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Det adopterede barn
 i dagtilbud i Silkeborg Kommune
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Indledning
Det adopterede barn har ofte en historie med sig, som bærer præg af tidlig svigt og mangel på 
primære omsorgspersoner. Derfor skal det pædagogiske personale i dagpleje, vuggestue og 
børnehave have fokus på at sikre barnets trivsel og udvikling. Det er en balance på én gang at 
møde barnet med en skærpet opmærksomhed og samtidig undgå at se naturlige reaktioner 
hos barnet som problemadfærd. Målet er, at barnet så vidt muligt ikke oplever det at begynde i 
dagtilbud som et brud, men som en ny overgang.
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Det adopterede barns historie
Ethvert barn bringer sin egen særlige historie med sig. Dette gælder også for det adopterede barn.  
I nogle tilfælde er det adopterede barns baggrund ukendt eller delvist ukendt, når det kommer til 
Danmark. Ofte har børn som er internationalt adopterede tilbragt deres liv på børnehjem. Nogle 
har boet hos en plejefamilie, mens andre har boet hos de biologiske forældre indtil adoptionstids-
punktet.

Fælles for adopterede børn er, at de har oplevet omsorgssvigt og tab, både af biologiske forældre, 
men måske også af andre omsorgspersoner. Derfor er en adoption, uanset hvor velbegrundet den 
er, endnu et skift, som fører forandring og tab med sig. For internationalt adopterede børn betyder 
adoptionen ydermere et tab af hjemland, kultur og sprog.

Børn er forskellige, og på samme måde er deres sårbarhed overfor de vilkår, de vokser op under. 
Men jo flere risikofaktorer - både biologiske og omsorgsmæssige - et barn har været udsat for, jo 
større sårbarhed kan barnet have. Derfor kan overgangen fra hjemmet til dagtilbud være et skift, 
som kræver meget af barnet og familien, og som vil vise, hvordan barnet har det med at skulle 
knytte sig til nye voksne. Dagtilbuddet bør i samarbejde med forældrene fokusere på at tolke og 
forstå barnets reaktioner og strategier.
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Det adopterede barn i dagtilbud
Dagpleje, vuggestue og børnehave

Når et barn, som er adopteret, skal begynde i dagtilbud, bør forældre og pædagogisk personale 
samarbejde om, hvordan de bedst muligt tilrettelægger denne start under hensyntagen til barnet. 
Det er vigtigt at huske på, at dagtilbuddet ofte er den første form for daglig pasning udenfor 
hjemmet. Der bør være en overlevering, hvor forældrene kan fortælle om deres barn, og det 
pædagogiske personale kan fortælle om det dagtilbud, barnet skal begynde i. 

Normalt, når et dagtilbud skal modtage et nyt barn, inviteres forældre og barn til sammen at 
komme på besøg. Skal man som dagtilbud modtage et barn, som er adopteret, anbefales det, at 
det pædagogiske personale arrangerer et møde med forældrene uden barnet, så der skabes en 
fælles forståelse af, hvordan barnets indkøring bedst tilrettelægges. 

Barnets historie er privat. Spørgsmål der vedrører barnets biologiske forældre og årsagen til 
bortadoptionen, hører under familiens privatliv, og dette bør respekteres.
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Under mødet er det relevant at tale om: 

- Barnets alder ved hjemkomsten, og hvor længe det har været hjemme?

- I hvor høj grad barnet har været ramt af sygdom efter hjemkomsten?

- Hvordan den første periode er gået? Dette vil give en fornemmelse af, hvordan barnet   
 tidligere har reageret, når det har været i en svær situation.

- Hvordan forældrene forventer, at barnet vil reagere, når de går for at tage på arbejde?

- Barnets reaktioner, og måder at give udtryk for sine behov: Kan det sige til, når det er   
 sultent, er træt, har slået sig, eller føler sig utrygt?

-  Hvilke erfaringer har barnet med andre børn? Både fra tiden før og efter     
  hjemkomsten.

-  Har barnet været i legestue, eller har forældrene været i mødre- eller     
 familiegruppe?

-  Hvordan er forholdet til andre voksne i den nære familie eller omgangskreds?

-  Er der særlige behov, eller særlig adfærd, der kræver opmærksomhed?

Forældrene har en viden om, hvad det vil sige at være adopteret, og har gjort sig erfaringer 
i forhold til, hvordan deres barn bedst støttes i, at kunne mestre sit liv og hverdag. Det 
pædagogiske personale bør lytte og sætte denne viden i spil som en naturlig del af samarbejdet.
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Forældre og pædagogisk personale bør tale om, hvordan forældrene taler 
med barnet om adoptionen:

- Hvilke ord bruger de?

- Hvor er barnet i processen med at lære sin historie at kende?

- Hvordan omtaler de barnets biologiske forældre?

- Hvordan støttes barnet, hvis andre stiller spørgsmål eksempelvis om, hvor det  kommer fra eller  
  til dets hud, hår -og øjenfarve?

Det er vigtigt at lave en aftale om indkøring, der sikrer den nødvendige tryghed for barnet og 
forældrene. Det adopterede barn vil ofte have brug for en lang indkøringsperiode. Derfor vil korte 
dage, hvor barnet har en af forældrene som ledsager, sikre, at barnet får den bedst mulige start og 
tilknytning i dagtilbuddet. Barnet bør placeres i en gruppe/afdeling, hvor personalesituationen er 
stabil, for at barnet kan finde tryghed og ro.
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”Det adopterede barn kan have høj selvtillid, men ringe selvværd”
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Den første tid i dagtilbud
Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

De forstyrrelser, det adopterede barn har oplevet i sin tidlige opvækst og tilknytning, kan resultere 
i en forsinkelse af barnets udvikling både på det følelsesmæssige og sociale plan, samt hvad angår 
indlæring, motorik og sprog.

