptivföräldrarna har nästan under hela deras uppväxttid särbehandlat systrarna, 

vilket har inneburit att lillasystern alltid har fått eller får allt det hon velat ha av dem. 

Det har även skett att de inte talar om för Anna när de har gett systern nått, eller bara 

har bjudit systern på lunch och inte Anna. Hon ställer sig undrande: 
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”Hur, varför gör man så? Jag vet ju inte varför mina föräldrar har gjort så här. Om det är på 

grund av min adoption eller inte. För att jag inte är deras biologiska barn, eller om de helt 

enkelt tror att jag klarar mig så himla mycket bättre”? 

Vuxen 
Anna säger att hon aldrig upplevt något problem med sitt internationella utseende. 

Men hon vet inte om det är hennes personlighet omgivningen ser som intressant, eller 

hennes yttre omständigheter. ”Om det beror på att jag ser annorlunda ut, eller om min 

personlighet har varit intressant, så att det påverkar utseendet på det viset” Det har 

aldrig varit problem med Annas etniska utseende, men hon är medveten om att det 

kan finnas några människor som inte uppgett att intresset för henne kommit utifrån de 

yttre omständigheterna, och inte intresse för personen Anna. ”Men det är ingen som 

sagt någonting att du är spännande för att du är adopterad”  

 

Men hon önskar att människors intresse för Anna kommer utifrån henne som person. 

Hon skrattar till och tillägger att hon vill gärna tro att människor blir intresserade av 

hennes glada och trevliga personlighet. 

Annas självkänsla i interaktion med andra 
Anna förklarar att hon är principfast, i synnerhet när det rör sig om löften. Däremot 

anser hon att adoptivföräldrarna inte är lika noga med det, trots att hon fått lärt sig av 

föräldrarna, att det ät viktigt att hålla de löften man har gett. Det skapar en stor ilska 

hos henne. Hon berättar att det har inträffat tämligen orättvisa saker mellan henne och 

adoptivföräldrarna. Här tar Anna upp syskonens födelsedagar, då deras pappa alltid 

lämnar ett kuvert med pengar till hennes syskon. Det får hon alltid återberättat av 

syskonen. Samma år då det blev hennes tur att få sin födelsedagspresent, så hade han 

inte införskaffat något, och det anser hon vara okej. Men det hon anser vara ett 

felaktigt agerande av pappan vid detta tillfälle, är att han överlämnade hennes 

födelsedagspengar direkt ur fickan. Inte i ett kuvert som de andra syskonen alltid får. 

”Varför gör man så? Han visar öppet att det är skillnad”. Här ställer sig Anna 

undrande över om pappans agerande kan ligga till grund i att hon är internationellt 

adopterad. Hon har belyst detta för pappan, men han upplever inte att han har 

behandlat Anna orättvist. Kontentan av samtalet har är att pappan ger de andra 

syskonen pengar eller annat när hon inte är närvarande. Det vet hon om. Anna känner 

att hon skulle vilja ha en förklaring varför de agerar så mot henne.  
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Hon poängterar även att hon är mycket noga med att alltid vara så rättvis som hon 

kan, men är medveten om att det inte alltid går att vara till hundra procent rättvis. Men 

hon anser att man alltid ska sträva efter att uppnå till en rättvisa. Anna säger att hon 

under sin uppväxttid inte har funderat över adoptivföräldrarnas särbehandling av 

systrarna, utan dessa tankar har uppstått nu som vuxen mamma. Anna upplever även 

att hennes son särbehandlas gentemot hennes föräldrars barnbarn. 

 
 ”Min son blir annorlunda behandlad, och han har inte gjort någonting. Jag kanske har skapat 

en diskussion med mina föräldrar som dom inte har tyckt om eller någonting. Men det är ju en 

sak, då får dom ta det med mig, men inte min son”. 

 

Hon vet inte varför hon är så principfast när det rör sig om rättvisan, och ställer sig 

undrande över om det beror på att hon är internationellt adopterad? ”Och jag vet inte 

om det är på grund av att jag är adopterad att jag gör så”. 

