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Forord 
I 2001 udgav Adoption & Samfund en litteraturliste om adoption som et særnummer af foreningens 

blad, Adoption & Samfund. 

I denne anden reviderede udgave er der kommet en del nye titler til, og der er luget ud i de gamle: 

nogle forældede bøger og mindre tidsskriftartikler er udeladt. 

Bemærk at en del tidsskriftartikler og andre publikationer også kan læses på Internettet – via de store 

bibliotekers online kataloger og via udgivende foreningers og organisationers hjemmesider. 

Litteraturlisten består af både videnskabelige undersøgelser og personlige beretninger fra adoptanter 

og adopterede. Børnebøger og skønlitteratur er ikke taget med. 

Litteratur om adoption er efterhånden righoldig og med mange aspekter og synsvinkler. De fleste 

bøger og forskningsrapporter kommer fra USA, England, Norge og Sverige. Desværre er den danske 

adoptionslitteratur yderst sparsom, selv om der er et stort behov for forskning, undervisning, 

vejledning, behandling og erfaringsudveksling på området.. 

Litteraturlisten kan også ses på Adoption og Samfunds hjemmeside (www.adoption.dk). 

Jeg håber, at både adoptivforældre og adopterede, forskere og fagfolk; alle, der personligt eller 

professionelt kommer i berøring med adoption, kan have gavn af litteraturlisten! 

 
Vejledning 

Adoption er et emne med mange aspekter; psykologiske, medicinske, juridiske, sociale, politiske, 

pædagogiske. Hertil kommer beslægtede emner som barnløshed, bearbejdelse af sorg og krise, 

forholdene i giverlandene, børnepsykologi og pædagogik. 

Her er kun medtaget et lille udvalg af litteratur om barnløshed, som jo for de fleste går forud for 

beslutningen om at adoptere, samt nogle få bøger om beslægtede emner, som jeg har fået anbefalet 

af adoptivforældre. Langt de fleste bøger og artikler handler udelukkende om adoption. 

For at litteraturlisten ikke skal blive alt for lang og uoverskuelig, har jeg måttet lave nogle 

begrænsninger. Avisartikler er ikke medtaget, og kun et udvalg af væsentlige tidsskriftartikler er 

med. Avisartikler og flere tidsskriftartikler kan findes i basen bibliotek.dk. 

Fra tidsskriftet Adoption & Samfund er kun medtaget faglige artikler skrevet af professionelle som 

læger og psykologer. Bladets øvrige artikler og personlige beretninger kan findes via den årlige 

indholdsfortegnelse i decembernummeret og under Bladet på foreningen Adoption og Samfunds 

hjemmeside. 

Jeg har delt litteraturlisten op i forskellige emner, men det er umuligt at undgå, at de lapper over 

hinanden. 

Jeg har forsynet hver indførsel med en note om bogens eller artiklens indhold. Disse er ikke på nogen 

måde udtømmende, da det er umuligt at karakterisere en hel bog på nogle få linier. 

Bøger mærket med en * har jeg ikke haft i hånden, som regel fordi de ikke findes på danske 

biblioteker. Emnet adoption er nemlig ikke særlig godt dækket ind af danske biblioteker, som kun 

har købt et lille og tilfældigt udvalg af den omfattende internationale og nordiske litteratur om 

adoption. Det er måske fordi emnet går på tværs af bibliotekernes fagreferencer og 

emneopdelinger. Søger man i den norske (BIBSYS) og den svenske (LIBRIS) biblioteksbase, 

finder man langt flere bøger om emnet. 

Især i Norge og Sverige er der på diverse læreanstalter skrevet en del opgaver, rapporter og 

specialer om adoption. Disse optræder ofte i norske og svenske bøgers litteraturlister, men de er 

meget svære at få fat på; de kan kun sjældent lånes gennem biblioteksvæsenet og er ikke til salg. 

Jeg har kun medtaget nogle få af de oftest citerede. 

Hovedvægten er lagt  på litteratur fra de nordiske lande samt England og USA. Herfra kommer langt 

de fleste bøger og forskningsrapporter om adoption. I denne udgave er der dog taget lidt flere tyske 

bøger med. 
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Internationale adoptionsbøger afspejler naturligvis samfundsforholdene i de lande, hvor de er 

skrevet, og disse landes forskellige historiske og socialpolitiske udvikling gør det vanskeligt at 

sammenligne forskningsresultater fra land til land. Selv har jeg haft mest ud af at læse 

adoptionsbøger fra Norge  og Sverige, hvor samfundsforholdene er mest sammenlignelige med 

danske. 

I de nordiske lande har diskussion og forskning om adoption fra udlandet  mest været af psykologisk 

art og ikke politisk, hvorimod holdningen til adoption over race- og landegrænser internationalt i 

perioder har været negativ og stærkt omdiskuteret. Adoption af indianerbørn til hvide forældre blev 

forbudt i USA i 1978, og i USA og Storbritannien har adoption af sorte og farvede børn til hvide 

familier af nogle været betragtet som udbytning og folkemord. I disse lande arbejder de fleste 

adoptionsorganisationer ud fra ”same race – same culture”-princippet og placerer kun sorte børn i 

sorte familier. 

Inden man kaster sig ud i den internationale adoptionslitteratur er det nyttigt at kende følgende 

begreber: 

Usynlig adoption – adoption indenfor samme land og samme race. Forældre og børn ligner hinanden 

Synlig adoption – adoption fra andre lande og racer. Forældre og børn ligner ikke hinanden 

Transracial adoption – adoption over etniske racegrænser indenfor samme land, f.eks. hvide 

amerikanere, der adopterer farvede amerikanske børn 

Intercountry adoption – adoption fra et land til et andet, som regel har adoptivforældre og -børn 

forskellig etnisk oprindelse 

Vær opmærksom på, at mange engelske og amerikanske bøger om adoption handler om 

indenlandske, ”usynlige” adoptioner. 

Vær også opmærksom på, at mange undersøgelser af adoptivbørn tager udgangspunkt i klinisk 

materiale, det vil sige, hvor forældre eller børn har søgt lægelig,  psykologisk eller psykiatrisk hjælp. 

Dette kan give et negativt billede af adoption. 

Start på det lokale folkebibliotek. Har man ikke de bøger, I spørger efter, kan de som regel skaffes 

fra et andet bibliotek via folke- og forskningsbibliotekernes fælles base bibliotek.dk. Spørg også 

efter de bøger, som ikke findes på danske biblioteker – øget efterspørgsel kan måske få 

bibliotekerne til at købe dem. Fra de store forskningsbiblioteker som Det Kongelige Bibliotek, er 

der adgang til en lang række elektroniske baser og tidssskrifter om psykologi, pædagogik m.m., 

hvor man kan finde mange bøger og tidsskriftartikler om adoption. 

Via Internettet kan man få adgang til mange bibliotekers online-kataloger og i det hele taget finde 

mange hjemmesider om adoption. 

Vær opmærksom på, at når man søger elektronisk, får man ofte en masse ”støj”, fordi ”adopt” også 

kan betyde ”godkende” eller ”indføre”. 

Kan biblioteket ikke skaffe bogen, kan man jo overveje at købe den hos en almindelig boghandler 

eller en Internetboghandler. Den amerikanske Internetboghandler – www.amazon.com - har et hav 

af bøger om adoption til salg og her kan man også læse anmeldelser. 

 

Barnløshed 

Berg, Ulla og Janne Bjørnholk: Tro, håb og fertilitetsklinik : om ufrivillig barnløshed. København : 

Dansk Psykologisk Forlag, 1985. 136 s. ill. ISBN 87-87580-81-0. 

Bogen beskæftiger sig med de psykologisk konsekvenser af ufrivillig barnløshed og berører også 

adoption. 

 

Bjerrum Bach, Ida: Adoption – et alternativ til infertilitetsbehandling. I: Månedsskrift for praktisk 

lægegerning. Årg. 79, 2001, nr. 6. S. 653-659. 

 

Lundström, Peter: Politikens bog om barnløshed.Kbh. : Politiken, 1998. 176 s. ill. ISBN 87-567- 

5816-2. 

http://www.amazon.com/
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Heri: Lars Klüver og Jens Hørlück: Adoption. S. 89-98. 

 
Nyboe Andersen, Anders, Peter Hornnes & Søren Ziebe: Klar besked om barnløshed. Kbh. : 

Aschehoug, 1996. 142 s. ill. ISBN 87-11-12140-8. 

 

Palle, Henrik og Pernille Tranberg: Besat af børn : er det en menneskeret at føde sit eget barn?. Kbh. 

: L&R Fakta, 1997. 128 s. ISBN 87-614-0016-5. 

Debatbog om barnløshed, fertilitetsbehandling og adoption. 

 
Teknologinævnet : Barnløshed : slutdokument og ekspertoplæg fra konsensuskonferencen 29. 

oktober - 1. november 1993 på Christiansborg, arrangeret af Teknologinævnet i samarbejde med 

Folketingets Forskningsudvalg og Det Etiske Råd. Kbh. : Teknologinævnet, 1993. 153 s. ISBN 

87- 89098-84-6. ISSN 0903-2789. (Teknologinævnets rapporter 1993/4). 

Formålet med konferencen var at sprede interesse og viden om barnløshed og at besvare og 

vurdere spørgsmål om etik, årsager, forebyggelse, økonomi, fertilitetsbehandling og alternativer til 

barnløshed, heriblandt adoption. Det var første gang, at adoption officielt nævnes som alternativ til 

barnløshed. 

 

Tjørnhøj-Thomsen, Tine: Tilblivelseshistorier : barnløshed, slægtskab og forplantningsteknologi i 

Danmark. Københavns Universitet, Institut for Antropologi, 1998. 283 s. Ph.d-afhandling. 

Afhandlingen behandler kort adoption. 

 
*Thulin, Kristina & Jenny Östergren: Längta barn : en antologi om barnlöshet. Stockholm : Bonnier, 

2004. 243 s. ISBN 91-0-010243-1. 

Omhandler også adoption. 

 
*Westerlund, Katarina: Sammanhangets mening : en empirisk studie av livsåskådningar i 

föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption. 

Acta Universitatis Upsaliensis, 2002. 296 s.  Disputats. ISBN 9155453600. (Uppsala studies in faiths 

and ideologies ; 10). 

 

Aaling Jørgensen, Lena: Livets fremtid  : om kampen mod barnløshed. Kbh. : Schønberg, 2002. 

160 s. ISBN 87-570-1624-0. 

Bogen består af to dele: forfatterens personlige oplevelser med seks års barnløshed og et afsnit 

med fakta om barnløshed. Der er også et afsnit om adoption. 

 

Kimen / Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. 1991-. Seks numre årligt. ISSN 0906-1819. 

Medlemsblad for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. 

 
Hjemmeside for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse – www.lfub.dk. 

 

Love og betænkninger 
 

Se også under Hvad siger loven? på Adoption og Samfunds hjemmeside (www.adoption.dk) og i 

basen Retsinformation (www.retsinfo.dk) 

 

Adoptionslov. 24. udg. Albertslund : Schultz Information, 2004. 32 s. ISBN 87-609-1166-2. 

 
Lovbekendtgørelse LBK nr. 928 af 14. september 2004. 

http://www.lfub.dk/
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Bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2000 om godkendelse som adoptant. Bekendtgørelse 

nr. 1135 af 13. december 2002 om adoption. 

Bekendtgørelse nr. 1141 af 13. december 2002 om anvendelse af Haagerkonventionen af 1993 om 

intenational adoption. 

 

Den nye lov – temanummer af Adoption & Samfund, 2001, nr. 5. 

 
Sverige 

 

Adoption til vilket pris? : betänkande. Vol. 1 av Utredningen om internationella adoptioner. 

Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2003. 398 s. ISBN 91-38-21865-8. (Statens offentliga 

utredningar. 2003:49. ISSN 0375-250X). (www.regeringen.se) 

Den svenske regerings forslag til håndtering af omkostninger og bistandshjælp i forbindelse med 

international adoption. 

 

Hjemmesider 

Euradopt – www.euradopt.org 

 
Danmark 

 

Adoption & Samfund - www.adoption.dk AC 

Børnehjælp - www.a-c.dk 

Adoptionsnævnet – www.adoptionsnaevnet.dk 

DanAdopt - www.danadopt.dk Familiestyrelsen 

– www.familiestyrelsen.dk Foreningen for 

Adopterede – www.adop.dk 

Korea Klubben – www.koreaklubben.org 

 

Nordiske organisationer 

Finland 
 

Interpedia - www.interpedia.fi/ 

 
Færøerne 

 
Ættleiðingarfelagið - http://aettleiding.fo/ 

 

Island 

 

Islensk ættleiðing – www.isadopt.is 

http://www.euradopt.org/
http://www.adoption.dk/
http://www.a-c.dk/
http://www.adoptionsnaevnet.dk/
http://www.danadopt.dk/
http://www.familiestyrelsen.dk/
http://www.adop.dk/
http://www.koreaklubben.org/
http://www.interpedia.fi/
http://aettleiding.fo/
http://www.isadopt.is/
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Norge 

 

Adopsjonsforum - www.adopsjonsforum.no/ InorAdopt - 

www.inoradopt.no/ 

Verdens Barn - www.verdensbarn.no/ 

 
Sverige 

 

Adoptionscentrum - www.adoptionscentrum.se/ Barnen 

framför allt – www.bfa-a.se 

Barnens Vänner - www.bvadopt.bd.se/ 

 
Familieföreningen för Internationell adoption - www.ffia.se/ 

 
Film 

 
Lund, Henrik: Adoption : måske den bedste løsning. L&B Video, 2004. 29 min. 

Filmen følger et dansk pars adoption af Andrea fra Colombia. 

 

Tidsskrifter 
 
Danmark 

 

Adoption & Samfund : medlemsblad for Adoption & Samfund. 1976-. Seks numre årligt. ISSN 

0106-0678. 

Bladet indeholder artikler og andet stof om alle emner indenfor adoptionsområdet. Her skriver 

lokalforeningerne om deres arrangementer og forskellige fagfolk besvarer spørgsmål fra læserne. 

 

Alverdens børn / DanAdopt. 1998-2004. Fire numre årligt. ISSN 1398-5876. Fra 

2005 overgår bladet til internetudgave. 

Bladet henvender sig til adoptanter og samarbejdspartnere med artikler om DanAdopts interne 

forhold, formidlingssituationen og beretninger fra adoptanter og adopterede. 

 
AC focus / AC Børnehjælp. 2002-. Fire numre årligt. ISSN 1602-7485. 

Fortsættelse af Nyhedsbrev 

Bladet  henvender sig til adoptanter og samarbejdspartnere med artikler om Adoption Centers 

interne forhold, formidlingssituationen, børnehjælpsprojekter og beretninger fra adoptanter og 

adopterede. 

 

Budstikken / Foreningen for Adopterede. Tre-fire numre årligt. Ch íngu 

/ Korea Klubben. Fire numre årligt. ISSN 1602-6144.  

 

http://www.adopsjonsforum.no/
http://www.inoradopt.no/
http://www.verdensbarn.no/
http://www.adoptionscentrum.se/
http://www.bfa-a.se/
http://www.bvadopt.bd.se/
http://www.ffia.se/
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England 

Adoption & Fostering / British Association for Adoption & Fostering. 1976-. Fire numre årligt. ISSN  

0308-5759. 

 
Finland 

 

Interpedia / Interpedia. 1979-. Fire numre årligt. ISSN 1236-9012. 

 
Norge 

 

Adopsjonsforum : organ for Adopsjonsforum. 1975-. Seks numre årligt. ISSN 0802-7617. 

InorRapport / InorAdopt. 1989-. Tre-fire numre årligt. ISSN 0803-9453. 

Verdens Barn : medlemsblad. 1988-. Fire numre årligt. ISSN 0800-3521. 

 
Sverige 

 

Att adoptera / Adoptionscentrum. 1969-. Seks numre årligt. ISSN 0347-6324. Barnen 

framför allt / Barnen framför allt. 1980-. Fire numre årligt. ISSN 0282-454X. 

Barnens vänner / Barnens Vänner Internationell Adoptionsförening. 1994-. ISSN 1104-9189. 

 
Vi adoptivfamiljer : medlemstidning för Familjeföreningen för Internationell Adoption. 1980-. Fire 

numre årligt. ISSN 1104-2044. 

 

Internationale forhold 
 

Altstein, Howard  & Rita J. Simon (ed.): Intercountry adoption : a multinational perspective New 

York : Praeger, 1991. - 204 s. ISBN 0-275-93287-7. 

Gennemgang af international adoption i USA, Canada, Norge, Vesttyskland, Danmark, 

Nederlandene og Israel. 

 

Hibbs, Euthymia D. (ed.): Adoption : international perspectives. Madison : International 

Universities Press, 1991. - 324 s. ISBN 0-8236-0096-3. 

Bogen er skrevet af forskere fra mange lande og gennemgår emner som adopteredes udvikling, 

adoption af ældre og special needs børn, lovgivning og forskning. 

 

Hoksbergen, R.A.C. (ed.): Adoption in worldwide perspective : a review of programs, policies and 

legislation in 14 countries. Lisse : Swets & Zeitlinger, 1986. - 242 s.  ISBN 90-265-0738-0. 

Bogen gennemgår 14 landes holdning og praksis for indenlandsk og interstatslig adoption; USA, 

Sverige, Nederlandene, Storbritannien, Korea, Indien, Indonesien, Thailand, Latinamerika, 

Australien, Tyskland, Israel, Danmark og Canada. 
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Jaffe, Eliezer D. (ed.): Intercountry adoptions : laws and perspectives of “sending “ countries. 

Dordrecht/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 1995. - 248 s. ISBN 0-7923-3208-3. 

Gennemgang af  adoptionslove og -procedurer i Indien, Rumænien, Bulgarien, Polen, Litauen, 

Ukraine, Brasilien, Costa Rica, Argentina, Chile, Peru og Ecuador. 