Tilknytning og adskillelse

Det adopterede barn har oplevet omsorgsvigt og tab af dets biologiske forældre. Derfor er barnets 
tilknytning til sine adoptivforældre afgørende. For nogle går det problemfrit, mens det for andre 
er en svær proces. Dette kan betyde, at barnet og forældrene har brug for hjælp og støtte i 
tilknytningsprocessen. 

Barnet kan have svært ved at håndtere adskillelse, og kan være bevidst eller ubevidst angst for 
at miste. Adskillelse kan aktivere den følelse af forladthed, som alle adopterede børn har i et eller 
andet omfang. Barnet kan derfor reagere stærkt på afsked og være bange for ikke at blive hentet 
igen. 
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Svært ved skift og forandringer

Det adopterede barn vil ofte have det svært ved skift 
og ændringer af rutiner. Barnet har brug for kontinuitet, 
forudsigelighed og stabilitet i hverdagen. Personalet bør 
være opmærksomt på, at barnet har en fast plads ved 
bordet, og gerne en fast voksen at sidde ved. Forbered 
barnet på det næste der skal ske. Vær opmærksom på at der 
ikke sker for mange skift og forandringer, uden at barnet er 
forberedt på det.

Følelsesmæssige reaktioner

Nogle børn vender følelserne indad, mens andre reagerer 
udad. Alle barnets reaktioner - og måske især manglende 
reaktioner, kan forstås som et psykisk forsvar eller som den 
mestringsstrategi, barnet er i stand til at bruge. Barnets 
reaktioner kan være udtryk for en angst, fordi barnet ikke er 
blevet stimuleret tilstrækkeligt fra starten, og heller ikke er 
blevet afskærmet i forhold til mange sanseindtryk.  

Nogle børn tilpasser sig hurtigt, men måske er barnet bange 
for at være besværlig og blive fravalgt igen. Det tilpasser sig 
derfor uden hensyntagen til egne følelser. Det pædagogiske 
personale skal hjælpe barnet med at sætte ord på sine 
følelser, og vise at de rummer det, som barnet oplever. 
Både forældre og dagtilbuddet kan italesætte, at barnet skal 
passes i nogle timer, og at far og mor kommer igen. 
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Barnets sproglige udvikling

Når barnet begynder i dagtilbud, er det i gang med en sproglig udvikling, som i større eller 
mindre grad kan være forsinket som følge af adoptionen. Det pædagogiske personale bør være 
opmærksomt på, i hvor høj grad barnet er i stand til at udtrykke sig og til at forstå det, der foregår 
omkring det. 

De kan hjælpe med at sætte ord på det, der sker i dagtilbuddet og fortælle forældrene om barnets 
hverdag, så de kan tale med barnet om, hvad det oplever. I dagtilbud kan barnet støttes sprogligt 
ved, at personalet sætter ord på, hvad de gør, og hvad der skal ske. For nogle børn vil det være 
godt med visuelle støttesystemer i form af piktogrammer og fotografier. Barnet kan have en bog 
med billeder af sin familie, hjemmet, legetøj osv., som det kan tage frem efter behov, og som det 
pædagogiske personale kan bruge i samtale med barnet. 

Barnets relationer

I første omgang er det vigtigst, at barnet knytter sig til den/de primære voksne i dagtilbuddet. 
Dernæst vil det vise sig, i hvor høj grad barnet er parat til at ”lukke andre ind”. Nogle adopterede 
børn har svært ved at aflæse sociale spilleregler, ansigtsudtryk osv. Den voksne må, i det omfang 
det er nødvendigt, ”være ved siden af” og støtte barnet i at sige til og fra og i at indgå i relationer 
med de andre børn i takt med, at barnet er parat til dette.
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Barnets sansemotoriske udvikling

Det adopterede barn kan have en underudviklet sansemotorik, hvilket blandt andet kan betyde 
en dårlig balanceevne og kropsoplevelse. Der kan også være tegn på, at barnet har brug for at få 
trænet sin fin- og grovmotorik. Det pædagogiske personale kan tilrettelægge forløb, hvor barnet 
bliver stimuleret sansemotorisk f.eks. gennem fysiske lege, hvor barnet får mulighed for at trille, 
gynge, kravle, balancere osv. 

Et andet eksempel er træning af sansemotorik gennem sang- og bevægelseslege, hvor krop og 
sanser integreres f.eks. lege med rasle æg, stofposer med ris, tørklæder osv. Det kan også, hvis 
barnet er klar til det, være godt med afslapningsøvelser på madras, hvor barnet bliver stimuleret 
ved en let berøring til en sangleg eller noget afslappende musik. 
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Vil du vide mere?
Høgsberg & Buch-Illing(2012)(red.) 

Adoptionshåndbogen. Det adopterede

barn i familien, i dagtilbud og skole. 

Hans Reitzels forlag.

www.familiestyrelsen.dk 

(Post Adoption Services (PAS) bl.a. 

udbydes faglige kurser for private 

og professionelle om adoption)

www.adoption.dk 

(Adoption & Samfund)

www.danadopt.dk 

(DanAdopt)

www.adoptionsforum.dk 

(Nordjysk Adoptionsforum)

www.a-c.dk 

(AC Børnehjælp)
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Børne- og Familieafdelingen
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