 

Anna beskriver att hennes eviga sökande efter bekräftelse hos sin omgivning ledde till 

att hon vid tretton-fjorton års ålder hamnade i fel kamratskapskrets. De började röka 

och festa till, men de andra höll även på med andra saker. Vilka dessa var förklarar 

hon inte. ”En annan var ju lite naiv, för att jag inte fattade det”. Hennes föräldrar var 

naturligtvis oroliga för hennes val av kompisar. ”Dom trodde att jag hade, skulle falla 

för grupptrycket, men det gjorde jag aldrig”. Att hon litade mer på sig själv gjorde att 

hon aldrig provade något annat än alkohol och tobak. 

 

Anna anser, trots dessa uppror hon gjorde, att detta var en rolig period i hennes liv, 

eftersom de hade många roliga upptåg tillsammans, men hon tror att de flesta 

tonåringar möjligtvis upplever dessa upptåg på högstadiet, medan hon var med om 

dessa upptåg på mellanstadiet .”Jag gick igenom det tidigare. Så jag har inte haft så 

stora problem då”. 
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Annas individuella läroprocess 

Barn 
Här berättar hon att som barn har man lätt för att lära sig språk. För att kunna 

kommunicera med andra barn i lekar och i skolan, var det viktigt för henne att så 

snabbt som möjligt lära sig det svenska språket. Genom att detta var hennes stora mål, 

så gick det mycket bra. ”Jag har väldigt lätt för språk överhuvudtaget, så att det gick 

jättebra”. Anna beskriver att som barn fungerade hennes skolgång mycket bra, men att 

det var språket som var det vanskliga när hon kom till Sverige.  

 

Från början så pratade Anna bara engelska med alla i omgivningen. Men för att hon 

skulle kunna kommunicera med alla människor i trakten, så ville hon inte använda sig 

av det engelska språket, utan då var det i stället svenskan som gällde för henne som 

kommunikationsmedel. ”Skulle bara lära mig svenska. Jag ville liksom göra mig 

förstådd med andra”. För Anna var det viktigt att denna individuella läroprocess 

skulle ske så fort som möjligt . De första åren i skolan beskriver hon som trevliga, och 

hon var aldrig utanför de andra klasskamraterna. Anna upplever att inte att hon har 

särbehandlats av lärarna i småskolan på grund av att hon var internationellt adopterad. 

Det existerade inte någon form av problem för henne och det tror hon beror på att hon 

alltid har haft lätt för att lära sig. Hon kunde även tillhöra de som var bäst i klassen. 

”Hela skolgången där var jätte bra”. 

 

Redan som liten var Anna nyfiken på att lära sig olika ting. ”Ville veta hur saker och 

ting fungerade och ville ha svar på hur elen kom ut ur lampan och sådana där saker”. 

Att undersöka just hur elen fungerade, tror hon berodde på att när hon bodde i Indien 

så fanns det inte tillgång till el. Hon exemplifierar även att hon ansåg att det var 

befängt att människor i Sverige badade i sjön, när det i hemmen fanns badkar. ”Helt 

idiotiskt och bada i sjön när det fanns vatten i badkaret liksom”. 

 

Anna påpekar att hon som barn alltid ville ta reda på varför och hur vissa fenomen ter 

sig. 
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Tonår 
Skolperioden då hon var tonåring nämner inte Anna specifikt, mer än att även den 

gick väldigt bra. Men när vi kommer in på hennes läroprocess i gymnasiet så skrattar 

hon och tillägger; ”Har haft lätt för att lära mig och kunde vara ibland de bästa i 

klassen och så där. Ända tills gymnasiet i och för sig”. 

 

Varför det under gymnasiet skedde en förändring i läroprocesserna beskriver Anna att 

det berodde på att hon upplevde sig som skoltrött. Hon upplever att hon aldrig 

behövde anstränga sig för att uppnå bra resultat på proven. ”Jag läste till proven och 

så fick jag bra på provet. Så var allting frid och fröjd liksom”. 