 

*Marx, Ansgar: Perspektiven der internationalen Adoption : Adoptionsrecht und Adoptionspolitik 

in ausgewählten Staaten Asiens unter Berücksichtigung der UN-Deklaration über Jugendwohlfahrt, 

Pflegekindschaft und Adoption (1986). Frankfurt am Main : Verl. für Standesamtswesen, 1993. 274 

s. ISBN 3-8019-03338-9. 

 

Gennemgang af adoptionsforskning og -litteratur 

 
Adoption till vilket pris? : sammanställning av adoptionsforskning : betänkande. Vol. 2 av 

Utredningen om internationella adoptioner. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2003. 91 s. 

ISBN 91-38-21866-6. (Statens offentliga utredningar. 2003:49. ISSN 0375-250X). 

(www.regeringen.se). 

 

Dalen, Monica & Barbro Sætersdal: Kunnskapsstatus om utenlandsadopsjon : en sammenfatning av 

resultater fra sentrale forskningsprojekter gjennomført i Vest-Europa og Nord-Amerika. Oslo : 

Diakonhjemmets Høgskolesenter ; Universitetet i Oslo, 1999. 80 s. ISBN 82-90363-73-7. 

(Utenlandsadopterte barn og unge i Norge ; nr. 1, 1999). 

Bogen gennemgår forskningen om adoption og fremdrager perspektiver og temaer. Forfatterne 

peger på, at forskning og viden hidtil ikke har ført til konkrete handlingsplaner, vejledninger eller 

undervisningsmateriale, hverken til forældre eller fagpersoner. Bogen slutter med en liste over 

områder, der mangler forskning. 

 

Howe, David: Patterns of adoption : nature, nurture and psychosocial development. Oxford : 

Blackwell Science, 1998. 226 s. ISBN 0-632-04149-8. 

Bogen gennemgår og analyserer den videnskabelige litteratur om adoptivbørn og deres 

psykosociale udvikling. Forfatteren har tre mål: “to bring together the wide range of research on 

adopted children and their psychosocial development, to seek patterns and themes within the major 

findings, and to frame the results within the organising power of a wider developmental theory”. 

 

Jonasen, Robert: Adoption : fakta, forskning, fremtid. Københavns Universitet, 

Det Humanistiske Fakultet, 2000. 105 s. ISBN 87-91267-22-6. (Specialer om adoption). 

Specialet analyserer, diskuterer og tematiserer litteratur og forskning på 

adoptionsområdet. 

 
*Martin, Deborah L.: An annotated guide to adoption research, 1986-1997. Washington, DC : Evan 

B. Donaldson Adoption Institute, Child Welfare League of America, 1998. 358 s. ISBN 

0878687084. 

 

Tizard, Barbara: Intercountry adoption : a review of the evidence. I: Journal of Psychology and 

Psychiatry and Allied Disciplines. Vol. 32, 1991, nr. 5. S. 743-756. ISSN 0021-9630. 

En række undersøgelser om adoption gennemgås og sættes i en historisk og politisk sammenhæng. 
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Især for kommende og nybagte adoptivforældre 
 

Adopsjon av utenlandske barn. Oslo: Universitetsforlaget, 1995. 147. s. ill. 2.udg. ISBN 82-00- 

03969-2. 

Bogen henvender sig først og fremmest til vordende adoptanter og dens artikler er en kombination 

af professionel sagkundskab og personlige erfaringer. 

 
Andersson, Gunilla: Bli adoptivfamilj : om tillit och samhörighet. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2000. 23 s. ISBN 91-630-9081-3. 

Bogen henvender sig til vordende og nye adoptivforældre med gode råd om den første tid med 

barnet, og om hvordan man kan fremme tilknytningsprocessen mellem barn og forældre. 

 
At tage til sig som sin egen : en introduktion til adoption og til at blive en familie. Adoption og 

Samfund, 2002. 64 s. 

Bogen gennemgår et adoptionsforløb og skildrer tanker, følelser og problemer hos 

adoptivforældre og voksne adopterede. 

 
Berthelsen, Annette: Giv plads til Stine – et østeuropæisk adoptivbarn. Dronninglund : Nord-Press, 

2000. 94 s. ISBN 87-89109-74-0. 

Bogen bygger på forfatterens dagbog fra beslutningen om at adoptere til to år efter hjemtagelsen 

af Stine på 7 år fra Hviderusland. 

 
Brenckert, Eva: Äntligen adoptivförälder. Stockholm : Bilda Förlag, 2002. 144 s. ISBN 91-574- 

7417-6. 

Interviews med en række adoptivforældre om det at adoptere samt emner som Post Adoptive 

Depression, moderinstinkter og amning af adoptivbørn. 

Brodzinsky, David M., Marshall D. Schechter & Robin Marantz Henig: At være adopteret: udvikling 

og identitet. Oversat af Anders Johansen. Kbh. : Hans Reitzels Forlag, 1996. - 221 s. ISBN 

87-412-2896-0. Originaltitel: Being Adopted, 1992. 

Ved hjælp af undersøgelsesresultater og udsagn fra adopterede prøver bogen at kortlægge, 

hvordan det er at være adopteret - lige fra spædbarnsalderen til den sene voksenalder. 

 

Carli, Amalia & Monica Dalen: Adopsjonsfamilien : informasjon og veiledning til adoptivforeldre. 

Oslo : Pedagogisk Forum, 1997. 48 s. ill. ISBN 82-992534-3-4. 

Bogen henvender sig til adoptivforældre og folk, der arbejder med adoption. Den handler om 

adoptivbarnets start i livet og adoptivfamiliens fælles liv fra den første tid sammen til 

teenageårene. Også udgivet på engelsk: The adopted family : information and guidance for 

adoptive parents. 

Oslo : Pedagogisk Forum, 1998. 50 s. ill. ISBN 82-992534-1-1. 

Også udgivet på svensk: 

Carli, Amalia & Monica Dalen: Att byta liv : om adoptivbarns behov och möjligheter. Oversat og 

bearbejdet til svensk af Gunilla Andersson. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], [1997]. 31 s. 

 
Elias, Anne: Det livet ger : en bok om barnlöshet och adoption. Västerås : Författerhuset, 2000. 154 

s. ill. ISBN 91-89390-04-0. 

Bogen veksler mellem almene betragtninger og forfatterens personlige erfaringer med 

barnløshed, beslutningen om at adoptere, og modtagelsen af først en dreng på tre måneder fra 
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Colombia og to et halvt år efter en dreng på ni måneder fra Korea. Bogen indeholder også et afsnit om 

sagsbehandlerens rolle, skrevet af Ingrid Stjerna. 

 
Elley, Kirsten: Adoption fra a-z. Foto: Morten Faurby. Viby J. : JP Bøger, 2003. 173 s. ISBN 87-90959-84-1. 

Bogen indeholder fem adoptionshistorier, en række artikler af fagfolk og en gennemgang af 

adoptionsprociessen. 

 
Hougaard, Ulrik og Birgitte: Vores livs rejse : dagbogsblade. Århus : Adoption Center, 1997. - 180 

s . 

Dagbog fra en rejse til Colombia efter en lille dreng. 

 
Kats, Madeleine: Vänta adoptivbarn - en annorlunda graviditet. 4. rev. udg. Stockholm : Bonnier 

Fakta Bokförlag, 1992. - 205 s. ISBN 91-34-51247-0. 

Bogen henvender sig til vordende adoptivforældre og gennemgår de forskellige faser i en adoption, 

suppleret med interviews med andre adoptivforældre. 

 

Kirk, H. David: Delt skæbne : en teori om adoptionsforhold og en metode for adoptivfamilier. På 

dansk ved Jens Mortensen. Holstebro : Landsforeningen Glemte Børn, 1988. - 92 s. ISBN 

87-983076-0-6.  Originaltitel: Shared fate, 1984. 

Bogen er et hovedværk indenfor adoptionslitteraturen. Bogens teori er, at en adoptivfamilie er 

anderledes end andre familier, og at det er bedre at erkende denne forskel end at fornægte den. 

 
Lindbjerg, Merete: Vi adopterer et barn. Kbh. : Frydenlund, 2001. 3. udg. 117 s. ill. ISBN 87-7887- 

077-1. 

Bogen henvender sig til vordende adoptanter og gennemgår, hvordan man adopterer et barn. 

 
Lindblad, Frank: Adoption. Lund : Studentlitteratur, 2004. 225 s. ISBN 91-44-04257-4. 

Bogen gennemgår emner son: adoption i Sverige og andre lande, adoptionsforskning, den første tid 

med barnet, barnets vej ind i samfundet (sprog, skole, kammerater, identitet, uddannelse og 

arbejde), fysisk og psykisk helbred, etisk syn på adoption. 

 
Povelsen, Vibeke: At blive far, mor og børn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19,1995, nr. 1. S. 6-8. 

Artiklen handler om børns udvikling mellem nul og tre år og modtagelse af adoptivbørn indenfor 

disse alderstrin. 

 

Ryberg, Hanne og Lena Lindenskov (red.): Adoption : oplevelser og erfaringer. Frederiksberg : 

Sommer & Sørensen, 1987. - 158 s. ill. ISBN 87-7499-706-8. 

Bogen består af en række adoptivforældres personlige beretninger samt artikler om barnløshed, 

identitetsudvikling, regler for adoption og om Landsforeningen Adoption og Samfund. 

 

Raaschou, Louise: Man elsker dem jo lige så højt : 10 samtaler om adoption. Kbh. : Lindhardt og 

Ringhof, 2003. 104 s. ISBN 87-614-0325-3. 

Interviews med seks par og en eneadoptant på forskellige stadier i adoptionsprocessen samt 

interviews med en sagsbehandler, en psykolog og en antropolog, der arbejder med adoption. 

 

Schooler, Jane: The Whole Life Adoption Book ; Realistic Advice for Building a Healthy Adoptive 

Family. Colorado Springs : Pinon Press, 1993. - 216 s. ISBN 0-89109-722-8. 

Bogen indeholder erfaringer og gode råd om alle sider af adoptivfamiliens liv. 
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Weigl, Kerstin: Längtansbarnen : adoptivföräldrar berätter. Stockholm : Norstedts Förlag AB, 1997. 

230 s. ill. ISBN 91-1-970972-2. 

Forfatterens personlige historie fra barnløshed og fertilitetsbehandling til hun henter en lille pige i 

Kina, suppleret med beretninger fra andre adoptivforældre. 

 

Især for bedsteforældre til adoptivbørn 

 
*Lindstrand, Kristina: barnbarn genom adoption: att bli far/morföräldrar på Arlanda. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2004. 31 s. ISBN 91-631-4321-6 

 

Bøger og artikler om adoption 
 

Adamec, Christine A. & William L. Pierce: The encyclopedia of adoption. New York : Facts on File, 

2000. 368 s. ISBN 0816040419. 

Alfabetisk ordnet opslagsbog med grundige artikler om emner og termer på adoptionsområdet. 

Hver artikel har litteraturhenvisninger. 

 

Adoption Center: 25 års jubilæumsskrift. Kommunikationsbureauet, 1994. 38 s. ill. 

Gennemgang af Adoption Centers historie plus diverse artikler. 

 

Adoption i Danmark : oplæg til reform : en udredning om baggrunde og forudsætninger for 

international adoption og et forslag til reform af det danske adoptionssystem.: Adoption og 

Samfund, Forlaget Thorup, 1995. - ill. ISBN 87-89943-38-4. 

Bogen gennemgår adoption i Danmark historisk set, analyserer det nuværende system og stiller 

forslag om et nyt. 

 

Adoption og Samfund 25 års jubilæum – temanummer af Adoption & Samfund, 2002, nr. 2. 

Adoptionsnævnets årsberetning. Kbh. : Adoptionsnævnet. 2000-. 

*Akhtar, Salman & Selma Kramer (ed.): Thicker than blood : bonds of fantasy and reality in 

adoption.  Northvale : Jason Aronson, 2000. 240 s. ISBN 0765702665. 

 

*Almendingen, Liv: Adoptivmødre kan også amme. Eidsvoll Verk : Pilmin Forl., 2003. 64 s. ISBN 

82-996747-0-0. 

 

*Alperson, Myra: The international adoption handbook : how to make foreign adoption work for 

you. New York : Henry Holt, 1997. ISBN 0805045783. 

 

Andersson, Gunilla: Adoptivbarn 9-12 : i familj och skola. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 1998. 30 s. 

Bogen handler om adoptivbørn i alderen 9 til 12 år. Denne alder har to vigtige temaer for 

adoptivbørn : at forstå sin adoption og acceptere sin baggrund, og at kunne tilegne sig viden. En 

del af bogen omhandler skole- og indlæringsvanskeligheder, og hvordan man kan afhjælpe dem. 

 

Andersson, Gunilla & Ingegerd Brofalk: Tonårstiden i adoptivfamilien. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2000. 47 s. ISBN 91-630-9084-8. 

Bogen handler om adopterede teenageres identitet, seksualitet, forhold til forældre, skole og 
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kammerater. For mange adoptivfamilier er teenagetiden en stormfuld tid, fordi unge adopterede ud 

over almindelige teenageproblemer skal forholde sig til at se anderledes ud, den biologiske arv, 

etnisk tilhørsforhold m.m.. 

 

*Argent, Heidi (ed.): Models of adoption support : what works and what doesn´t. London : BAAF 

Adoption & Fostering, 2003. 330 s. ISBN 1-903699-25-8. 

 

Association of British Adoption Agencies: Adoptivbarn : hvordan fortælle sit barn, det er adopteret? 

med efterskrift af Jytte Lyngbirk. Oversat af Claus Fenger og Therese Henrichsen. København : 

Christian Ejlers´ Forlag, 1976. - 68 s.; ill. ISBN 87-7241-420-0. 

Originaltitel: Explaining Adoption : a Guide for Adoptive Parents, 1974 

Bogen handler om at tale med sit barn om adoptionen. 

 
*Bach, Rolf P. & Harald Paulitz: Adoption : Positionen, Impulse, Perspektiven ; ein 

Praxishandbuch. München : Beck, 2000. 315 s. ISBN 3-406-46884-5. 

 

Barslev, Dorianne & Susanne Høeg: Børn, forældre – adoption. I: Psykolog nyt. Årg. 58, 2004, nr. 

7.  ISSN 0901-7089. S. 13-21. 

Om Danmarks første kommmunale adoptionsrådgivning i Hillerød Kommune. 

 

Behandlerkonference om adoption 14. og 15. november 2003 : arrangereret af Adoption og 

Samfund i samarbejde med Civilretsdirektoratet, Adoptionsnævnet, AC-International Børnehjælp 

og Danadopt. Adoption og Samfund, 2004. 142 s. 

Bogen består af indlæg fra konferencen samt en liste over fagfolk med særlig kendskab til og 

erfaring med adoption. 

 

Beheim Karlsen, Kari: Arve – sonen min. Oslo : Gyldendal, 2003. 199 s. ISBN 82-05-30402-5. 

En mors beretning om sønnens tragiske død. Arve var 17½ år og adopteret fra Indien. Han blev 

jaget i elven af to jævnaldrende drenge med racistiske trusler. 

 

*Bowie, Fiona: Cross-cultural approaches to adoption. London : Routledge, 2004. 279 s. ISBN 0- 

415-30350-8. 

 

Brodzinsky, David M., Daniel W. Smith & Anne B. Brodzinsky: Children´s adjustment to adoption 

: developmental and clinical issues.Thousand Oaks : Sage Publications, 1998. 142 s. ISBN 0-7619- 

0515-4. Developmental Clinical Psychology and Psychiatry, volume38. 

Bogen gennemgår kliniske og psykologiske forhold i adoptivfamilier og indeholder også afsnit om 

adoption af special needs børn, adoption af børn over race- og landegrænser og åbne adoptioner. 

 

Brodzinsky, David M. & Marshall D. Schechter (ed.): The psychology of adoption. New York, 

Oxford : Oxford University Press, 1990. 396 s. ISBN 0-19-504892-X. 

Bogen indeholder gennemgang af forskning, artikler og undersøgelser inden for 

næsten alle emner på adoptionsområdet og er skrevet af førende forskere fra flere lande. 

 
*Böcker, Werner & Volker Krolzik: Adoptionen in der einen Welt : Hilfen zur Integration 

fremdländischer Kinder in Westeuropa. Idstein : Schulz-Kirchner, 1995. 90 s. (Wittlaerer reihe ; 1). 

ISBN 3824803011. 

 

*Burlington-Brown, Barbara: ”Why didn t́ she keep me?” : answers to the question every adopted 

child asks. South Bend, Ind. : Langford Books, 1994. 169 s. ISBN 0912083662. 
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Civilretsdirektoratet: Matching af udenlandske børn : statistik for 1994 og 1997 vedrørende de 

amtskommunale adoptionssamråds sager om udenlandske børn, der er bragt i forslag til danske 

adoptionsansøgere : en foreløbig rapport. Civilretsdirektoratet, 1998. 34 s. 

 

Civilretsdirektoratet: Matching af udenlandske børn. Del 2 : Statistik for 1994 og 1997 vedrørende 

sager om udenlandske børn, der er bragt i forslag til danske adoptionsansøgere, fordelt på giverland 

og formidlende organisation. Kbh. : Civilretsdirektoratet, 1998-1999. 35 s. 

 

*Clapton, Gary: Birth fathers and their adoption experiences. London ; Philadelphia : Jessica 

Kingsley Publishers, 2003.  237 s. ISBN 1-84310-012-6. 

 

*Crook, Marion: The face in the mirror : teenagers and adoption. Vancouver : Arsenal Pulp Press, 

2000. 154 s. ISBN 1551520796 

 

Dalen, Monica, Anne-Lise Rygvold & Barbro Sætersdal (eds): Mine, yours, ours and theirs :  

adoption, changing kinship and family patterns. Oslo ; Universitetet i Oslo, 1999. 266 s. ISBN 82- 

90363-78-8. 