 

Första året på gymnasiet fungerade hennes studier utmärkt, vilket resulterade i bra 

betyg, men under andra året uppkom en stark ovilja till att studera. ”Men så var det 

andra året precis som att nu var det tvärstopp”. Här upplevde Anna en känsla av att 

inte vilja utföra några som helst studier. Trots att hon uteblev från lektionerna, så 

utföll hennes provresultat i fyror eller femmor. 

 

Orsaken till att Anna inte ansträngde sig i skolan, anser hon kan ha berott på att 

omgivningen ständigt belyste för henne hur lätt hon hade för att lära sig. ”Alla talade 

om för mig att jag har så lätt för mig, så att jag brydde mig egentligen inte”. Hon 

anser att hon skulle ha lagt mer tid på sina dåvarande studier. Annas svaga slutbetyg i 

gymnasiet ledde till att hon inte kunde vidareutbilda sig. ”Det kom jag ju inte in 

någonstans på så att jag förstörde min skolgång”. Att Anna upplevde att hon raserat 

sina gymnasiestudier, relaterade i en identitetskris. ”Det var väl där min kris kom, 

men det var ju jobbigt”.  

Vuxen 
Anna upplever att lärarna inte har särbehandlat henne utifrån att hon är internationellt 

adopterad, utan de har gillat henne för den hon är som person. ”Mina lärare har tyckt 

om mig så att säga, men det har liksom inte någonting med att jag är adopterad eller 

så där” 
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Under hela hennes liv har hon alltid varit intresserad av att skapa sig kunskap inom 

diverse olika ämnen. ”jag har alltid varit nyfiken på, intresserad av saker och ting”. 

Denna kunskapstörst tror hon kan komma sig av att hon som internationellt adopterad 

kom till Sverige, och därmed fick möjligheter till att skapa sig olika former av 

kunskap. Dessa förutsättningar anser Anna inte existerade för henne i Indien. 

”Omedvetet att man har fått en slags möjlighet till att veta liksom, lära sig sådana 

saker, sitter nog i bakhuvudet att så här bra hade jag inte haft det i Indien”. 

 

Ända sen hon var barn har hon väldigt noggrant undersökt hur vissa fenomen fungerar 

och varför det är så, inte bara nöjt sig med att vissa saker är som det är. Hon har alltid 

varit grundlig i sina läroprocesser .”Det räcker inte med att man säger att en bil är röd, 

utan måste veta varför och vad det är”. 

 

Hon säger att hon tillhörde en lågt kast i Indien och troligtvis inte varit i livet nu, om 

hon inte blivit adopterad.  Men för den skull existerar det inte någon tacksamhetsskuld 

att adoptivföräldrarna valde henne när de beslutade sig för en internationell adoption. 

De första sju åren innan Anna blev internationellt adopterad till Sverige, tror hon kan 

vara en bidragande orsak till hennes kunskapstörst . 

 
”Det kan ju vara dom där första åren. Dom kanske har påverkat att, jag minns ju till exempel 

att vi var tvungna att gå ganska långt för att hämta vatten och sådana där saker. Man tar inte 

saker och ting för givet, och det kanske har etsat sig fast på bara de här sju åren”. 
 

Men hon är inte säker på om de tidigare åren i ursprungslandet har någon del i hennes 

stora intresse av att lära sig, och att Anna inte bara finner sig i att företeelser är på ett 

visst sätt. Anna poängterar att hon även som vuxen strävar efter att vidareutveckla sin 

läroprocess. ”För man vill ju inte stå stilla på ett ställe, utan man vill ju hela tiden 

kanske toppa sitt mål” 
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Annas läroprocesser i interaktion med andra 

Barn 
Hon upplever att hon inte hade några svårigheter när hon började skolan, utan som 

hon tidigare belyst, så var det endast problem under den tid hon höll på att lära sig 

svenska. När hon kom till Sverige som internationellt adopterad från Indien, så var 

hon tvåspråkig. ”Jag pratade då hindu, tror jag att jag pratade, och så pratade jag 

flytande engelska då” Ju längre tiden gick ville hon kunna kommunicera med andra i 

sin omgivning, vilket ledde till att hon på kort tid lärde sig svenska.. ”Jag ville liksom 

göra mig förstådd med andra, så på fyra månader så lärde jag mig flytande svenska”. 