Bogen består af indlæg fra en konference om adoption afholdt den 6. til 8. maj 1999 i Oslo. Der er 

fem længere hovedindlæg og tolv korte indlæg fra forskere i Norden, USA, England, Skotland og 

Australien. Danske bidrag er Lars von der Lieth: The Delay (om et pilotprojekt om skolestart) s. 

201-204 og Ingbrit Christensen: Is blood thicker than water? (om 17 voksne adopterede, som har 

mødt deres biologiske forældre) s. 147-155. 

 

Dalen, Monica: Adoptivfamilien år 2000 : hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står 

de overfor? I: Uppväxt, familjeformer och barns bästa : om familjeliv som offentlig angelägenhet 

och vardaglig praktik. Red. Ingrid Söderlind. Stockholm : Institutet för Framtidsstudier, 2002. 174 

s. 

ISBN 91-89655-02-8. S. 61-76. 

Artiklen handler om adoptivfamilier i Norge og internationalt. 

 
DanAdopt 40 år. Særnummer af Alverdens Børn, december 2004. 24 s. 

 
Danielson, Mona: Internationale adoptioner : når et fattigt land sender sine børn til rige lande. I: 

Børn i tiden. Årg. 77, 1982, nr. 16. S. 380-382. ISSN 0909-0509. 

Foredrag holdt ved Den 14. Nordiske Børneværnskongres i Oslo af kontorchef i NIA, Sverige. 

 
Diderichsen, Agnete, Lene Kamm, Lars von der Lieth & Niels Michelsen: Adoptionsrådgivningen : 

evaluering af det første års virksomhed. Kbh. : Center for Småbørnsforskning, 1995. 29 s. 

De tre forfattere drev på forsøgsbasis en rådgivningsklinik for adopterede og deres forældre. 

Rapporten konkluderer, at der er et stort behov for hjælp til en del adoptivfamilier, 

adopterede unge og til offentlige instanser, der mangler viden om adoption. 
 

*Douglas, Anthony & Terry Philpot (ed.): Adoption : changing families, changing times. London : 

Routledge, 2003. 262 s. ISBN 0-415-25684-4. 

 

Evans, Karin: The lost daughters of China : abandoned girls, their journey to America and the 

search for a missing past. New York : J.P. Tarcher/Putna, 2000. 270 s. ISBN 1585420263. 

Bogen handler om adoption fra Kina, baseret på forfatterens personlige erfaringer med at 

adoptere en pige fra Kina. 
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*Fahlberg, Vera: A child´s journey through placement. Indianapolis, IN. : Perspectives Press, 1991. 

432 s. ISBN 0944934048. 

 

*Feast, Julia & Terry Philpot: Searching questions : identity, origins and adoption. London : BAAF 

Adoption & Fostering, 2003. 100 s. ISBN 1-903699-47-9. 

 

*Fogg-Davis, Hawley: The ethics of transnational adoption. Ithaca and London : Cornell University 

Press, 2002. 154 s. ISBN  0801438985. 

 

*Foli, Karen J. & John R. Thompson: The post-adoption blues : overcoming the unforseen 

challenges of adoption. Rodale, 2004. 242 s. ISBN 1-57954-866-0. 

 

*Freundlich, Madelyn & Joy Kim Lieberthal: The impact of adoption on members of the triad 

Washington, D.C. : Child Welfare League of America, 2000. ISBN 0878688064. 

 
*Freundlich, Madelyn: The market forces in adoption. Washington, D.C. : Child Welfare League of 

America, 2000. ISBN 0878689133. 

 

*Freundlich, Madelyn: The role of race, culture, and national origin in adoption. Washington, DC : 

Child Welfare League of America, 2000. 153 s. ill. ISBN 0878687971. 

 

Gaber, Ivor & Jane Aldridge (ed.): In the best interests of the child : culture, identity and transracial 

adoption. London : Free Association Books, 1994. 249 s. ISBN 1-85343.152-4. 

Bogen indeholder artikler om adoption på tværs af racegrænser i England og USA. 

Bogens forfattere gør op med modstanderne af transracial adoption og undersøger den historiske, 

kulturelle og politiske baggrund for denne. 

 

*Giannetti, Charlene C.: Who am I? : and other questions of adopted kids. New York : Price Stern 

Sloan, 1999. 95 s. ISBN 0843175567. 

 

Grand, Steen & Merete Schiellerup: Adoption, anonymitet, identitet. I: Munksgårds social årbog. 

1984. S. 116-126. ISSN 0109-3347. 

Forfatterne mener, at anonymitetsprincippet ved adoption stiller sig i vejen for 

identitetsudviklingen hos adopterede, der bringes i et livslangt dilemma mellem to forældresæt. 

 

Greiff, Katarina von: Foräldrar till internationellt adopterade barn : uppfattningar och erfarenheter av 

föräldrarollen. FoU Nordost, 2004. 68 s. (FoU-rapport ; 2004-1) ISSN 1652-5477. 

På grundlag af 20 interviews med adoptivforældre til voksne udenlandsadopterede gennemgår 

bogen forældrenes holdning til deres forældrerolle, adoptionsforberedelse, samfundets 

hjælpeinstanser og deres erfaringer med adoption. 

 

*Grotevant, Harold D. & Ruth G. McRoy: Openness in adoption : exploring family connections. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1998. 229 s. ill. ISBN 0-8039-5778-5. 

 

Groza, Victor: 

Minority Adoption Project (MAP) The Adoption Center for Minority Children (2002). 

Kinship Adoption (2001). 
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International Adoption and Adoption Services (1997). 

http://msass.case.edu/faculty/vgroza 

*Groza, Victor & Karen F. Rosenberg: Clinical and practice issues in adoption : bridging the gap 

betwen adoptees placed as infants and as older children. Bergin & Garvey, 2001. 215 s. ISBN 

0897898273. 

 

*Hoksbergen, R.A.C.: Child adoption : a guidebook for adoptive parents and their advisers. London 

: Jessica KingsleyPublishers, 1997. 114 s. ISBN 1853024155. 

 
*Hoksbergen, R.A.C. & Martin R. Textor: Adoption : Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, 

Beratung. Freiburg im Breisgau : Lambertus, 1993. 251 s. ISBN 3-7841-0660-9. 

 
*Howe, David, Phillida Sawbridge & Diana Hinings: Half a million women : mothers who lose their 

children by adoption. London : Penguin, 1992. 163. ISBN 0140154159. 

 

*Howe, David: Adopters on adoption : reflections on parenthood and children London : British 

Agencies for Adoption and Fostering, 1996. 146 s. ISBN 1873868324. 

 

*Howell, Signe: “En vanlig familie” : utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen. I: 

Blod – tykkere enn vann? : betydninger av slektskap i Norge. Red. af Signe Howell & Marit 

Melhuus. Bergen : Fakbokforlaget,  2001. 243 s. ISBN 82-7674-555-5. S. 73-98. 

 

* Huber-Nienhaus, Susanne (red.): Handbuch für Pflege- und Adoptivkindern : pädagogische, 

psychologische und rechtliche Fragen des Adoptions- und Pflegekinderwesens ; Informationen von 

A-Z. Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern e.V. Idstein : Schulz-Kirchner, 2003. 269 s. 

ISBN 3-8248-0020-9. 

 
Ilving, Dorthe: Kommende og nyblevne adoptivforældre : analyse af centrale temaer i den 

psykologiske proces at atage et fremmed barn til sig som sit eget ved adoption. Et oplæg til en 

empirisk undersøgelse. Københavns Universitet, Institut for Psykologi, 2000. 104 s. Speciale. 

Specialet handler om ufrivilligt barnløse pars psykologiske udvikling som kommende og nyblevne 

adoptivforældre. 

 

Juul, Jesper: Adoptivfamilier - er de anderledes?. I: Familien / The Kempler Institute of 

Scandinavia. 1992, nr. 21. S. 3-7. ISSN 0902-1396. 

Artiklen er også trykt i: Adoption & Samfund. Årg. 17, 1993, nr. 3. S. 6-10. 

På baggrund af sine erfaringer som familieterapeut med tyve adoptivfamilier med børn mellem 13 

og 17 år når Jesper Juul frem til, at adoptivfamilier ikke er særlig meget anderledes end alle andre 

teenagefamilier. 

 

Kamm, Lene Christensen: Hvidt som norm : om adopteredes tilværelsesstrategier. Københavns 

Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2000. ISBN 87-91267-21-8. (Specialer om adoption). 

Genudgivelse af magisterafhandling fra Århus Universitet, 1990. 

 

Kamm, Lene Christensen: Vitt som norm : ursprung, adoption, identitet. Oversat til svensk af 

Gunilla Andersson. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], 1998, 27 s. 

Bogen bygger på Lene Kamms magisterafhandling: Hvidt som norm : om adopteredes 

tilværelsesstrategier. Århus Universitet, 1990. 

http://msass.case.edu/faculty/vgroza
http://msass.case.edu/faculty/vgroza
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Kats, Madeleine: Adoptivbarnet vokser op. På dansk ved Bodil Frederiksen. Kbh. : Fremad, 1997. - 

179 s. ISBN 87-557-2052-8. Originaltitel: Adoptivbarn växer upp, 1990 

Bogen handler om de problemer, der kan opstå efterhånden som adoptivbarnet vokser op, fra den 

første tid til teenageårene, og kommer bl.a. ind på handicappede børn, skoleproblemer og 

seksualitet. 

 

*Keefer, Betsy & Jayne E. Schooler: Telling the truth to your adopted or foster child : making sense 

of the past. Westport, Conn. : Bergin & Garvey, 2000. 235 s. ill. ISBN 0897896912. 

 

*Kennedy, Randall: Interracial intimacies : sex, marriage, identity, and adoption. Pantheon, 2002. 

676 s. ISBN 0375402551. 

 

*Kinn, Gail: Be my baby : parents and children talk about adoption. New York : Artisan, 2000. 134 

s. ill. ISBN 1579651526. 

 

*Kirk, H. David: Exploring adoptive family life : the collected adoption papers of H. David Kirk. 

Port Angeles, Wash. : Ben-Simon Publications, 1988. 247 s. ill. ISBN 0914539035. 

 

Kirton, Derek: Race, ethnicity and adoption. Buckingham : Open University Press, 2000. 192 s. 

ISBN 0335200036. 

Bogen handler om adoption i Storbritannien af sorte børn og børn fra etniske minoriteter – på 

tværs af lande- og racegrænser til hvide familier kontra adoption indenfor den samme race og 

etniske gruppe. Den gennemgår historie og forskning på området og går ind for ”same race” 

adoption. 

 

Krabbe, Ellen & Marie Olsen-Kludt: Caroline & Martin. I: Psykolog nyt. Årg. 57, 2003, nr. 10. 

ISSN 0901-7089. S. 12-17. 

Om selvoplevelse og samspil i en familie med to adopterede børn. 

 
*Kühl, Wolfgang: Adoptionserfolg bei Adoptivkindern fremdländischer Herkunft. Frankfurt am 

Main ; Bern ; New York ; Paris : Lang, 1990. 223 s. ISBN 3-631-42896-0. 

 

Landerholm, Lotta: I: Adoptionen - ett drama för tre parter : om dramaets tematik. I: Psykisk Hälsa. 

1995, nr. 2. S. 99-106. ISSN 0033-3212. 

Artiklen handler om de kriser som biologiske forældre, adoptivforældre og adopterede gennemgår. 

 
Landerholm, Lotta: II: Med adoptionen som början av livet - konsekvenser för vuxanblivande och 

för moderskap : om livshistoriens betydelse. I: Psykisk Hälsa. 1995, nr. 2. S. 107-113.  ISSN 0033- 

3212. 

Artiklen handler om adoptionens betydning for adopterede i puberteten og om  adoptivdatteren som 

mor. 

 

Landerholm, Lotta: Med rötter någon annanstans. I: PsykologTidningen. 1997,  nr. 15. S. 8-11 ISSN 

0280-9702. 

Artiklen viser, at viden om baggrund og biologisk ophav har betydning for adopteredes identitet og 

integration i familie og samfund. 

 

Landerholm, Lotta: Adopterad och invandrad : ett främmande främlingskap. I: Indvandrare & 

Minoriteter.1997,  nr. 1. S. 25-28.  ISSN 0346-6566. 



17  

Artiklen sammenligner indvandrere og adopterede og mener, at de bl.a. har opbrud og en følelse af 

fremmedhed tilfælles. Oversat til dansk af Gerda Skovmand-Madsen i: Adoption & Samfund. Årg. 

21, 1997, nr. 5. S. 5-7. ISSN 0106-0678. 

 

Landerholm, Lotta: Adopterad : lämnad, vald och sen? Stockhiolm : Alfabeta/Anamma, 2003. 392 

s. ISBN 91-501-0222-2. 
 

Bogen indeholder bl.a. historisk afsnit om adoption, interviews med voksne adopterede, adopteredes 

livsforløb. 

 

*Lange, Gesine: Auslandadoption : Wissenswertes zu einem aktuellen Thema. Idstein : Schulz- 

Kirchner, 2003. 173 s. ISBN 3-8248-0306-2. 

 

Law & Society Review. Special issue on nonbiological parenting. Vol. 36, 2002, nr. 2. ISSN 0023- 

9216. Af indholdet: Barbara Yngvesson: Placing the “Gift child” in transnational adoption. 

Katherine O`Donovan: „Real“ mothers for abandoned children. Kay Johnsson: Politics of 

international and domestic adoption in China. Claudia Fonseca: Inequality near and far: adoption as 

seen from the Brazilian Favelas. E. Wayne Carp. Adoption, blood kinship, stigma, and the adoption 

reform movement : a historical perspective.. Naomi Cahn: Race, poverty, history, adoption and  

child abuse: connections. Alice Hearst: Multiculturalism, group rights, and the adoption conundrum. 

 

*Leggewie, Claus & Barbara Sichtermann: Das Wunschkind : Adoption und die Familie von heute. 

München : Ullstein, 2003. 271 s. ISBN 3-550-07541-3. 

 

*Lidbeck, Petter: Linnea från Yujiang : en bok om att bli pappa. Stockholm : Bonnier, 1997. 133 s. 

ISBN 91-0-056504-0. 

 

Lieth, Lars von der: Overvejelser over den psyko-sociale og kognitive udvikling hos adopterede : 

artikler om international adoption. Københavns Universitet, IAAS, 2003. 79 s. ISBN 87-91267-26-9 

 

Lindsel, Helle: Adoption er en social og psykisk proces. I: Sygeplejersken. Årg. 87, 1987, nr. 13. S. 

26-31. ISSN 0106-8350. 

Artiklen hander om hvad adoption vil sige; regler, procedurer og personlige erfaringer. 

 
*Melina, Lois Ruskai: Raising adopted children. New York : HarperCollins World ; London : HI 

Marketing, 1999. 288 s. ISBN 0060957174. 

 

*Morris, Ann: The adoption experience : families who give children a second chance. London : 

Jessica Kingsley Publishers, 1999. 223 s. ISBN 1853027839. 

 

Myong Petersen, Lene: Forskning i adoption – bare ikke i Danmark. I: Forum for køn og kultur 

KVINFO. 2003, 06-03. ISSN 1399-4549. Online tidsskrift. 

Om konferencen ”Betydningen af rødder; etnisk identitet og biologisk ophav”, arrangeret af Korea 

Klubben i 2003. 

 

Nilsson, Ingert: Adoptivbarn berättar : “adoption det är en bunt papper”. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], [1998]. 27 s. ill. 

Forfatteren har talt med sine egne og andre adoptivbørn i alderen fire til elleve år om deres syn på 

adoption. 
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*Oelsner, Wolgang & Gerd  Lehmkuhl: Adoption : Sehnsüchte – Konflikte – Lösungen. Düsseldorf 

; Zürich : Walter, 2005. 180 s. ISBN 3-530-40175-7. 

 
Pardeck, John T. & Jean A. Pardeck: Children in foster care and adoption : a guide to bibliotherapy. 

Westport, Conn. : Greenwood Press, 1998. 103 s. ISBN 0-313-30775-X. 

Forfatterne mener, at man kan helbrede og hjælpe pleje- og adoptivbørn med problemer til at 

forstå deres situation gennem at læse skøn- og faglitteratur om henholdsvis familiepleje og 

adoption. Bogen indeholder lister over relevante (amerikanske) bøger for forskellige 

aldersgrupper. 

 

*Patton, Sandra Lee: Birthmarks : transracial adoption in comtemporary America. New York : New 

York University Press, 2000. ISBN 0814766811. 

 

Patton-Imani, Sandra: Redefining the ethics of adoption, race, gender, and class. I: Law & Society 

Review. Vol. 36,  nr. 4, 2002. S. 813-861. ISSN 0023-9216. 

Artiklen er et ”Review essay” om bøgerne: Hawley Fogg-Davis: The ethics of transnational 

adoption, 2002 og Rickie Solinger: Beggars and choosers: how the politics of choice shapes 

adoption, abortion, and welfare in the United States, 2001. 

 

Pedersen, Erling: Adoption. Rev. af Richard Juhre.I: FaktaLink / Dansk BiblioteksCenter. 2002-11- 

27. ISSN 1601-2402. Onlinepublikation. 

 
*Philips, Rena & Emma McWilliam (ed.): After adoption : working with adoptive families. London : 

British Agencies for Adoption and Fostering, 1996. 226 S. ISBN 1873868278. 

 

*Pohl, Elke: Adoption : Ihr Kinderwunsch wird Realität. Stuttgart : Urania, 2004. 176 s. ISBN 3- 

332-01469-2. 

 

Prisdannelsen på adoptionsområdet : afrapportering for Arbejdsgruppen om Prisdannelsen på 

Adoptionsområdet. Kbh. : Socialministeriet, 2002. 69 s. ISBN 87-7546-126-9. 

 

Rosenberg, Elinor B.: The adoption life cycle : the children and their families through the years. 

New York : Free Press,  1992. 209 s. ISBN 0-02-927055-3. 

Bogen handler om alle tre dele af adoptionstrekanten: biologiske forældre, adoptivforældre og 

adopterede, deres udviklingsmæssige opgaver og samspillet mellem disse. 

 

*Rush, Sharon: Loving across the color lone : a white adoptive mother learns about race. Lanham, 

Md. : Rowman & Littlefield Publishers, 2000. 190 s. ISBN 0847699129. 

 

Schaffer, H. Rudolph: Eksisterer der et „blodets bånd“? I hans: Beslutninger om børn : psykologiske 

spørgsmål og svar. På dansk ved Søren Schultz Jørgensen og Amnon Lev. Kbh. : Hans Reitzel, 

2001. 348 s. ISBN 87-412-2707-7. S. 83-97. 

Artiklen gennemgår blandt andet en række forskningsrapporter om adoption. 

 
* Sellick, Clive, June Thoburn, & Terry Philpot: What works in adoption and foster care? Essex : 

Barnardo´s, 2004. 139 s. ISBN 1-904659-00-4. 

 

*Selman, Peter (ed.): Intercountry adoption : developments, trends and perspectives. London : 

British Agencies for Adoption and Fostering, 2000. 300 s. ISBN 1873868847. 
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*Selman, Peter: Intercountry adoption in the new millennium ; the ”quiet migration” revisited. I: 

Population Research and Policy Review. Årg. 21, nr. 3, 2002. S. 205-225. ISSN 0167-5923. 

 
*Simon, Rita J. & Howard Altstein: Adoption across borders : serving the children in transracial 

and intercountry adoptions. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2000. ISBN 0847698327. 

 

Skalts, Vera og Magna Nørgaard: Mødrehjælpens epoke. København : Rhodos, [1982]. - 176 s. ill. 

ISBN 87-7496-854-8. 

Heri: Adoption, s. 125-142. Historisk gennemgang af Mødrehjælpens rolle ved adoption i 

Danmark. 

 

Skovmand-Madsen, Gerda: Børn uden blodets bånd : børn, som vokser op uden at kende deres 

biologiske ophav, bør sikres på samme måde som adopterede. I: Socialrådgiveren. Årg. 58, 1996, 

nr. 12. S. 4-5. ISSN 0108-6103. 

Forfatteren mener, at forældre til donorbørn med en eller to ukendte forældre bør omfattes af den 

samme rådgivning og vurdering efter målbare kriterier, som Adoption og Samfund foreslår i: 

Adoption i Danmark. 

 

Social Text. Special issue: Transnational adoption. Vol. 74, 2003, nr. 1. ISSN 0164-2472.  

Indhold: Toby Alice Volkman: Introduction: transnational adoption. Barbara Yngvesson: Going 

“home”: adoption, loss of bearings, and the mythology of roots., Toby Alice Volkman: Embodying 

Chinese culture: transnational adoption in North America. Elena Kim: Wedding Citizenship and 

Culture: Korean Adoptees and the Global Family of Korea. Lisa Cartwright: Photographs of 

"Waiting Children": The Transnational Adoption Market. Claudia Fonseca: Patterns of Shared 

Parenthood among the Brazilian Poor. 

 

*Solinger, Rickie: Beggars and choosers : how the politics of choice shapes adoption, abortion, and 

welfare in the United States. New york : Hill and Wang, 2001. 290 s. ISBN 0809097028. 

 

Steinberg, Gail & Beth Hall: Inside transracial adoption. Indianapolis : Perspective Press, 2000. 

ISBN 0-944934-24-2. 

Bogen handler om mange sider af adoption over racegrænser; identitet, udvikling, racisme, 

søskende og dannelse af forskellige slags familier. 

 

*Sverne Arvill, E. & A. Svensson: Adoption. Stockholm : Norstedts juridik, 2003. 251 s. ISBN 91- 

39-00334-5. 

 

*Triseliotis, John: New developments in foster care and adoption. London : Routledge & Kegan 

Paul, 1980. 243 s. ISBN 0710003684. 

 

*Triseliotis, John, Joan Shireman & Marion Hundleby: Adoption : theory, policy and practice. 

London: Cassell, 1997. 278 s. ISBN 0304334804. 

 

*Triseliotis, John: Inter-country adoption. Global trade or global gift? I: Adoption & Fostering. Årg. 

24, 2000. S. 45-54. ISSN 0308-5759. 

 

Ud at hente et barn. I: Børn og trivsel i tiden. Årg. 83, 1988, nr. 9. S. 5-9, 31. ISSN 0904-132X. 
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Artiklen er skrevet af fire par, der har været i Sri Lanka i sommeren 1987 for at hente hver et 

adoptivbarn. 

 

Vase, Rita: Har min første mor det godt? I: Munksgårds social årbog. 1984. S. 127-131. ISSN 

0109-3347. 

 

Verdens barn 50 år. Oslo : Verdens Barn, 2003. 221 s. 

Jubilæumsborg fra den norske adoptionsorganisation Verdens Barn. 

 
Wadia-Ells, Susan (ed.): The adoption reader : birth mothers, adoptive mothers and adopted 

daughters tell their stories. London : The Women ´s Press, 1996.- 253 s. ISBN 0-7043-4495-5. 

Bogen handler mest om indenlandske adoptioner i USA. Biologiske mødre, adoptivmødre og 

adoptivdøtre fortæller deres historie. 

 

*Watkins, Mary & Susan Fisher: Talking with young children about adoption. New Haven : Yale 

University Press, 1993. 257 s. ISBN 0300051786. 

 

*Wiemann, Irmela: Ratgeber Adoptivkinder : Erfarungen, Hilfen, Perspektiven. Reinbek bei 

Hamburg : Rowohlt, 2004. 220 S. ISBN 3-499-19569-0. 

 

*Wolatz, Gerdi G.: Ich dachte, es wäre leichter : Adoption – eine unendliche Herausforderung. 

Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2004. 139 s. ISBN 3-8334-1697-1. 

 

Yngvesson, Barbara: ”Un niño de cualquier color” : race and nation in inter-country adoption. I: 

globalizing institutions : case studies in regulation and innovation / ed. by Jane Jenson, Boaventura 

de Sousa Santos. Aldershot : Ashgate, 2000. 284 s. ISBN 0-7546-1404-2. S. 169-204. 

 

Ågedal, Odd-Åge: Sejr i tab : et ægtepars møde med barnløshed, adoption, hyperaktivt barn og 

selvmord. Oversættelse: Finn Bech. Hillerød : LogosMedia, 2003. 124 S. ISBN 87-7425 

546-0. 

Et kristent, norsk ægtepar, Astrid og Harald Husby, fortæller om deres adoptivsøn Raymonds 

tragiske liv og selvmord. 

 

Eneadoptanter 

Brenckert, Eva: Att adoptera som ensamstående. [Stockholm : Adoptionscentrum], 2003. 27 s. 

ISBN 91-631-4320-8. 

På baggrund af interviews med eneadoptanter, voksne adopterede og psykologer handler bogen om 

det specifikke ved eneadoption. 

 

Eneadoptanter – temanummer af Adoption & Samfund, 2002, nr. 5. 

 
*Klose, Robert: Adopting Alyosha : a single man finds a son in Russia. Jackson, Miss. : University 

Press of Mississippi, 1999. 176 s. ISBN 1578061199. 

*Marindin, Hope (ed.): The handbook for single adoptive parents. 6th ed. Chevy Chase, Md. : 

National Council for Single Adoptive Parents, 1997. 140 s. ISBN 0963404504. 
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Mouritsen & Mette Nørholm: eneadoption : i spændingsfeltet mellem ideologi og praksis : 

udarbejdet som bachelorprojekt. Kbh. : Videnskabsbutikken, 2001. 48 s. ISBN 87-90116-62-3. 

(Videnskabsbutikkens rapportserie ; 2001, nr. 60). 

Opgaven er skrevet på baggrund af oplæg fra Gruppen af eneadoptanter og tager udgangspunkt i 

eneadoptanternes følelse af uretfærdighed i mødet med sagsbehandlersystemet. 

 

*Owen, Moraq: Novices, old hands, and professionals : adoption by single people. London : British 

Agencies for Adoption and Fostering, 1999. 208 s. ISBN 187386865. 

 

Skovmand-Madsen, Gerda: Giv enlige større chance for at adoptere. I: Socialrådgiveren. Årg. 51, 

1989, nr. 8. S. 15-17. ISSN 0108-6103. 

Forfatteren plæderer for, at enlige er ressourcestærke adoptivforældre. 
 

Stensgaard, Pernille: Mor og adoptivbarn. I: Mor, børn og far : 16 interviews med ikke- 

kernefamilier. København : Gyldendal, 2003. 172 s. ISBN 87-02-01390-8. 

Interviews med fire eneadoptanter. 

 
*Varon, Lee:  Adopting on your own : the complete guide to adopting as a single parent. New York 

: Farrar, Strauss and Giroux, 2000. ISBN 0374128839. 

 

Sorg og krise hos adoptivbørn og -forældre 

 
Buhl, Jette: Sorgreaktioner hos adoptiv- og plejeforældre. I: Børn i tiden. Årg. 88, 1993, nr. 6. S. 

24-28. ISSN 0909-0509. 

Artiklen handler om bearbejdning af sorg og krise hos adoptivforældre, der får et  følelsesmæssigt 

tidligt skadet barn. 

 

Jewett, Claudia L.: Helping children cope with separation and loss. [Rev. ed] Boston, Mass. : 

Harvard Common Press, 1994. 232 s. ISBN 1558320520. Originaludgave 1982. 

Oversat til norsk : Når børn sørger. Oslo: Universitetsforlaget, 1984. 127 s. ISBN 82-00-06762-9. 

Oversat til svensk: Barn som sörjer. Göteborg : Slussens Bokförlag, 1996. 242 s. ISBN 91-88764- 

04-4. 

Bogen gennemgår forskellige stadier og reaktionsmåder hos børn i sorg og hvordan man kan 

hjælpe dem igennem sorgen. Sorgen kan skyldes forældres eller søskendes død, skilsmisse, 

anbringelse i en ny familie ved adoption eller i familiepleje. 

 

Luther, Karin: Adopterades sorg : reaktioner på förlusten av biologiska föräldrar. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], [1997]. 30 s. 

Bogen handler om retten til at sørge over det, man ikke fik: adoptivforældrenes sorg over ikke at 

kunne få biologiske børn, og adoptivbørns sorg over tabet af de biologiske forældre. 

 

Adoption af ældre børn 
 

Adoption av äldre barn : sammnställning av artiklar som varit införda i NIA Informerar åren 1979-95 

– i lätt redigerat skick. NIA, 1996. 28 s. 
 

Adoption af større børn - temanummer af Adoption & Samfund. 1991, nr. 4. 
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*Bjurel, Lotta: att bli familj med en 6-åring : om adoption av äldre barn. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2001. 38 s. ISBN 91-630-9087-2. 

 

Diderichsen, Agnete: Psykiske problemer hos større adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 

nr. 4. S. 3-7. ISSN 0106-0678. 

Artiklen handler om adoptivbørns udvikling og forskellige typer af problemer og reaktioner. 

 
Jewett, Claudia L.: Adopting the older child. Harvard : The Harvard Common Press, 1978. 308 s. 

ISBN 0-916782-08-5. 

Forfatteren har selv ti børn, heraf syv adopterede, og arbejder professionelt med adoption af ældre, 

amerikanske børn. Bogen formidler en masse viden og erfaring ved at fortælle om fem fiktive børns 

skæbne. 

 

Kadushin, Alfred: Adopting older children. New York, 1970. 245 s. ISBN 0-231-03322-2. 

Bogen bygger på interviews med adoptivforældrene til 91 børn, adopterede indenlandsk i USA da 

de var mellem 5 og 11 år, og handler om de specielle glæder og sorger, der er ved at adoptere 

ældre børn. Bogen indeholder også et afsnit om de biologiske forældre og baggrunden for 

adoptionerne. 

 

*Maskew, Trish: Our own : adopting and parenting the older child. Snowcap Press, 2001. 283 s. 

ISBN 0966970128. 

 

Robinson, Grace: Older child adoption. New York : Crossroad Publishing Company, 1998. 180 s. 

ISBN 0-8245-1707-5. 

Bogen bygger på forfatterens egne erfaringer samt interviews med forældrene i 30 adoptivfamilier 

som ialt har 84 adoptivbørn. Langt de fleste af disse børn er adopteret indenlandsk i USA, men der 

er nogle få fra andre lande. Børnene er fra to til 17 år på adoptionstidspunktet. De fleste har en 

barsk baggrund, som giver dem store problemer, men de fleste falder efter nogle år til i 

adoptivfamilien. 

 

Store børn – temanummer af Adoption & Samfund, 1993, nr. 1. 

 

Special needs børn 

Groza, Victor K.: Successful adoptive families : a longitudinal study of special needs adoption. 

Westport, Connecticut : Praeger, 1996. 161 s. ill. ISBN 0-275-95343-2. 

Undersøgelse over fire år af indenlandske adoptioner af special needs børn i Iowa, USA. 199 

familier deltog det første år (1990), 133 det andet år (1991), 104  det tredje år (1992) og 71 

familier deltog gennem alle fire år. 

 
Groza, Victor: Social Support and Adoptive Families of Children with Special Needs (1999). 

  http://msass.case.edu/faculty/vgroza 

 
Keck, Gregory C. & Regina M. Kupecky: Adopting the hurt child : hope for families with special- 

needs kids : a guide for parents and professionals. Colorado Springs, Colo. : Pinon Press, 1998. 255 

s. ISBN 1576830942. 

Bogen handler om bagrunden for de 100.000 børn i USA, der venter på indenlandsk adoption, 

dannelsen af en ny familie, tilknytningsproblemer, behandling og terapi. Selv om disse emner er 

relevante for alle adoptivfamilier, er der et særligt afsnit om ”intercountry adoptions”. 

http://msass.case.edu/faculty/vgroza
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*Keck, Gregory C. & Regina M. Kupecky, edited by Lynda Glanforte Mansfield: Parenting the hurt 

child : helping adoptive families heal and grow.  Piñon Press, 2002. 295 s. ISBN 1576833143. 

 

*McRoy, Ruth G.: Special needs adoptions : practice issues. New York : Garland Pub., 1999. 275 s. 

ISBN 0815327765. 

 

Åbne adoptioner 

*Blanton, Tl. & Deschner, J.: Biological mothers´ grief : the postadoptive experience in open versus 

confidential adoption. I:  Child Welfare. 1990. S. 525-35. ISSN 0009-4021. 

 

*Gritter, James L.: Lifegivers : framing the birthparent experience in open adoption. Washington, 

DC : CWLA Press, 2000. 235 s. ISBN 087868770X. 

 

*Ryburn, Murray: Open adoption : research, theory and practice. Aldershot : Avebury, 1994. 221 s. 

ISBN 1856286924. 

 

*Yngesson, B.: Negotiating motherhood : identity and difference in “open” adoptions. I: Law and 

Society Review. Vol. 31, 1997. S. 31.80. ISSN 0023-9216. 

 

Tvangsadoptioner 

 
*Gording Stang, Elisabeth: Barns rett til foreldre : tvangsadopsjon av fosterbarn etter 

barnevernloven. Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1995. 123 s. ISBN 82-417-0584-0. 

 

Gording Stang, Elisabeth: Tvangsadopsjon av fosterbarn. I: Retfærd. Årg. 18, 1995, nr. 3. S. 48-68. 

ISSN 0105-1121. 

Artiklen bygger på ovenstående afhandling og omhandler forholdene i Norge omkring 

tvangsadoption, det vil sige bortadoption af norske børn uden de biologiske forældres samtykke. 

 

Hvordan går det børnene og deres familier? 
 
Danmark 

 
Pruzan, Vita: Født i udlandet - adopteret i Danmark. Kbh. : I kommission hos Teknisk Forlag, 1977. 

- 224 s. ISBN 87-7487-127-7. (Socialforskningsinstituttet. Publikation 77). 

Undersøgelse af 168 udenlandske adoptivbørns tilpasning til deres familie og det danske samfund. 

Børnene er mellem 8 og 12 år på undersøgelsestidspunktet. Konklusionen er, at kun få af børnene 

har alvorlige problemer. Langt de fleste klarer sig godt i familien og i skolen. 
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Rørbech, Mette: Mit land er Danmark : en undersøgelse af unge adopterede fra Asien, Afrika og 

Latinamerika. Kbh. : Socialforskningsinstituttet, 1989. - 141 s. ill. ISBN 87-7487-369-5; ISSN 

0903-6814. (Socialforskningsinstituttet. Rapport 89:14). 

Undersøgelse af 384 udenlandske adopterede mellem 18 og 25 år på undersøgelsestidspunktet. 

Opfølgning af Vita Pruzans undersøgelse fra 1977. Konklusionen er, at adoptionspolitikken er 

lykkedes ; størsteparten af de unge adopterede er integreret i det danske samfund, lever som deres 

jævnaldrende og føler sig som danskere. 

Omtalt i: Børn og trivsel i tiden. Årg. 85, 1990, nr. 6. ISSN 0904-132X. S. 6-7 – Mette Rørbech: I 

Danmark er jeg ikke født...men der har jeg hjemme. 

Resumé af undersøgelsen er oversat til engelsk og spansk: Denmark – my country : the conditions 

of 18-25-year old foreign-born adoptees in Denmark. Copenhagen : The Danish National Institute 

of Social Research, 1990. 24 s. (Socialforskningsinstituttets pjece ; nr. 30). ISBN 87-7487-373-3. 