 

Genom att hon kom hit som sjuåring med språksvårigheter i svenska, innebar det för 

henne att hon fick stå över en klass och fick hjälp av en speciallärare när hon skulle 

läsa in det som de andra sjuåringarna hunnit med. ”Jag läste in fast jag var så liten”. 

 

Anna poängterar att hon alltid har haft lätt för att lära sig språk, så under hela 

lågstadiet gick det bra för henne. ”Jag har väldigt lätt för språk överhuvudtaget, så det 

gick jättebra, och hela skolgången där var jätte bra”. Hon upplevde att det var roligt 

att gå i skolan, eftersom hon hade många kompisar och var aldrig utanför 

gemenskapen i klassen.  

Tonår 
Anna upplevt att hon alltid har haft lätt för att lära sig och tillhörde de bästa i klassen, 

ända tills hon började sin gymnasieutbildning. 

 

Varför det blev sämre för henne under den skolperioden beskriver hon som; ”Då var 

man ju ganska skoltrött”. Här förklarar hon att hon tänkte hoppa av 

gymnasieutbildningen, men hennes föräldrar fick henne att fortsätta att studera.  

 

Anna upplever att hennes yttre, det vill säga, utseende inte varit av betydande i 

förhållande till andra elever i skolan. Hon har aldrig upplevt att det varit problem, 

utan hon var populär bland eleverna. Men å andra sidan anser Anna att hon inte vet 

om det har berott på att henne som internationellt adopterad, eller om populariteten 

kommer utifrån henne som person. ”Det var liksom aldrig några problem, men sen 
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kanske var att dom tyckte, fast det är ingen som har sagt någonting att det var mer 

intressant för att man inte såg ut som alla andra”. 

Vuxen 
Hon anser att läroprocess i interaktion med andra inte är något problem för henne. 

”Jag fungerar i grupp”. Men hon som många andra människor kan uppleva en 

nervositet i olika möten med människor som är främmande. Anna tror att i möten med 

individer så syns det på henne att hon är hjälpsam och tillgänglig för ett samarbete i 

interaktion med andra. ”Kanske syns på mig att man är tillmötesgående och öppen 

och så där”.  

 

Genom att hon utstrålar en hjälpsamhet och att hon är öppen som person, så tror hon 

att människor automatiskt vågar ta kontakt med henne. ”Jag kanske är en sådan 

person, så därför fungerar jag i grupp.  

Anna anser även att hon är bra på att hörsamma andra människors erfarenheter, och 

hon vill att alla i gruppen ska medverka i diskussioner. Men även att deltagarna ska 

tycka att det hon framför är av vikt. ”Jag vill gärna att alla ska bara ska vara med och 

diskutera och vill att dom ska tycka att det man pratar om är intressant, även om en 

del inte är intressant”. 

 

Att olika former av läroprocesser i interaktion med andra har fungerar bra för henne, 

anser hon kan bero på att hon har haft många vänner. ”Man har haft en himla stor 

kompiskrets som gör att man fungerar i grupp”  

Hon menar att vi individer inte alltid kan tänka lika om olika fenomen, men att 

samarbeta i grupp anser hon dock fungerar ganska bra för henne. 

 

Nu är det dags att ”knyta ihop säcken”. Jag kommer i detta kapitel knyta samman vald 

litteratur med min resultatredovisning för att på så sett skapa en diskussion över vad 

jag anser har påvisats i min och i tidigare forskning när det gäller en internationellt 

adopterads upplevelse av sin individuella läroprocess och de läroprocesser som sker i 

interaktion med andra. 
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6. Diskussion 
 

Syftet med framförliggande undersökning har varit att beskriva och tolka på vilket sätt 

en internationellt adopterad svensk upplever och berättar om sin lärprocess från barn 

till vuxen. Nedan skall jag diskutera resultaten. Därefter följer en sammanfattning och 

uppsatsen avslutas med några förslag till vidare forskning. 

Inledning 
Anna som adopterades internationellt kom till Sverige då hon var sju år. I min 

resultatredovisning framkommer det att hennes adoption på många sätt har påverkat 

henne som person och därmed hennes lärprocess. Till stora delar målar Anna upp en 

positiv bild av sin uppväxt såväl med avseende på personlighetsutveckling och 

lärande. Men bilden är inte odelat positiv. I Annas beskrivningar syns också tydliga 

ambivalenser som öppnar för mindre positiva bilder.  

 

Den positiva bilden är den som framträder i inledningen av intervjun och den 

dominerar tidigt hos respondenten. Anna säger att hon som vuxen anser att hennes 

etniska ursprung inte påverkar hennes liv. ”Man blir helt enkelt accepterad.” 

 

I intervjun framkom att Annas läroprocess i interaktion med andra har fungerat bra. 

Lågstadiet upplever hon som trevligt och känner att hon aldrig var utanför 

klasskamratgruppen. Hon upplever att hon som internationellt adopterad inte ansågs 

som något speciellt för andra elever. Att Anna var internationellt adopterad sågs av de 

andra eleverna som en naturlig del i elevernas skolmiljö. Å andra sidan framhåller hon 

att skälet till att hon hade många kamrater i skolan, berodde på att hon var 

internationellt adopterad. ”Varför man fick väldigt mycket kompisar, var naturligtvis 

för man var ju lite annorlunda.” Hon säger också att ”För de nära kompisar jag har, 

har alltid tagit mig för den jag är”. 

 

Här påvisar Anna att det trots allt hos henne existerar en ”etnisk markör” för det icke-

svenska genom hennes yttre, trots att hon anser att hon aldrig upplevt att hon som 

internationellt adopterad av klasskamrater och andra i omgivningen ansetts som mer 

intressant.  
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Här tycks jag mig se en ambivalens hos Anna, som blir tydligare ju längre intervjun 

lider. Denna motsättning mellan den etniska självidentifikationen, den yttre 

identifikationen och upplevelsen av att vara svensk tvingas de internationellt 

adopterade brottas med i många situationer i livet (Cederblad m.fl. 1994). De etniska 

markörerna som uppvisar att en del av henne inte är svensk, hon säger att 

”Omedvetet, att man kanske inte kände sig hemma.” Detta anser jag ofta kan skapa 

frustrationer hos de internationellt adopterade.  

 

Jag är medveten om att det inte är lätt för någon i tonåren att veta vem man är, men att 

även ha ett utseende som synliggör att man är internationellt adopterad kan skapa 

ytterligare problem. Anna säger att i tonåren började hon fundera på ”Vem är jag och 

vad gör jag och hur ska jag vara och så där”. 

 

Jag finner det även ambivalent att hon å ena sidan beskriver att hon inte upplevt att 

hennes etniska ursprung påverkat hennes liv, men att hon å andra sidan säger sig ha 

upplevt att det kan vara påfrestande när en del människor som besöker hennes 

arbetsplats bemöter henne utifrån de ”yttre” omständigheter. Detta sker i form av att 

omgivningen kan ställa frågor om hennes ursprung. Jag tolkar hennes reaktion på 

sådana frågor såsom att hon upplever att hennes svenskhet därmed blir ifrågasatt. Jag 

anser att detta påvisar att hon fortfarande upplever sin identitet som en motsättning till 

hennes svenskhet. 

 

Anna upplever att hennes föräldrar borde ha uppmuntrat henne till att diskutera de 

minnen hon hade från Indien. Å andra sidan menar hon att föräldrarna har gjort vad de 

kunnat. För mig är även detta uttalande motsägelsefullt. Jag tror att denna 

inkonsekvens kan ha lett till att hon upplevde att hennes indiska ursprung ignorerades 

och var något som även hon borde ha ignorerat. Det kopplar jag till Lindblads citat: 

”Man speglar sig själv i hur andra bemöter en” (Lindblad, 2004, s. 87). 