Dinamarca- mi pais : un estudio de las condiciones en Dinamarca de los niños adoptivos 

extranjeros que ahora tienen entre 18 y 25 años. Copenhague : Instituto de investigación social, 

1990. 24 s. (Socialforskningsinstituttets pjece ; no. 30). ISBN 87-7487-378-4. 

 

Skovmand-Madsen, Gerda & Per Vagn-Hansen: Danske adoptioner af udenlandske børn med 

eksotisk geografisk og etnisk oprindelse : en beskrivelse af forløbet op til, og umiddelbart efter, 

barnets ankomst til Danmark. Århus : Socialmedicinsk Institut, Århus Universitet, 1988. - 72 s. ill. 

ISSN 0109-9973. (Rapport / Socialmedicinsk Institut, Århus Universitet ; nr. 2). 

Undersøgelse af 83 adoptivfamilier. Bogen omhandler forældrenes forhold før barnets ankomst, 

adoptivbørnenes tilstand og den første tid i familien. Konklusionen er, at danske adoptivforældre er 

veludrustede til at adoptere og at de fleste tilpasningsproblemer er løst indenfor et år. 

Omtale af undersøgelsen i: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. 1983, nr. 3. ISSN 0108-0482. S. 35- 

44 – Gerda Skovmand-Madsen: En undersøgelse vedr. adoption af børn med exotisk geografisk og 

etnisk oprindelse i Jyllands- og Fynsområdet. 

Og i: Børn i tiden. Årg. 80, 1985, nr. 18. ISSN 0109-8527. S. 381-386 – Gerda Skovmand-Madsen: 

Adoption af udenlandske børn. 

 

 
England 

 

Bagley, Christopher & Loretta Young: The identity, adjustment and achievement of transracially 

adopted children : a review and empirical report. I: Race, education and identity. Ed. by Gajendra K. 

Verma & Christopher Bagley.  London : Macmillan Press, 1979. 268 s. S. 192-219. ISBN 0-333- 

24534-2. 

Artiklen indeholder en gennemgang af en række adoptionsundersøgelser i England og USA samt en 

undersøgelse af 30 børn af blandet race adopteret af hvide familier i England. Børnene var mellem 

seks og otte år på undersøgelsestidspunktet og havde det alle godt i deres nye familier. 

 

*Bagley, Christopher: Transracial adoption in Britain : a follow up study, with policy conciderations. 

I: Child Welfare. Vol. 72, nr. 3, 1993. S. 285-299. ISSN 0009-4021. 

”A long-term UK follow-up study of 27 Afro-caribbean and mixed-race children adopted by 

Caucasian parents, and 25 Caucasian children adopted by same race parents, is examined. 

Outcomes for both groups in terms of a number of measures of adjustment and identity were 

generally excellent”. 

 

Gill, Owen & Barbara Jackson: Adoption and race : black, Asian and mixed race children in white 

families. London : Batsford Academic and Educational; New York : St. Martin´s Press, 1983. 151 s. 

ISBN 0-312-00495-8. 
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Tredje follow-up af Lois Raynors Adoption of non-white children. Undersøgelsen omfatter 36 

familier fra det oprindelige projekt. Børnene er nu mellem 13 og 15 år. Seks af børnene har 

problemer, de andre går det godt, og projektet betegnes som en succes. 

 

*Jackson, B.: Family experiences of inter-racial adoption. Association of British Adoption and 

Fostering Agencies, 1976. 

Follow-up af nedenstående undersøgelse da børnene er i skolealderen. 
 

Raynor, Lois: Adoption of non-white children : the experience of a British Adoption Project. London 

: George Allen & Unwin, 1970. 210 s. ISBN 0-04-362018-3. 

Projektets formål var at undersøge, om det var muligt at placere børn født i England af forældre 

fra Asien, Africa og Vestindien i adoptivfamilier på tværs af racegrænser. Undersøgelsen omfatter 

53 børn mellem 6 uger og 16 måneder, og omhandler både de biologiske forældres og 

adoptivforældrenes baggrund. Projektet varede i fire år, og konklusionen var, at det kan lade sig 

gøre at adoptere på tværs af racegrænser, og at det går børnene godt. 

 

Raynor, Lois: The adopted child comes of age. London : George Allen & Unwin, 1980. 166 s. ISBN 

0-04-362029-9. (National Institute. -Social Services Library no. 36). 

Interviewundersøgelse af 105 voksne, adopteret indenlands i England, og 160 adoptivforældre. 

Undersøgelsen omhandler bl.a. om adoption af et plejebarn fungerer lige så godt som at adoptere 

et barn direkte fra et adoptionskontor, hvordan man forholder sig til de biologiske forældre, og 

hvordan børn og forældre fungerer sammen. 

 

Seglow, Jean, Mia Kellmer Pringle & Peter Wedge: Growing up adopted : a long-term national 

study of adopted children and their families. Slough, National Foundation for Education Research in 

England and Wales, 1972. 200 s. ISBN 0901223851. 

Undersøgelse af 266 børn født udenfor ægteskab og adopteret indenlands i England. 

Undersøgelsen omhandler de biologiske mødres sociale baggrund, deres graviditet og børnenes 

start i livet. 145 af børnene blev fulgt igen som syvårige og 104 adoptivforældre blev spurgt om 

deres syn på adoptionen. 

 

Thomas, Caroline, Verna Beckford with Nigel Lowe & Mervyn Murch: Adopted children speaking. 

London : British Agencies for Adoption & Fostering, 1999. 161 s. ISBN 1-873868-78-2. 

Interviewudersøgelse af 41 mellem 8 og 15 år, adopteret indenlands i England, om deres erfaringer 

og syn på adoptionen. 

 

Tizard, Barbara: Adoption : a second chance. London : Open Books, 1977. 251 s. 

Bogen beskriver 30 børn, adopteret fra institutioner, da de var mellem 2 og 7 år, og sammenligner 

dem med 23 børn, der kom tilbage til deres biologiske mor efter nogle år på børnehjem. Børnene 

blev besøgt, da de var 4 år og igen da de var 8 år. De sammenlignes med en kontrolgruppe af 

“working class” børn. Konklusionen er, at det går de adopterede børn bedre, end de der kommer 

tilbage til deres biologiske mor. 

 

*Triseliotis, John & James Russell: Hard to place : the outcome of adoption and residential care. 

London : Heinemann Educational, 1984. 228 s. (Studies in deprivation and disadvantage ; 13). ISBN 

0435828924 

 

 

 
Finland 
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*Forsten-Lindman, Nina: Foreign-born children´s socioemotional adjustment to Finland : 

intercountry adoptees and Vietnamese refugees. Turku : Institute of Migration=Migrationsinstituttet. 

Research reports=forskningsrapporter. 1999, nr. 8. ISSN 0780-8909. 

 

Kvist, Beatrice, Vappu Viemerö og Nina Forsten: Barn adopterade till Finland från utomeuropeiska 

länder. I: Nordisk Psykologi, vol. 41, 1989, nr. 2, s. 97-108. ISSN 0029-1463. 

Undersøgelse af 14 børn på10-12 år, adopterede fra Asien til Finland. Børnene sammenlignes med 

13 finskfødte klassekammerater. Der er ikke den store forskel på de to grupper, adoptivbørnene er 

både fysisk og psykisk veltilpassede. 

 
Holland 

 
*Hoksbergen, R.A.C., F. Juffer, B.C. Waardenburg & G. van de Klippe: Adopted children at home 

and at school : the integration after 8 years of 116 Thai children in the Dutch society. Lisse : Swets 

& Zeitlinger, 1987. 105 s. ill. ISBN 902650845X. 

 
*Hoksbergen, René, Hetty Geerars & Janneke Rooda: Adoptees on their way to adulthood : the 

integration of 68 Thai adoptees into Dutch society.  Tranlated from the Dutch: Roos Dijkstra. 

Utrecht : Utrecht University, Adoption Center, 1996. 152 s. ISBN 9074299199. 

 
*Hoksbergen, R.A.C., G-J. J.M. Stams, F. Juffer, J. Rispens: The development and adjustment of 7- 

year-old children adopted in infancy. I: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 41, 2000. 

S. 1025-1037. ISSN  0021-9630. 

 

Verhulst, Frank C, Monika Althaus og Herma J.M. Versluis-Den Bieman:. Problem behavior in 

international adoptees : I. An epidemiological study. I : Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, vol. 29, nr. 1, 1990. S. 94-103. ISSN 0890-8567. 

2.148 adoptivbørn mellem 10 og 15 år sammenlignes med en kontrolgruppe på 933 børn i Holland. 

De adopterede havde flere sociale og følelsesmæssige problemer end kontrolgruppen. 

 

Verhulst, Frank C., Monika Althaus og Herma J.M. Versluis-Den Bieman: Problem behavior in 

international adoptees: II. Age at placement. I: Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, vol. 29, nr. 1, 1990. S. 104-111. ISSN 0890-8567. 

 

Anden del af undersøgelsen viser, at jo ældre barnet er ved ankomsten, jo større er risikoen for 

problemer. 

 

Verhulst, Frank C., Herma Versluis-Den Bieman, Jan Van der Ende, Guy F.M.G. Berden og Jannie 

A.R. Sanders-Woudstra: Problem behavior in international adoptees: III. Diagnosis of child 

psychiatric disorders. I: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 

29, nr. 3, 1990. S. 420-428. ISSN 0890-8567. 

 

 
Tredje del af undersøgelsen omfatter 132 internationalt adopterede 14-årige og viser, at de har 

flere problemer og psykiske forstyrrelser end kontrolgruppen. 

 

Verhulst, Frank C., Hans M. Koot og Guy F.M.G. Berden: Four-year follow-up of an 

epidemiological sample. I: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

vol. 29, nr. 3, 1990. S. 440-452. ISSN 0890-8567. 
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Norge 

 
*Botvar, Pål Ketil: Ny sjanse i Norge : utenlandsadoptertes oppvekst og levekår. Oslo : 

Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1994. 73 s. 

 

*Botvar, Pål Ketil: Ny sjanse i Norge. Oslo: Diakonhjemmets Høgskolesenter, 2000. 

 
Botvar, Pål Ketil: Når øst møter vest : en undersøkelse blant adopterte fra Korea, India og Thailand. 

Oslo : Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1995. - 164 s. ill. ISBN 82-90586-27-2; ISSN 0800-5044 

(Diakonhjemmets Høgskolesenter. Forskningsavdelingen. Rapport 1/95). 

Undersøgelse af 369 adopterede børn mellem 7 og 10 år og af 384 unge mellem 17 og 24 år. 

Konklusionen er, at de adopterede børn og unge er integrerede i det norske samfund og engagerede 

i de samme aktiviteter som jævnaldrende norskfødte. 

 

Botvar, Pål Ketil: Meget er forskjellig, men det er utenpå...? : Unge utenlandsadoptertes levekår og 

livskvalitet. Oslo:  Diakonhjemmets Høgskolesenter ; Universitetet i Oslo ; 1999. 120 s. ISBN 82- 

90586-87-6. (Utenlandsadopterte barn og unge i Norge ; 1999, nr. 2). 

Spørgeskemaundersøgelse af  175 unge (15-19 år) fra Colombia og Korea, som sammenlignes med 

en norskfødt kontrolgruppe. De adopterede unge har en mindst lige så god selvopfattelse og 

livskvalitet som de norskfødte, men mange har været igennem en smertefuld pubertetstid med et 

”ekstra identitetsarbejde”. 

 

Dalen, Monica & Barbro Sætersdal: Utenlandsadopterte barn i Norge : sommerfugler i vinterland. 

Oslo : J.W. Cappelens Forlag, 1988. - 119 s. ISBN 82-02-11657-0. 

Undersøgelsen falder i to dele - første del omhandler 182 familier med børn fra Indien og Vietnam, 

anden del er en interviewundersøgelse af unge over 17 år, fortrinsvis krigsbørn fra Vietnam, og 

deres forældre (98 personer). Konklusionen er, at adoption af børn fra andre lande er en god måde 

at danne familie på. 

Omtalt i: Samspil, 1988, nr. 1. ISSN 0109-0429. S. 8-9.  – Anni Heiberg: Ny norsk undersøgelse: 

generelt er udenlandske adoptivbørn glade og trygge. 

Og i: Samspil, 1989, nr. 1. S. 22-23 – Asger Røjle Christensen: Brobyggere mellem racer og 

kulturer. 

 

Dalen, Monica &Barbro Sætersdal: Utenlandsadopterte barn i Norge : tilpasning, opplæring, 

identitetsutvikling : empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling. Spesiallærerhøgskolen, 

Universitetet i Oslo, 1992. xvi, 309 s. ill. Disputats, Oslo, 1992. 

Bogen består af flere delundersøgelser af adopterede fra Indien og Vietnam: en 

spørgeskemaundersøgelse til forældrene i 226 adoptivfamilier med børn under 17 år, en kvalitativ 

interviewundersøgelse af forældre og unge over 17 år i 80 adoptivfamilier og en komparativ 

skoleundersøgelse af adoptivbørn mellem 7 og 16 år i 137 familier. Forfatterne videreudvikler 

David Kirks teorier om adoption. Konklusionen er, at de adopterede klarer sig godt i det norske 

samfund, men at de har brug for hjælp fra familien, nærmiljøet, samfundet og fagfolk til at klare 

tilknytning og tilpasning, skoleproblemer, diskriminering og racisme. 

 

Dalen, Monica & Barbro Sætersdal: Hvem er jeg? : adopsjon, identitet og etnisitet. Oslo : Akribe 

Forlag, 1999. - 163 s. ISBN 82-7950-000-6. (Utenlandsadopterte barn og unge i Norge; 1999, nr. 5) 

Bogen indeholder afsnit om adoption fra udlandet, etnisk identitet, samspil og udvikling  i 

adoptivfamilierne. En del af bogen er interviews med en gruppe adopterede unge fra Indien og 

Vietnam og deres forældre, den samme gruppe som blev interviewet i 1985. 
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Dalen, Monica: Udenlandskadopterede børn og unge i Norge : billedet er ikke altid ”rosenrødt”. I: 

Adoption & Samfund. Årg. 25, 2001, nr. 1. S. 9-10. Oversat af Axel Duckert. 

 

Dalen, Monica & Anne-Lise Rygvold: Barn adoptert fra Kina : i familien og på skolen. Oslo : 

Universitetet i Oslo : Institutt for spesialpedagogikk, 2004. 57 s.+ bilag. 

Rapporten bygger på to undersøgelser, som indgår i et større forskningsprojekt om adoptivbørn fra 

Kina – en spørgeskemaundersøgelse til forældre og en til skolelærere til børn i grundskolen (1.-6. 

klasse). Rapporten omhandler børnenes første tid i familien, generel udvikling, sprogudvikling og 

skolegang. Konklusionen er, at det går børnene fra Kina vældig godt – både hjemme g i skolen. 

 

Groza, Victor: The Adoption of Indian Children by Norwegian Parents -- Appendices (2004). 

http://msass.case.edu/faculty/vgroza 

 

Kalve, Trygve: Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet. I: Samfunnsspeilet. 1998, nr. 6. ISSN 

0801-7603. 

Statistisk Sentralbyrå har lavet en undersøgelse af alle børn og unge under 20 år, som har haft 

kontakt med Barnevernet  ved udgangen af 1996. Samlet har adoptivbørn en lavere klientrate end 

de norskfødte børn, men i 13-17 års alderen sker der en dramatisk stigning i klienttallet 

blandt adopterede. Teenagealderen kan være specielt vanskelig for adopterede. Artiklen kan læses 

på Adoption og Samfunds hjemmeside. 

 

Nicolaysen, Jørgen: Utenlandsadoptert ungdom når langt i skolesystemet. I: Samfunnsspeilet. 1998, 

nr. 2. ISSN 0801-7603. 

Artiklen viser, at adopterede unge gennemfører en videregående uddannelse i samme grad som de 

norskfødte jævnaldrende. Artiklen kan læses på Adoption og Samfunds hjemmeside. 

 
Skotland 

 

*Triseliotis, John: Adoption services in Scotland : recent research findings and their implications. 

Edinburgh : Scottish  Office, Central Research Unit, 1991. 59 s. (Central Research Unit papers). 

ISBN 074800517X. 

 

Sverige 

 

*Berg-kelly, K. & J. Eriksson: Adaptation of adopted foreign children at mid-adolescence as 

indicated by health and risk taking – a population study. I: European Child & Adolescent Psychiatry. 

årg. 6., 1997, nr. 4. S. 199-206. ISSN 1018-8827. 

 

*Björklund, Mikael Lindahl & Erik Plug: Intergenerational effects in Sweden: what can we learn 

from adoption data? Bonn, IZA. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit/Institute for the Study of 

Labor. Discussion paper No. 1194, june 2004. 

 

Blücker-Andersson, Gunilla: 5 år efter...:på ukendte veje uden gyldigt kort : en udersøgelse af 

udenlandske adoptivbørns tilpasning. Oversat af Benthe Rask. Ålborg : NAS, 1983. - 79 s. ISBN 

87-981484-1-9. Originaltitel: På väg genom Sverig utan giltig karta. 

Undersøgelsen omfatter 154 udenlandske adoptivbørn, der er kommet til Sverige i 5-12 års alderen, 

og beskriver børnenes sproglige og følelsesmæssige tilpasning 5 år efter ankomsten. Konklusionen 

er, at det kræver mange ressourcer og meget tid at adoptere et ældre barn, men at de fleste 

problemer bliver løst, når familien og barnet forener deres ressourcer. 

 

http://msass.case.edu/faculty/vgroza
http://msass.case.edu/faculty/vgroza
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Bohman, Michael: Adopted children and their families : a follow-up study of adopted children, their 

background, environment and adjustment.. Stockholm : Proprius, 1970. 238 s. 

Undersøgelse af 168 indenlandsk adopterede børn og deres familier, 10 år efter adoptionen. 

Børnene var 10-11 år på undersøgelsestidspunktet. De adopterede børn, især drengene, havde flere 

problemer med tilpasning, koncentration og kammerater i skolen end børnene i en kontrolgruppe. 

Problemerne skyldtes i de fleste tilfælde forholdet til adoptivforældrene, som ofte var usikre på 

deres holdning til adoption. 

 

Cederblad, Marianne: Udenlandske adoptivbørn som er kommet til Sverige efter 3-års alderen : 

tilpasningsprocessen det første år i familien. Oversat af Benthe Rask. Ålborg : NAS, 1983. - 46 s. 

ISBN 87-981484-0-0. Originaltitel: Utländska adoptivbarn som kommit till Sverige efter tre års ålder 

: anpassningsprocessen under det førsta året i familjen, 1982. 

Undersøgelse af 27 børn, adopteret i Sverige efter 3-års alderen. Konklusionen er, at de fleste 

ældre adoptivbørn tilpasser sig forholdsvis hurtigt og godt, men at der foreligger en øget risiko for 

vedvarende skader. 

 

Cederblad, Marianne, Malin Irhammar, Ann Mari Mercke & Eva Nolander: Identitet och anpassning 

hos utlandsfödda adopterade ungdomar :1. Litteraturgenomgång. 2. Jämförelse med en dansk studie. 

S. 1-109 i: Forskning om barn och familj. Skriftserie från Institutionen för Barn- och 

Ungdomspsykiatri Lunds Universitet. 1994, nr. 4. ISSN 1102-7339. 

Artiklen indeholder en litteraturgennemgang og en undersøgelse af 211 adoptivbørn, som på 

undersøgelsestidspunket var mellem 13 og 17 år. Undersøgelsen sammenlignes med Mette 

Rørbechs danske undersøgelse fra 1989. Undersøgelsen viser, at som i Danmark er flertallet af de 

adopterede godt integreret i samfundet og føler en stærk samhørighed med familie og venner. 

 

*Gardell, Ingegärd: A Swedish study on intercountry adoptions : a report from Allmänna Barnhuset. 

Published in English by the Swedish Council for Intercountry Adoptions at the National Board of 

Health and Welfare. Stockholm : Allmänna Barnhuset, 1980. - 66 s. ill. 

 

Gardell, Ingegärd: Internationella adoptioner : en rapport från Allmänna Barnhuset. Stockholm : 

Allmänna Barnhuset, 1979. 16 s. ill. 

Sammenfatning af ovennævnte rapport.Undersøgelse af 179 adopterede i alderen 10-18 år. 

Konklusionen er, at børnene oplever sig som svenske og klarer sig godt i familien, skolen og 

samfundet. 

. 

Halldén, Gunilla: Adoption i ett konflikt- ock udvecklingsperspektiv. Stockholm: Pedagogiska 

Institutionen, Stockholms Universitet, 1981. vi, 200 s. Disputats, Stockholm, 1981. 

Ud fra Piaget´s teorier beskriver bogen de følelsesmæssige processer og strategier, som 

adoptivforældre og -børn bruger for at håndtere den konfliktsituation, som en  adoption er. 8 børn 

på 1-2,5 år og deres familier blev interviewet 7 gange i løbet af børnenes første år i familien. Ved 

hjælp af  meget forskellige strategier lykkedes det børn og forældre at opbygge stærke indbyrdes 

relationer. 

 
*Westin, M. & F. Lindblad: Nationella Spädbarnsadoptioner i Sverige. I: Socialmedicinsk Tidskrift. 

Årg. 78, 2001. S. 71-80. ISSN 0037-833X. 

 

*Åkerman, I. & F. Lindblad: Nationella adoptioner i Sverige. I: Socialmedicinsk Tidskrift. Årg. 72, 

1995. S. 213-216. ISSN 0037-833X. 
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Tyskland 

 
Knorr, Ingeborg: Gespräche mit Adoptivmüttern. Hamborg : Universität Hamburg, 1988. 394 s. 

Disputats, Hamburg, 1988. 

Bogen bygger på samtaler med 50 adoptivmødre med tilsammen 123 børn. Af disse er syv 

plejebørn, 37 egenfødte børn, og 79 adoptivbørn. Blandt adoptivbørnene  er de 16 adopteret fra 

udlandet. Børnene er mellem tre måneder og 31 år på undersøgelsestidspunktet. 

 

*Kühl, Wolfgang: Adoptionsserfolg bei Adoptivkindern fremdländischer Herkunft. Frankfurt am 

Main : Lang, 1990. 223 s. (Niedersachsische Beiträge zur Sozialpädagogik und Sozialarbeit ; Bd. 7). 

ISBN 3631440197. 

 
USA 

 

Benson, Peter L., Anu R. Sharma and Eugene C. Roehlkepartain: Growing up adopted : a portrait of 

adolescents & their families. 1994. 123 s. 

Undersøgelse af 715 amerikanske adoptivfamilier. De adopterede var mellem 12 og 18 år på 

undersøgelsestidspunktet (1992-1993) og bestod dels af “transracial” og dels af “same-race” 

adopterede. Konklusionen er, at det går de adopterede godt, både med hensyn til tilknytning til 

adoptivfamilien, identitet og mental sundhed. 

 

Costin, Lela B. & Shirley H. Wattenberg: Identity in transracial adoption : a study of parental 

dilemmas and family experiences. I: Race, education and identity. Ed. by Gajendra K. Verma & 

Christopher Bagley. London : Macmillan Press, 1979. S. 220-240  ISBN 0-333-24534-2. 

Undersøgelse af 21 børn af blandet race adopteret af hvide familier i Illinois, USA. Undersøgelsen 

er baseret på David Kirks teorier om særlige dilemmaer hos adoptivforældre.Det går børnene godt, 

men adoptivforældrene reagerer forskelligt på disse dilemmaer. 

 

*Fanshel, D.: Far from the reservation : the transracial adoption of American Indian children. New 

York : Scarecrow, 1972. 388 s. 

 

Feigelman, William & Arnold R. Silverman: Chosen children : new patterns of adoptive 

relationships. New York : Praeger, 1983. 261 s. ISBN 00306234X. 

Undersøgelse af data om 737 adoptivfamilier indsamlet mellem 1974 og 1976 og af 372 af de 

samme familier indsamlet mellem1980 og 1981. Materialet er delt op i afsnit om at adoptere 

”Hard-to-Place” børn, sorte børn til hvide familier, børn født i Colombia, teenagere født i Korea, 

eneadoptanter og om at søge oplysninger om biologisk ophav. 

 

*Grow, Lucille J. & Deborah Shapiro: Black children – white parents : a study of 

transracial adoption. New York : Child Welfare League of America, 1975. 239 s. ISBN 0-87868- 

177-9. 

 

*Krementz, Jill: How it feels to be adopted. New York : Knopf, 1982. 107 s. ISBN 0394528514. 

Interviews with adopted children and adoptive families about their experiences and feelings 

concerning adoption. 

 

 

 

 

MCRoy, Ruth G. & Louis A. Zurcher, Jr.: Transracial and inracial adoptees : the adolescent years. 
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Springfield : Charles C Thomas, 1983. 155 s. ISBN 0-398-04840-1. 

Undersøgelse og sammenligning af 30 hvide familier med sorte adoptivbørn og 30 sorte familier 

med sorte adoptivbørn. De adopteredes alder var mellem 10 og 26 år på undersøgelsestidspunktet. 

Gennemsnitsalderen var 13,5 for børnene i de hvide familier og 14,1 får børnene i de sorte 

familier. Konklusionen er, at alle familierne er velfungerende og adoptionen en succes, men at det 

er lettere for sorte børn at vokse op i sorte familier end i hvide. 

 

Simon, Rita J. & Howard Altstein: Transracial adoption. New York : John Wiley & Sons, 1977. 197 

s. ISBN 0-471-79208-X. 

Undersøgelse (1972) af 204 familier med “transracial” adopterede børn, d.v.s. hvide familier med 

børn af andre racer, først og fremmest sorte og indianere. Konklusionen er, at de ikke-hvide børn 

har en positiv etnisk identitet og er fuldtud integrerede i deres hvide familier. 

 

Simon, Rita J. & Howard Altstein: Transracial adoption : a follow-up. Lexington : Lexington Books, 

1981.147 s. ISBN 0-669-04357-5. 

Undersøgelse (l979) af 133 adoptivfamilier fra ovennævnte bog, syv år efter. Konklusionen er, at 

for langt de fleste familier går det stadig godt, men for mindre end en fjerdedel er problemerne 

vokset. Bogen indeholder også et afsnit om “intercountry adoptions”. 

 

Simon, Rita J. & Howard Altstein: Transracial adoptees and families : a study of identity and 

commitment. New York : Praeger, 1987. 150 s. ISBN 0-275-92398-3. 

Interviews (1983/84) med 96 forældre og 218 børn fra ovennævnte bog, fire et halvt år efter sidste 

undersøgelse, tolv år efter den første. Forældrene mener stadig, at de har gjort det rigtige; de 

elsker deres børn uanset deres race og baggrund, selv om de har været angrebet af sorte og 

indianske ledere, som er imod adoption af farvede børn til hvide familier. Børnene, som nu er 

voksne, er stærkt knyttet til deres forældre, og de fleste familieproblemer er overstået. 

 

Simon, Rita J. & Howard Altstein: Adoption, race, and identity : from infancy through adolescence. 

New York : Praeger, 1992. 219 s.  ISBN 0-275-93748-8. 

Bogen er en sammenfatning af de tre ovennævnte undersøgelser. Man følger familierne (både 

adoptivforældre og deres egnefødte og adopterede børn) gennem tolv år. Hovedvægten er lagt på 

familiemedlemmernes syn på race og identitet. 

 

Simon, Rita J., Howard Altstein & Marygold S. Melli: The case for transracial adoption. 

Washington, D.C. : American University Press, 1993. 124 s. ISBN 1879383195. 

Sidste del af undersøgelsen. De fleste adopterede er flyttet hjemmefra, men har tæt kontakt til deres 

familie. Det går dem godt og de har ingen identitetsproblemer. 

Forfatterne slutter deres studier gennem 20 år med en appel om at frigive de mange institutions- og 

plejehjemsanbragte amerikanske børn til adoption og lade dem få et permanent hjem – uden 

racemæssige blokeringer. 

 

Stein, Leslie M. og Janet L. Hoopes: Identity formation in the adopted adolescent. New York : Child 

Welfare League of America, 1985. 83 s. 

Bogen følger 50 adopterede teenagere i årene på high school og sammenligner dem med en gruppe 

ikke-adopterede. Konklusionen er, at det går de adopterede godt, og undersøgelsen er et opgør med 

tidligere negative undersøgelser, baseret på kliniske observationer af adopterede patienter. 
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Adoptivbørns fysiske og psykiske helbred 
 
DAMP/MBD/ADHD 

 

Andreassen, Tor Herman: Dårlig konsentrasjon, uro og impulsivitet: kan det være MBD? I: 

Adopsjonsforum. Årg. 22, 1997, nr. 1. S. 6-7. ISSN 0802-7617. 

Det er vanskeligt at afgøre, om et barns adfærdsvanskeligheder skyldes psykiske eller neurologiske 

faktorer. Artiklen gennemgår symptomerne på MBD-problemer og hvad forældre kan gøre. 

 

Cleve, Elisabeth: Från kaos till sammanhang : psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. 

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2000. 280 s. ISBN 91-46-17677-2. 

Bogen beskriver et behandlingsforløb hos et adoptivbarn med svære psykiske problemer. 

 
Schriver, Lars: DAMP-børn og tidligt følelsesmæssigt skadede børn. I: Adoption & Samfund. Årg. 

21, 1998, nr. 2. S. 8-9. ISSN 0106-0678. 

Svar på et læserspørgsmål om definition og forskel på de to begreber. 

 
Hepatitis B 

 
Bonderup, Ole K. & Ulrik Tage-Jensen: Hepatitis B-smitte fra et adoptivbarn til en voksen. I: 

Ugeskrift for læger. Årg. 157, 1995, nr. 29. S. 4141-4142. ISSN 0041-5782. 

 

Hjelt, Karsten: Hepatitis B og adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 1991, nr. 5. S. 10. 

ISSN 0106-0678. 

 

Kjærgaard, Niels: Adoptivbørn som bærere af hepatitis B antigen. I: Ugeskrift for læger. Årg. 148, 

1986, nr. 23. S. 1408-1409. ISSN 0041-5782. 

 

Spurkland, Anne: Adoptivbarn og hepatitt B: kan mitt barn være smittet? I: Adopsjonsforum. Årg. 

22, 1997, nr. 2. S. 10-11. ISSN 0802-7617. 

 

Spurkland, Anne: Adoptivfamilie og hepatitt B: viktig å teste for hepatitt B, fo nå finnes det vaksine. 

I: Adopsjonsforum. Årg. 22, 1997, nr. 3. S. 14-15. ISSN 0802-7617. 

 

Schriver, Lars: Hepatitis og adoption. I: Adoption & Samfund. Årg. 23, 1999, nr. 2. S. 9-10. ISSN 

0106-0678. 

 

Hepatitisforeningens hjemmeside – www. hepatitisforeningen.dk. 

 
HIV 

 

Hjelt, Karsten: Adoption fra lande med høj hyppighed af AIDS. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 

1991, nr. 3. S. 6. 

Artiklen handler bl.a. om smittemåder og diagnostiske vanskeligheder. 

 
Holtveg, Helle & Åge-Emil Lysholm: Om risikoen for HIV-smitte hos adoptivbørn. I: Adoption & 

Samfund. Årg. 21, 1997, nr. 3. S. 12. ISSN 0106-0678. 

Rapport fra et møde på Hvidovre Hospital med eksperter indenfor HIV/AIDS. Mødet var arrangeret 

af Danadopt i anledning af at seks børn fra Indien, der skulle have været adopteret til Danmark, 

viste sig at være HIV-smittede. 

http://www/
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Schriver, Lars: HIV og adoption. I: Adoption & Samfund. Årg. 21, 1997, nr. 2. S. 13. ISSN 

010678. 

Om HIV-test af adoptivbørn. 

 
Præmature børn 

 

Schriver, Lars: Præmaturt barn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19, 1995, nr. 1. S. 9-10. ISSN 0105- 

0678. 

Artiklen handler om årsager og risici ved præmature adoptivbørn. 

Dansk Præmatur Forenings hjemmeside – www.praematur.dk 

Tidligt følelsesmæssigt skadede børn/tilknytningsproblemer 

*Bergqvist-Larsson, Solveig: Låtsasmorsa : en dramatisk berättelse om ett utsatt föräldraskap och 

ett sårat barn. Borlänge : Björnen, 1999. 133 s. ISBN 91-88528-30-8 

 

*Chisholm, KA: Three year follow-up of attachment and indiscriminate friendliness in children 

adopted from Romanian orphanages. I: Child Development. Vol. 69, 1998. S. 1092-106. ISSN 

0009-3920. 

 

Haarklou, Joakim: Rasmus modsat – eller noget helt andet. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 2000, 

nr. 2. S. 8-10. ISSN 015-0678. Oversat fra norsk af Axel Duckert. 

Artiklen ”Emma tvert imot – eller noe mer?” har tidligere været bragt i de norske tidsskrifter 

Fosterhjemskontakt, Verdens Barn (1998, nr. 2) og Adopsjonsforum (1999, nr. 6) og handler om 

adoptivbørn med tidlig følelsesmæssig skade. 
 

Hertz, Søren, Gitte Haag & Flemming Sell: Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. I: Adoption 

& Samfund. Årg. 2002, nr. 4. S. 4-6. 

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og psykologerne Gitte Haag og Flemming Sell mener at 

fokus på tidlig frustration kan bidrage til negative selvopfyldende profetier. 

 

*Hoksbergen, R. & C. van Dijkum: Trauma experienced by children adopted from abroad. I: 

Adoption & Fostering. Årg. 25, 2001. S. 18-25. ISSN 0308-5759. 

 

*Hughes, Daniel A.: Building the bonds of attachment : awakening love in deeply troubled children. 

Rowman, 2004. 312 s. ISBN 0765702371. 
 

Hughes, Daniel A.: Facilitating developmental attachment : the road to emotional recovery and 

behavioral change in foster and adopted children. Northvale, New Jersey : Jason Aronson, 1997. 264 

s. ISSN 0-7657-0038-7. 

Bogen henvender sig både til adoptivforældre og professionelle behandlere og handler om 

tilknytningsproblemer hos plejebørn og adoptivbørn. Den gennemgår forskellige terapi- og 

behandlingsformer. 

 

 

 

Møller, Nina: Vi troede vi var dårlige forældre. I: Børn og Unge. Årg. 32, 2001, nr. 37.  S. 6-10. 

ISSN 0006-5633. Også bragt i Adoption & Samfund, 2002, nr. 3 

http://www.praematur.dk/
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Om tilknytningsproblemer hos adoptivbarnet Thomas og Holdingterapi. 

Samhørende artikler i samme nummer: Holding og tidlig tilknytning, Pædagog: Thomas ved jeg er 

hans allierede. 

 

Qvist, Charlotte: Mor, man må ikke gå fra børn, vel?. Kbh. : Vinten, 2000. 192 s. ISBN 87-612- 

0475-7. (Virkelighedens verden). 

En mors beretning om at adoptere en tidligt skadet dreng på tre år fra Colombia og familiens kamp 

for at få hjælp og støtte til at klare problemerne. 

 

Rygaard, Niels Peter: Tilknytningsproblemer hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 

2000, nr. 5. S. 14-15. ISSN 0105-0678. 

Første del af artikel om tilknytningsproblemer og - forstyrrelser hos adoptivbørn. 

 
Rygaard, Niels Peter: Tilknytningsproblemer hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 

2000, nr. 6. S. 8-11. 

Anden del af artikel om tilknytningsproblemer og - forstyrrelser hos adoptivbørn. 