Denna ambivalens öppnar upp för en alternativ bild i förhållande till den positiva 

bilden i intervjuns inledande del – en bild som inte framstår vara lika positiv.  

 

Anna berättar för mig att hon har förträngt stora delar av sitt tidigare liv från 

ursprungslandet. ”De fick ju inte reda på någonting av mig, jag bara förträngde”. Som 

jag förstår det så skedde detta i anslutning till ankomsten till Sverige. Hon beskriver 
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att när hon kom till Sverige så var hon troligtvis tvåspråkig. Hon tror att hon pratade 

hindu, men definitivt engelska. Hon lärde sig svenska språket väldigt snabbt, varefter 

hon stegvis tappade de andra språken. 

 

Detta anser jag påvisar att hon så snabbt som möjligt ville göra sig av med sitt indiska 

”bagage” för att bli så svensk som möjligt. Detta tror jag kan vara en anledning till att 

hon upplever att hon alltid har haft lätt för att lära sig språk. När hon kom till Sverige 

så var Anna tvungen att så snabbt som möjligt lära sig svenska, men det är för mig 

inte samma sak som att hon har haft lätt för språk. Jag anser att hur lång tid det tar för 

en människa att bilda sig kunskap är inget bevis på hur svårt eller lätt det har varit att 

ta till sig den kunskapen.  

 

Att Anna upplevde att det svenska språket var av vikt för hennes ”svenska identitet” 

stämmer väl överens med det Lindblad (2004), klarlägger när han hänvisar till en 

norsk longitudinell studie som berör internationellt adopterades identitetssvårigheter. 

Resultatet av den studien blev att respondenterna beskrev sin identitetsformning som 

ett stort problem. ”Att vara norsk och att också uppfattas som sådan var viktigt i 

denna ålder”. (Lindblad, 2004, s. 149) Författaren anser även att dessa individer vid 

de uppföljande intervjuerna inte längre upplevde sin etnicitet lika problematisk. 

 

Att hon som vuxen anser att det inte är av vikt att söka kunskap om sitt etniska 

ursprung kan jag tolka som en bortträngning av sitt tidigare liv och att hon på så vis 

vill bekräfta för sig själv att hon i grund och botten enbart är svensk. Hade Anna varit 

mer intresserad av sin etniska historia så anser jag att hon skulle ha skapat sig mer 

förståelse för sin ambivalens som internationellt adopterad kontra svensk. Detta 

perspektiv är författarna Cederblad m.fl. (1994) inne på i sin rapport om identitet och 

acklimatisering hos internationellt adopterade ungdomar. 

 

Den longitudinella studien som Cederblad m.fl. (1994) utfört anser att det har påvisats 

att internationellt adopterade kan ha en upplevelse av att det är av vikt att skapa sig 

förståelse för sin etniska och sociala bakgrund. 

 

De personer som medverkat i undersökningarna kan uppleva en personlig kluvenhet, 

såsom att en del av människan göms bakom den internationella adoptionen. 
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Författarna klarlägger att det kan yttra sig i ett känslomässigt mindrevärde, skuld och 

rådvillhet. 

 

Om en internationellt adopterad upplever att han/hon inte kan identifiera sig med vare 

sig adoptivföräldrarna eller de biologiska föräldrarna, anser jag att kan leda till en 

sämre självkänsla som senare kan påverka all sorts läroprocess hos internationellt 

adopterade. Att en internationellt adopterad har upplevelser av en ”annorlundahet” 

gentemot sina skolkamrater och andra i deras omgivning, anser jag kan bidra till att de 

i många situationer i livet blir lite tillbakadragna och inte vågar ”ta plats” eller fråga 

läraren saker som är svårbegripliga. Detta kan leda till att en internationellt adopterad 

som elev kommer efter i studierna. Jag anser att den egna självkänslan är knutet till 

den individuella värderingen. Här bedömer jag att lärare har ett enormt ansvar för hur 

det fungerar för internationellt adopterade i deras läroprocess. ”Om det blir en 

hämning på ett område, kommer de andra områdena att påverkas”. (Jerlang, 1998, s. 