Rygård, Niels Peter: Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse ”tidlig frustration” : håndbog i det 

praktiske arbejde. Svendborg : ForfatterForlaget 2000, 2004. 2. udg. 223 s. (1. udg. 2002). ISBN 

87-90969-10-3. 

Bogen henvender sig først og fremmest til behandlere, men afsnittet Tilknytningsproblemer og 

tilknytningsforstyrrelse hos adoptivbørn (s. 163-180) kan læses selvstændigt og henvender sig til 

adoptivforældre. 

 

*Øhren, Andreas: Consuelo : en adopsjonshistorie. Oslo : Gyldendal, 1995. 163 s. ISBN 82-05- 

2349-6. 

 
Tidlig pubertet 

 

*Mul, D., W. Oostdijk & Sls. Drop: Early puberty in adopted children. I: Hormone Research. 57, 

2002. S. 1-9. ISSN 0301-0163. 

 

*Mul, D., HJM. Versluis-den Bieman , FME. Slijper, W. Oostdijk, JJJ. Waelkens & SLS. Drop: 

Psychological assessments before and after treatment of early puberty in adopted children. I: Acta 

Paediatrica. Årg. 90, 2001. S. 965-971. ISSN 0803-5253 

 

Schriver, Lars: [Tidlig pubertet]. I: Adoption & Samfund. Årg. 23, 1999, nr. 1. S. 17. ISSN 0105- 

0678. 

Svar på læserspørgsmål om tidlig pubertet hos adoptivbørn. 

 
Skakkebæk, Niels E.: Pubertetsudvikling hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19, 1995, 

nr. 4. S. 4-5. ISSN 0105-0678. 

Interview med professor Niels Skakkebæk, Rigshospitalet, om tidlig pubertet hos adoptivbørn. 

 
Danmark 

 
Bodin, Gudrun: Historien om Bo. I: Psykolog nyt. Årg. 56, 2002, nr. 2. S. 14-18. 

Om psykoanalyse af en adopteret dreng på otte år med voldsomme vredesudbrud. 

 
Ebbesen, Rita: Sandleg-terapi. I: Adoption & Samfund. Årg. 2002, nr. 1. S. 8-9. 

Psykoterapeut Rita Ebbesen skriver om muligheden for at bearbejde tidlige traumer med Sandleg- 
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terapi. 

 

Lærkesen Holm, Jette: Lægeundersøgelser ved ankomsten. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 1991, 

nr. 4. S. 20-21. ISSN 0105-0678. 

Gode råd til adoptivforældre om besøg hos læge, tandlæge og sundhedsplejerske i den første tid 

med barnet. 

 

Møller, Niels Erik, Freddy Karup Pedersen & Iswardutt Philips: Undersøgelse af udenlandske 

adoptivbørn hos den praktiserende læge. I: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Årg. 78, 2000, 

nr. 9. S. 1159-1165. ISSN 0373-2746. 

Artiklen indeholder råd til praktiserende læger om hvike forhold, de skal være opmærksomme på 

ved undersøgelse af udenlandske adoptivbørn. 

Vagn-Hansen, Per L. & Maria Pedersen: Adoption af udenlandske børn i Danmark : helbredsforhold 

i 83 adoptivfamilier. I: Ugeskrift for Læger. 144. årg., 1982, nr. 27. S. 2033-2040. ISSN 0041- 

5782.. 

Undersøgelse af 89 udenlandske adoptivbørns helbred. Undersøgelsen bekræfter, at børnene kun 

medbringer harmløse sygdomme, og at de fleste trives og udvikler sig somatisk normalt efter få 

måneders forløb. 83 adoptivforældrepars helbred blev også undersøgt. Forældrene blev af og til 

smittet med virus, bakterier og parasitter af børnene og bør informeres om sundhedstilstanden i 

børnenes hjemlande. Forbruget af lægemidler steg ikke, og efter nogle uger falder familien til ro. 

 

Vejledning om helbredsmæssige forhold hos udenlandske adoptivbørn og børn i indvandrerfamilier. 

Kbh. : Sundhedsstyrelsen, 1992. 11 s. 

 

 
Norge 

 

Carli, Amalia: Terapi med et adoptivbarn utsatt for organisert vold og seksuelt misbruk i Sør 

Amerika. I: Kultur, flygtning og psykoterapi : Den 5. nordiske konference for psykoterapeuter, som 

arbejder med flygtninge udsat for organiseret vold. Kbh., CEPAR, 1992. 188 s. ill. S. 93-102. 

Forfatteren beskriver sit terapeutiske arbejde med en pige på ca. 4 år, som var uden sprog, 

underernæret og understimuleret, da hun blev adopteret til Norge. Man fandt ud af, at hun var 

blevet seksuelt misbrugt på børnehjemmet i hjemlandet. Gennem terapi blev de barske oplevelser 

bearbejdet og pigen kom ind i en god og alderssvarende udvikling. 

 

Carli, Amalia: Den skjulte historie : klinisk arbeid med traumatiserte adoptivbarn og deres foreldre. I: 

Fokus på familien.Vol. 22, 1994,  nr 3. S. 192-202. ISSN 0332-5415. 

Forfatteren arbejder klinisk med børn adopteret fra udlandet med en baggrund af mishandling og 

grov omsorgssvigt før adoptionen og sammenligner med traumatiserede flygtningebørn. 

 
Sverige 

 
*Cederblad, Marianne: Utlandsfödda adoptivbarn – anpassningsproblem i tonåren. Stockholm : NIA, 

1988. 

Analyse af journalerne fra adoptivbørn i alderen 11 til 18 år som i årene 1980-1985 har været 

patienter under børne- og ungdomspsykiatrien i Sverige. 

 

 

 

 



36  

Cederblad, Marianne, Malin Irhammar, Ann-Mari Mercke & Börje Höök: God psykisk hälsa hos 

utländska adoptivbarn. i: Läkartidningen. Vol. 90, 1993, nr. 16. S. 1537-1542. ISSN 0023-7205. 

Undersøgelse af psykisk helbred og identitetsudvikling hos 211 adopterede unge over 12 år, 

sammenlignet med en ikke-adopteret jævnaldrende gruppe. Også trykt som bilag til artiklen i 

Forskning om barn och familj. 1994, nr, 4. 

 

*Cederblad, Marianne, Börje Hook & Malin Irhammar: Mental health in international adoptees as 

teenagers and young adults : an epidemiological study. I: The Journal of Child Psychology and 

Psychiatry and Allied Disciplines. Vol. 40, nr. 8, 1999. S. 1239-48. ISSN 0021-9630. 

Handler om ovennævnte undersøgelse. 

 

*Déry-Alfredsson, Ilona: Utländska adoptivbarn på PBU. Stockholm : Psykologiska Institutionen., 

Stockholms Universitet, 1986. (Psykologexamenssarbete). 

 

Folåsa Behandlingshjem 

Runquist, Weddig: Adoptivbarn, ungdom och omhändertagen : dokumentation av en konferens i 

Linköbing den 15 april 1996, arrangerad av Folåsa Behandlingshem. Stockholm : Statens 

Institutionsstyrelse, 1996. 35 s.  (Rapport - Statens Institutionsstyrelse ; 1996:4). ISSN 1403-1558. 

Baggrunden for konferencen var, at adopterede unge er overrepræsenterede på svenske 

ungdomshjem. Rapporten er en samling indlæg fra konferencen, som prøver at belyse, hvad der går 

galt for disse unge. Rapporten kan læses på Statens Institutionsstyrelses hjemmeside (www.stat- 

inst.se) 

 

Eriksson, Jan-Åke & Inger Sundquist: Behandling av adopterade barn på särskilt ungdomshem : 

förslag till en behandlingsmodell. Stockholm : Statens Institutionsstyrelse, 1999. 59 s. (Rapport - 

Statens Institutionsstyrelse ; 1999:4). ISSN 1403-1558. 

Rapporten omhandler baggrunden for anbringelsen af de adopterede børn og unge på 

behandlingshjem og beskriver den behandlingsmodel, som Folåsa er ved at udvikle. 

 

*Johansson-Kark, M., F. Rasmussen & A. Hjern: Overweight among international adoptees in 

Sweden. A population study. I:  Acta Paediatrica. Årg. 91, nr. 7. S. 827-832. ISSN 0803-5253. 

 

Knorring, Anne-Liis von, Sören Sigvardsson & Michael Bohman: Adoption och depression/ångest - 

en psykiatrisk studie av vuxna som bortadopterats som barn. 

I: Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift. Supplement nr. 13, vol. 40, 1986. S. 21-24. ISSN 0346-8852. 

Undersøgelse af 2.215 børn født udenfor ægteskab mellem 1930-1949 i Stockholm og bortadopteret 

før treårsalderen.  Frekvensen af psykiske sygdomme var signifikant højere hos de adopterede end 

hos en ikke-adopteret kontrolgruppe. 

 

*Lindberg, Marianne & Jane Brodin: Adoptivbarn med funktionsnedsättningar : sju 

föräldraintervjuer. Stockholm : Lärarhögsk., 2003. 44 s. (Teknik, kommunikation, handikapp : 

forskningsrapport; 35). ISSN 1102-7967. 

 

*Lindblad, Frank (red.): När livet inte längra är värt att leva : berättelser om fyra unga adopterade. 

Stockholm : Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, 2002. 83 s. 

ISBN 91-973751-6-0. 

 

*Lindblad, F., A. Hjern & B. Vinnerljung: Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in 

intercountry adoptees in Sweden : a cohort study. I: The Lancet. Vol. 360, august 10, 2002. S. 443- 

448. ISSN 0140-6736. 
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*Lindblad, F., A. Hjern & B. Vinnerljung: Psykiska och sociala problem hos intenationellt 

adopterade. Okad risk for självmord, missbruk och allvarlig kriminalitet. I: Läkartidningen. Årg. 100, 

2003, nr. 9. S. 707-709. ISSN  0023-7205. 

 

*Lindblad, F., A. Hjern & B. Vinnerljung: Avoidable mortality among child welfare recipients and 

intercountry adoptees : a national cohort study. I: Journal of epidemiology and community health. 

Vol. 58, 2004, nr. 5. S. 412-417.  ISSN 0143-005X. 
 

*Mercke, Ann-Mari: Nära eller långtifrån – om utenlandsadopterade tonåringars anknytning. Lund: 

Socialhögskolan, Lunds Universitet, 1988. 58 s. 

 

Proos, Lemm A.: Growth and development of Indian children adopted in Sweden. Uppsala , 

Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1992. 52 s. ISBN 91-554-2932-7. ISSN 0282-7476. 

(Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine ; 363). Disputats, 

Uppsala, 1992. 

Undersøgelse af vækst, helbred og tidlig pubertet hos 107 piger og 114 børn af begge køn adopteret 

fra Indien. Konklusionen er, de fleste børn indhenter følgerne af lav fødselsvægt og underernæring, 

men at en del piger kommer meget tidligt i puberteten, tidligere end svenske piger og piger i Indien, 

og derfor standses tidligt i væksten. 

 

*Proos, Lemm A., Y. Hofvander, K. Wennquist & T.A. Tuvemo: A longitudinal study on 

anthropometric and clinical development of Indian children adopted in Sweden. I: Uppsala Journal of 

Medical Sciences. Årg. 97, 1992, S. 79-92. ISSN 0300-9734. 

 

Proos, Lemm A.: Internationelt adopterade barn : hälsa och utveckling före och efter adoptionen. 

Sundbyberg : Adoptionscentrum, 2001. 23 s. ISBN 91-631-1825-4 

Gennemgang af helbredsproblemer hos adoptivbørn ved ankomsten. 

 
U-landsadoptivbarn : hälsa och anpassning. Symposium vid Läkaresällskapets riksstämma 1977. I: 

Läkartidningen. Vol. 75, 1978, nr. 50. S. 4673-4680. ISSN 0023-7205. 

Temanummer med følgende artikler: 

Yngve Hofvander: Kliniska fynd vid hälsokontroll av u-landsadoptivbarn. 

Elias Bengtsson: Infektioner, särskilt parasitära, hos u-landsadoptivbarn. 

Astrid Gunnarby: Förskolebarnens anpassning. 

Marianne Cederblad: De äldre adoptivbarnens anpassning. 

Madeleine Kats: Vilka föräldrar får vilka barn och varför?. 

Sten Strömholm: U-landsadoptioner ur internationell synvinkel. 

 

*Vinnerljung, Bo: Förekomst av adoptivbarn och långtidsvårdade fosterbarn bland placeringer av 

tonåringar i dygnsvård. I: Socialvetenskaplig Tidskrift. Årg. 6, 1999, nr. 4. S. 313-328. ISSN 1104- 

1420. 

 
USA 

 

*Bagley, Christopher, Loretta Young & Anne Scully: International and transracial adoptions : a 

mental health perspective. Aldershot : Avebury, 1993. 366 s. ISBN 1856280829. 

 

*Grotevant, Harold D., Ruth G. McRoy & Louis A. Zurcher: Emotional disturbance in adopted 

adolescents : origins and development. New York : Praeger, 1988. 212 s. ISBN 0275929132. 
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*Hughes, Daniel A:. Facilitating developmental attachment : the road to emotional recovery and 

behavioral change in foster and adopted children. Northvale, N.J. : J. Aronson, 1997. 264 s. ill. 

ISBN 0765700387. 
 

*Miller, Laurie C.: The handbook of international adoption medicine : a guide for physicians, 

parents, and providers. New York, Oxford : Oxford University Press, 2005. 448 s. ISBN 

0195176812. 

 

Adoptivbørn i børnehave 

 
Adoption & Samfund: Når adoptivbørn skal passes : informationer og råd til personale, der passer 

adoptivbørn. 2005. Folder. 

 

Adoptivbørn i institution/skole – temanummer af Adoption  & Samfund, 1989, nr. 1. 

 
Hammar, Tove:  Adoptivbarnet i børnehave. I: Adoption & Samfund. Årg. 25, 2001, nr. 3. S. 19- 

21. 

Tove Hammer er børnehaveleder og skriver om det sent adopterede barn og dets families møde med 

børnehaven. 

 

*Lyngvi, Marianne Sigurdson: Utenlandsadopterte barn i barnehagen : hva vektlegger førskolelærere 

og adoptivforeldre i samarbeidet om barnet i barnehagen. Oslo : Barnevernsakademiet i Oslo, 1992. 

160 S. Hovedopgave i førskolepædagogik. 

 

Lyngvi, Marianne Sigurdson & Anne-Lise Rygvold: Adoptivbarn i barnehagen. Udgivet af de tre 

norske adoptionsforeninger: Adopsjonsforum, Verdens Barn og Inoradopt. 2004. 23 s. 

Hæftet henvender sig både til adoptivforældre og børnehavepersonale og kan hentes på de tre 

foreningers hjemmesider. 

 

Møller, Nina: Pædagog: Thomas ved jeg er hans allierede. I: Børn og Unge. Årg. 32, 2001, nr. 37. 

S. 6-10. ISSN 0006-5633. Også bragt i Adoption & Samfund, 2002, nr. 3 

 

Adoptivbørns sprogudvikling og skolegang 

 
Mees, Ruth Lyn: Children of intercountry adoption in school : a primer for parents and professionals. 

Westport, Conn. : Bergin & Garvey, 2002. 193 s. ISBN 0-89789-841-9. 

Bogen gennemgår årsagerne til, at nogle internationalt adopterede børn har problemer i skolen og 

foreslår forskellige løsningsmodeller. Bogen henvender sig både til adoptivforældre og lærere. 

 
Danmark 

 

Adoption & Samfund: Adoptivbarn i klassen? : informationer og råd til lærere om at have 

adoptivbørn i klassen. [2004]. Folder. 

 

Lieth, Lars von der: Kommunikation en livsnødvendighed. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 1991, 

nr. 4. S. 16-19. 

Artiklen handler om kommunikation mellem barn og voksen og sprogudvikling hos adoptivbørn. 
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Lieth, Lars von der: Adoptivbarn & skolan : hur möter adoptivbarn skolan? [Sundbyberg]: 

[Adoptionscentrum], 2001. 30 s. ill. ISBN 91-630-9086-4. 

Bogen beskriver de vanskeligheder, som en del adoptivbørn møder i skolen. 

 
Skolestart – temanummer af Adoption & Samfund, 2001, nr. 4 

 

 
Norge 

 
*Berntsen, M. & I. Eigeland: Utenlandsadopterte barn og overgangen til nytt språk : foreldres 

vurdering av hvordan deres utenlandsadopterte barn lærte seg norsk og mestrer dette språket i dag. 

Hovedfagoppgave. Hosle : Statens Spesiallærerhøgskole, 1987. 

Omtale af undersøgelsen i: Norsk Skoleblad. 1988, nr. 35. ISSN 0029-2117. S. 8-9 - Fred Harald 

Nilssen: Adoptivbarn kan ha språkbrist. 

 

Dalen, Monica & Barbro Sætersdal: Utenlandske adoptivbarn i Norge : hvordan går det på skolen? I: 

Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 1987, nr. 5. S. 269-278. ISSN 0029-2052 

Artiklen viser, at mange adoptivbørn har sprog- og indlæringsvanskeligheder i skolen. Mange får 

specialundervisning, men uden det store udbytte, fordi underviserne ikke har nok indsigt i 

adoptivbørns særlige problemer. 

Omtale og resume af artiklen i: Norsk Skoleblad. 1987, nr. 22, s. 14-15 - Adoptivbarna- går det 

ikke så bra på skolen likevel? 

 

Dalen, Monica: Learning difficulties among inter-country adopted children. I: Nordisk Pedagogik, 

vol. 15, 1995, nr. 4. S. 195-208. ISSN 0901-8050. 

Undersøgelsen omfatter 70 adoptivbørn i alderen 7 til 16 år i det norske skolesystem, sammenlignet 

med norskfødte jævnaldrende, og under medvirken af forældre og lærere. Konklusionen er, at 

adoptivbørnene havde flere sprog- og indlæringsvanskeligheder end deres norske jævnaldrende. 