53).  Det jag vill belysa med detta passande citat är att det bevisligen existerar ett 

samband mellan de ”inre” och de ”yttre” betingelserna. 

 

Ett liknande perspektiv kan man även skönja hos Piaget, då han belyser att de ”yttre” 

orsakas av de ”inre” villkoren. ”Intelligens och utveckling består enligt Piaget av 

aktivitet – av aktivt handlande. Drivkraften i denna utveckling är den mänskliga 

självregleringen. Det väsentliga hos alla organismer är just, att de är självreglerande. 

Organismen hela tiden försöker anpassa sig aktivt till sin omvärld. (Jerlang, 2005, 

s.233). 

 

Anna var sju år när hon anlände till Sverige som internationellt adopterad och hade 

språksvårigheter i svenska. Detta innebar att hon fick hoppa över en klass och fick en 

speciallärare som såg till att hon så småningom kunde bra svenska för att börja i en 

vanlig klass.  

 

Språkkunskaper som läroprocess anser jag är den viktigaste läroprocessen för att 

fungera i samspel med andra. Denna form av anpassningsprocess skönjer jag i det 

som Piaget kallar för ”självreglering”. Här förklarar Jerlang (2005), att 

självregleringen är av vikt när det handlar om individens utveckling, och det som styr 

människans självreglering är drivkraften till att uppnå en jämvikt hos människan.  
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Denna balans är en beständig och aktiv process hos individen. Jämvikten är en strävan 

för att uppnå en bättre acklimatisering, individuellt och i interaktion med andra. ”Dels 

anpassar människan omgivningen till sig själv genom en ingående process, kallad 

assimilation – dels anpassar sig människan till omgivningen genom en utgående 

process, kallad ackommodation” (Jerlang, 2005, s. 235). 

 

Den läroprocess som Anna ofta återkommer till i sin livsberättelse är den när hon 

lärde sig det svenska språket med hjälp av speciallärare, för att så snabbt som möjligt 

integrera sig i klassen och den övriga miljön. Detta ser jag som den viktigaste 

”anpassningsprocessen” för att fungera i interaktion med andra. 

 

Att människan ständigt försöker att anpassa sig till sin omgivning tar även Jerlang 

(2005) upp då han klarlägger Eriksons sociokulturella perspektiv. Författaren anser att 

Erikson ser människan som ett socialt väsen, eftersom vi utvecklas i interaktion med 

andra människor, utifrån en given grupp och en given verklig, kulturell och 

ekonomisk era.  

 

Anna beskriver också en mörkare bild av sin internationella adoptions påverkan när 

hon pratar om hur hon behandlas kontra sin syster och att det även har påverkat hur 

hennes son behandlas av hennes adoptivföräldrar. 

 
”Hur, varför gör man så? Jag vet ju inte varför mina föräldrar har gjort så här. Om det är på 

grund av min adoption eller inte. För att jag inte är deras biologiska barn, eller om de helt 

enkelt tror att jag klarar mig så himla mycket bättre”? 

 
”Min son blir annorlunda behandlad, och han har inte gjort någonting. Jag kanske har skapat 

en diskussion med mina föräldrar som dom inte har tyckt om eller någonting. Men det är ju en 

sak, då får dom ta det med mig, men inte min son”. 
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6:1 Sammanfattning 
I denna undersökning har jag studerat hur en internationellt adopterad upplever sin 

individuella läroprocess och den läroprocess som sker i interaktion med andra. I 

resultaten framträder inledningsvis en mycket positiv bild av Annas upplevelse av sin 

internationella adoption. Hon säger sig inte ha behandlats annorlunda eftersom 

omgivningen tagit henne som hon är.  

 

Ju längre intervjun pågår framträder en ambivalens i Annas berättelse. Å ena sidan 

upplever hon att hennes läroprocess i interaktion med andra har fungerat bra, eftersom 

hon anser att hon inte upplevdes som annorlunda gentemot andra elever, men å andra 

sidan så klargör hon att hon just genom sin etniska bakgrund t ex. fick många 

klasskamrater.  

 

Anna upplever att det var av vikt för henne att så snabbt som möjligt ersätta de språk 

hon talade vid ankomsten med det svenska språket. Hon anser dock inte att detta 

enbart berodde på vikten av att kunna kommunicera med andra, utan även för att hon 

skulle få möjligheten att lämna sitt ”indiska bagage” för en svensk identitetsformning. 

Hon klargör just detta att hon genom att lära sig svenska upplevde sig som svensk. 

Detta visar att den internationella adoptionen inte var så oproblematisk som hon först 

beskrev. 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskningsresultat så existerar det inte någon märkbar 

skillnad mellan de tidigare forskningsresultaten kontra mina egna, även om jag i min 

undersökning fann att det i hennes berättelse fanns inslag av positivitet, ambivalens 

och negativitet. De undersökningsresultat som framkommit i min forskning, anser jag 

kan jämföras med vad andra forskare kommit fram till när det rör sig om hur en 

internationellt adopterad upplever sin individuella läroprocess och den läroprocess 

som sker i interaktion med andra.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att det skulle vara intressant att få ta del av en undersökning där forskarna 

har använt sig av samma metoder och perspektiv som jag har utgått ifrån i min 

forskning, men med fokus på genus. Jag finner att det skulle vara av intresse att 

undersöka om själva upplevelsen av läroprocessen hos internationellt adopterade ser 

likadan ut för män och kvinnor, eller om den skiljer sig mellan könen. En intressant 

fråga är om de internationellt adopterades upplevelser av sin läroprocess alltid kan 

relateras till just de ”yttre” omständigheter som är anknutna till själva etniska 

ursprunget eller kan upplevelsen snarare förklaras utifrån ett könsperspektiv? 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Kan du berätta om dina upplevelser av att vara internationellt adopterad? 

 

Kommer du ihåg, nu som vuxen, hur du upplevde att börja skolan? 

 

Upplever du att ditt utseende som internationellt adopterad, har påverkat hur lärarna 

har behandlat dig? 

 

Upplever du att ditt utseende har haft någon betydelse i förhållande till andra elever? 

– Kan du precisera fördelar/nackdelar? 

 

Hur upplever du att din tonårsperiod var? 

 

Hur upplever du att din identitetsformning i tonåren tedde sig? 

 

Jag skulle gärna vilja veta mer om hur du nu som vuxen upplever din identitet? 

 

Har du skapat dig kunskap om ditt etniska ursprung? 

– Berätta mer. 

– Har det varit viktigt för dig? 

 

Upplever du att dina adoptivföräldrar har velat att du skapat dig kunskap om ditt 

etniska ursprung? 

 

Upplever du att din bakgrund som internationellt adopterad har påverkat din möjlighet 

att bilda kunskap, individuellt och i interaktion med andra? 
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Bilaga 2 
 

     
 
Hej! 
 
Jag heter Marita Andersson och läser Pedagogik C på Karlstads universitet. Jag har 
valt att i min c-uppsats undersöka hur internationellt adopterade upplever sin 
läroprocess och läroprocess, individuellt och tillsammans med andra. Denna 
upplevelse är utifrån ditt perspektiv, dvs. utifrån din värld. Det inspelade och 
utskrivna intervjumaterialet som du medverkat i, och som kommer att belysas i min c-
uppsats kommer att vara helt konfidentiella, dvs. det kommer inte att existera namn 
eller dylikt, som kan riskera att avslöja vem som medverkat i intervjun. Jag kommer 
att använda mig av alias i min utskrivna redogörelse. Därmed är jag den enda som 
kommer att veta vem som har medverkat i intervjun och det kommer bara vara jag 
som har lyssnat igenom det inspelade materialet. Efter att jag presenterat min uppsats, 
kommer jag att förstöra det inspelade materialet. 

 
 
Om du undrar över någonting, kontakta mig gärna på min mobiltelefon, vilket är det 
lättaste sättet att nå mig på. 
Mob.nr: 0702-78 88 66   
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Mvh. Marita Andersson 
 
 
Karlstad 2006-10-24 
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