 

Dalen, Monica: Skolestart for 6-åringer: hvad vil reform-97 bety for utenlandsadopterte barn? I: 

Adopsjonsforum. Årg, 22, 1997, nr. 3. S. 6-7. ISSN 0802-7617. 

Artiklen handler om skolestart for børn med en høj adoptionsalder. 

 
Dalen. Monica: Tilpasset opplæring – hva betyr det for utenlandsadopterte barn? I: Adopsjonsforum. 

Årg. 22, 1997, nr. 4. S. 8-11. 

Artiklen handler om hvad skolen og adoptivforældrene kan gøre for at give adoptivbørn en optimal 

læring. 

 

Dalen, Monica & Anne-Lise Rygvold: Hvordan går det på skolen? : en analyse av 

utenlandsadopterte elevers skolekompetanse. Oslo : Diakonhjemmets Høgskolesenter : Universitetet 

i Oslo, 1999. 116 s. ISBN 82-90363-72-9. (Utenlandsadopterte barn og unge i Norge ; 1999, nr. 3). 

Undersøgelse af 193 adoptivbørn i 4. til 9. klasse sammenlignet med 193 jævnaldrende norskfødte 

børn. Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til lærerne og viser, at 30 procent af 

adoptivbørnene har problemer i skolen. 

 

Dalen, Monica & Anne-Lise Rygvold: Skolealderen – en spesielt sårbar periode? Del 1. I: 

Adopsjonsforum. Årg. 24, 1999, nr. 2. S.10-12. ISSN 0802-7617. 

Artiklen handler om resultaterne fra ovennævnte undersøgelse. Oversat til dansk af Susanne Kjær i: 

Adoption & Samfund. Årg. 23, 1999, nr. 5. S. 9-11. ISSN 0106-0678. 
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Dalen, Monica & Anne-Lise Rygvold: Utenlandsadopterte – barn av ”mange aldre”. Del 2. I: 

Adopsjonsforum. Årg. 24. 1999, nr. 3. S. 6-7, 9. ISSN 0802-7617. 

Denne anden artikel om undersøgelsen af norske adopteredes skolegang fokuserer på, hvad der kan 

gøres for at øge præstationerne i skolen. 

 

*Dalen, Monica: School performances among internationally adopted children in Norway. I: 

Adoption Quarterly. 2001, vol. 5(2). S. 39-58. ISSN 1092-6755. 

 

Kvifte Andresen, Inger-Lise: Behavioural and school adjustment of 12-13-year old internationally 

adopted children in Norway : a research note. S. 427-439 i: The journal of child psychology and 

psychiatry and allied disciplines. Vol. 33, nr. 2, 1992. ISSN 0021-9630. 

Undersøgelse af 151 adoptivbørn på 12-13 års adfærd og skolepræstationer sammenlignet med en 

ikke-adopteret kontrolgruppe. Flertallet af børnene var godt tilpasset, men flere adoptivbørn end de 

ikke-adopterede var hyperaktive og havde problemer med matematik. Alder ved adoptionen havde 

ingen betydning for resultatet. 

 

Lyngstøl, Sigrid: Utenlandsadopterte barns språk. I: Spesialpedagogikk. 1997, nr. 1. S. 3-11. ISSN 

0332-8457. 

Artiklen refererer forfatterens undersøgelse af sproget hos 25 udenlandskfødte  adoptivbørn på fem 

år. 

 

Nicolaysen, Jørgen: Når eplet faller langt fra stammen – utenlandsadopterte og skolegang. I: Norsk 

skoleblad. 1998, nr. 22. S. 26-28. 

Ud fra tal fra Statistisk Sentralbyrå viser artiklen, at adopterede unge ser ud til vælge en anden 

uddannelsesadfærd end deres forældre. 

 

Rygvold, Anne-Lise: Utenlandsadopterte elever - dagligspråk og skolespråk. 

I: Språk & hjerne : fordrag ved 4. Nordiske Kongress for Logopedi og Foniatri i Oslo 18.-21. 

september 1997. Odense: Audiologopædisk Forening, 1998. 142 s. ISBN 87-88417-22-0. S. 41-47. 

Om en undersøgelse af 190 norskfødte og adopterede børn på 11-16 år, der viser, at de adopterede 

børn har flere sproglige vanskeligheder end de norskfødte børn. 

 

 
Sverige 

 

*Collén, Ulla: Utlndsadopterade ungdomars upplevelser av skolan : en enkätstudie. Stockholm : 

Lärarhögsk., 2004. 59 s. Magisteruppsats. ISSN 1404-9023 ; 36. 

 

De Geer, Boel:  The early language development of internationally adopted children : project 

presentation. I: Proceedings from the second Scandinavian Child Language Symposium. Edited by 

Raghild Söderbergh. Lund : Lund University, 1988. 152 s. S. 41-47 (Paper / Child Language 

Research Institute ; 4) 

Præsentation af forskningsprojekt om sprogudviklingen hos børn, der blev adopteret som 2-3 årig 

og beskrivelse af sproget hos en dreng på et år og ti måneder, adopteret fra Colombia. 
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*De Geer, Boel:  The boys from Colombia : a study of the language switching process of 

internationally adopted children : the first three months after the adoption. Lund : Lunds University, 

1990. 65 s. (Paper / Child Language Research Institute ; 5). 

 

De Geer, Boel: Internationally adopted children in communication : a developmental study. Lund 

University, 1992. 200 s. ISSN 0280-526X. (Working papers ; 39, 1992). Disputats, Lund, 1992. 

Undersøgelse over to år af den sproglige og kommunikative udvikling hos 5 børn, adopterede fra 

Colombia. 3 børn, som var mellem 1,6 og 3 år ved adoptionen (ifølge Gardell 1979 en kritisk alder 

med hensyn til sprogudvikling), sammenlignes med et tidligt adopteret barn (8 måneder), et sent 

adopteret barn (4,3 år) og et svensk ikke-adopteret barn på 1,11 år. 

 

De Geer, Boel: Ett andra förstaspråk : utlandsadopterade småbarns svenska språkutveckling. I: Från 

joller till läsning och skrivning. Red. af Ragnhild Söderbergh. Malmö : Gleerups, 1997. 305 s. ISBN 

91-40-62265-7. S. 146-161. 

Artiklen bygger på ovennævnte undersøgelser. 

 
Hene, Birgitta: De utländska adoptivbarnen och deras språkutveckling : projektpresentation : 

rapport nr 1 inom projektet De utländska adoptivbarnen och deras språkutveckling. Göteborgs 

Universitet, 1987. 96, 12 s.  (SPRINS-rapport ; 36, 1987) 

Formålet med dette projekt er at kortlægge og beskrive udenlandske adoptivbørns sprogudvikling. 

I denne første rapport indgår en spørgeskemaundersøgelse sendt til forældre og lærere af 48 børns 

sprog. 

 

Hene, Birgitta: Vuxna utlandsadopterade i Sverige - en intervjuundersökning : rapport nr 2 inom 

projektet De utländska adoptivbarnen och deras språkutveckling. Göteborgs Universitet, 1987. 134 

s. (SPRINS-rapport ; 37, 1987) 

Interviewundersøgelse af 70 voksne adopteredes sprogudvikling, set i sammenhæng med deres 

opvækst, skolegang, familierelationer og fremtidsplaner. 

 

Hene, Birgitta: Language development of inter-country adoptees : presentation of a Swedish 

research project : project report no 3. University of Göteborg, 1988. 28 s. 

Engelsk resumé af rapport nr. 1 og 2. 

 
Hene, Birgitta: Utlandsadopterade barns och svenska barns ordförståelse : en jämförelse mellan barn 

i åldern 10-12 år. Göteborgs Universitet, 1993. 223 s. (SPRINS-gruppen ; 41, 1993) 

Denne rapport udgør hovedundersøgelsen i projektet og omfatter 24 adoptivbørn i alderen 10-12 år 

sammenlignet med en jævnaldrende svenskfødt gruppe. Der er flere ligheder end forskelle mellem 

de to grupper børns sprog. Forskellene peger på sprogforsinkelser hos adoptivbørnene og ikke som 

tidligere undersøgelser sprogbrister og sprogvanskeligheder. 

 

Hene, Birgitta: Utlandsadopterade barns ordförståelse. I: Från joller till läsning och skrivning. Red. 

af Ragnhild Söderbergh. Malmö : Gleerups, 1997. 305 s. ISBN 91-40-62265-7. S. 162-173. 

Artiklen bygger på ovennævnte undersøgelse. 
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Hägglund, Gertrud: Adoptivbarn och språk. Surte : Rabén & Sjögren, 1982. - 199 s. ISBN 

91-29-55802-6. 

Bogen indeholder gode råd og erfaringer om adoptivbørns sprogudvikling fra adoptivforældre, 

lærere og forskere. 

 
Lagergren, Christina: Hur får man ett språk? : om adoptivbarns språkutveckling. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2000. 39 s. ISBN 91-630-9083-X. 

Bogen bygger på en endnu ikke udgivet undersøgelse om 57 adoptivbørns sprog- og taleproblemer. 

 
Nordjyllands Amt. SSF for børn og unge. Familieafdelingen: Udenlandske adoptivbørn : 

problemstillinger vedr. udenlandske adoptivbørn set fra en sprog- og skolemæssig synsvinkel. 

Oversat fra svensk af Eva Sander. Ålborg : Nordjyllands Amt, [1988]. 12 s. 

Artiklerne stammer fra et særtryk, udgivet af det svenske NIA (Statens Nämnd för Internationella 

Adoptionsfrågor) om “Utländska adoptivbarn”. 

 

*Thelander, Ulrika og Elisabeth Miske: Från Chile till Kil : en jämförelse av språkavvikelser hos en 

grupp utlandsfödda adoptivbarn och en grupp svenskfödda barn. Centrum för folkhälsoforskning. 

20 s. ill. ISSN 1100-9594. (Research reports ; 5, 1995) 

Rapporten viser, at de udenlandskfødte adoptivbørn sprogligt klarer sig dårligere end de 

svenskfødte børn. Problemerne har ingen sammenhæng med børnenes ankomstalder eller 

helsbredstilstand. 
 

USA 
 

*Glennen, S. & M.G. Masters: Typical and atypical language development in infants and toddlers 

adopted from Eastern Europe. I: American Journal of Speech-Language Therapy. 2002, vol. 11. S. 

417-433. 

 

Voksne adopterede 

Dorow, Sara (ed.): I wish for you a beautiful life : letters from the Korean birth mothers of Ae Ran 

Won to their children. St. Paul, Minnesota : Yeong and Yeong Book Company, 1999. 135 s. ISBN 

0-9638472-3-6. 

Bogen består af breve fra koreanske mødre til deres bortadopterede børn, indsamlede på Ae Ran 

Won, som er et hjem, hvor ugifte mødre kan bo og føde deres børn. 
 

Korea Klubben:  Conference proceedings. International adoption conference: The meaning of roots; 

ethnic identity and biological heritage. Copenhagen 11.-12. April 2003. Kirsten Sloth (ed.). 135 s. 

(www.koreaklubben org.) 

 

The letter never sent 1. Seoul : IECEF, 2004. 41 s. ISBN 89-955395-9-3. 

Breve fra adopterede til deres biologiske forældre. Engelsk og koreansk tekst. 

 
Rybäck, Rolf: Resan tillbaka : att som adopterad besöka sitt ursprungsland. [Sundbyberg]: 

[Adoptionscentrum], 2001. 30 s. ill. ISBN 91-630-9085-6. 

Bogen indeholder gode råd om at planlægge og rejse tilbage til oprindelseslandet. 
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Danmark 
 

Damgaard, Kirsten: Man er frataget sig selv. I: Samspil. 1988, nr. 1. S. 6-7. ISSN 0109-0424. 

Interview med to voksne adopterede. 

 
Grand, Steen & Merete Schiellerup: Den adopteredes dilemma : den anonyme adoption. København 

: Gyldendal, 1984. 173 s. ISBN 87-00-79768-5. 

Bogen bygger på 50 interviews og 55 spørgeskemaer fra voksne adopterede i Danmark. De fleste i 

undersøgelsen er danskadopterede, men der indgår fem mulatbørn fra Tyskland. De fleste 

adopterede i undersøgelsen har store problemer med deres identitet og føler sig splittet ved 

visheden om de to forældresæt. 

Bogen udkom først som speciale på Københavns Universitet og medførte en del debat, bl.a. i Dansk 

Psykolog Nyt, årg. 37, 1983. ISSN 0011-6432. Anmeldt af Lars von der Lieth i nr. 10. S. 279-281. 

Jens Berthelsen: (Mis)brug af pressen. Nr. 11. S. 290-292. Svar fra Merete Schiellerup og Steen 

Grand. Nr. 12. S. 362-363. Jens Berthelsen: Kommentar til Merete Schiellerup og Steen Grands 

indlæg. Nr. 12. S. 363. 

 

Gunn, Kirsten (red.): Jeg er adopteret : 15 adopterede fortæller deres historie om det at være 

adopteret. Vejle : Forlaget Kassander, 2002. 122 s. ISBN 87-7954-017-1. 

15 meget forskellige personlige beretninger fra både dansk-adopterede og udenlandsk-adopterede. 

 
Skovmand-Madsen, Gerda: Adoptivbørn har det ikke altid godt. I: Klinisk sygepleje. Årg. 10, 1996, 

nr. 6. S. 302-309. ISSN 0902-2767. 

Som modvægt mod det gængse billede af at adoptionspolitikken i Danmark er lykkedes, fortæller 

forfatteren om to voksne adopterede hvis adoption ikke er gået godt. 
 

Skovmand-Madsen, Gerda: Adoptiv-liv : en undersøgelse af voksne adopterede i Danmark. Kbh. : 

Gyldendal, 1999. 211 s. ISBN 87-00-38024-5. 

Interviews med fem dansk adopterede og 15 udenlandsk adopterede voksne. 

 
Svendsen, Louise: De ene stående adopterede : en undersøgelse af voksne adopterede i Danmark. 

Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2000. ISBN 87-91267-24-2. (Specialer om 

adoption). Genudgivelse af speciale fra Institut for Klinisk Psykologi, 1998. 

Kvalitativ interviewundersøgelse af seks voksne adopterede fra Korea 
 

Voksne adopterede – temanummer af Adoption & Samfund, 2003, nr. 5 

 
De to næste bøger er eksempler på danskfødte adopteredes erindringer. De er fra en tid, hvor børn 

født udenfor ægteskab og adoption var omgivet af fortielser, skam og skyld. De siger noget om 

vigtigheden af kendskab til sit biologiske ophav og åbenhed i familien. 

 

Einfeldt, Christian: Det bliver mellem os : et adoptivbarns historie.[Kbh.]  : Aschehoug, 1997. 124 s. 

ill. ISBN 87-11-11170-4. 

Forfatteren får som 20-årig af sin far at vide, at han er adopteret. Faren slutter af med at sige: 

“Det bliver mellem os” - der skulle ikke tales mere om den sag. Hemmeligt for adoptivforældrene 

opsporer Christian Einfeldt  sin biologiske mor og søskende i Sverige og etablerer et godt forhold 

til dem. Først efter adoptivforældrenes død kan han tale åbent om adoptionen og sin biologiske 

familie. 
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Tarp, Lotte: Det sku´ nødig hedde sig. [Kbh.] : L&R Fakta, 1997. 210 s. ISBN 87-614-0014-9. 

Lotte Tarp aner som barn, at der er hemmeligheder og fortielser i familien, at ikke alt er, som det 

skal være. Det viser sig, at den hun tror er hendes mor, i virkeligheden er hendes mormor, og at den 

hun tror er hendes søster, er hendes mor, og at hendes far var tysk soldat. 

 
Norge 

 

Brottveit, Ånund: Jeg ville ikke skille meg ut! : identitetsutvikling, ekstern kategorisering og etnisk 

identitet hos adopterte fra Colombia og Korea. Oslo : Diakonhjemmets Høgskolesenter ; 

Universitetet i Oslo, 1999. 128 s. ISBN 82-90586-88-4. (Utenlandsadopterte barn og unge i Norge ; 

nr 4, 1999). 

Interviewundersøgelse af 36 unge adopterede fra Colombia og Korea mellem 18 og 32 år. De fleste 

var midt i tyverne på interviewtidspunktet. 

 

Follevåg, Geir: Adoptert identitet. Oslo : Spartacus Forlag, 2002. 160 s. ISBN 82-430-0215-4. 

Geir Follevåg er adopteret fra Korea, og bogen er hans tanker og reflektioner om adoption og 

identitet. Ved hjælp af eksempler fra litteraturen, Nietzche og amerikanske tegneserier kritiserer 

han tanken om, at adopterede kan finde deres identitet gennem at søge deres biologiske rødder. 

 
Sverige 

 

Greiff, Katarina von: Adopterade från Latinamerika : deras uppfattningar om sina uppväxtvillkor, sin 

livssituation och Sverige som socialisationskultur. Stockholm : Stockholms Universitet, 2000. 258 s. 

Disputats, Stockholm, 2000. 

Bogen består af fire dele: En gennemgang af Adoptionscentrums tidskrift: Att adoptera 1970-1997, 

en interviewundersøgelse med tolv unge adopterede fra Colombia, en interviewundersøgelse af ni 

unge adopterede fra Latinamerika og placeret på ungdomshjem, og en interviewundersøgelse af ni 

professionelle, som arbejder med adoption i Colombia. 

 

Henningson, Margret: Vem är jag, vem vill jag vara? : om adopterades ursprung och identitet. 

[Stockholm : Adoptionscentrum], 2003. 47 s. ISBN 91-631-2777-6. 

 

Irhammar, Malin: Att utforska sitt ursprung : identitetsformande under adolescensen hos 

utlandsfödda adopterade : betydelsen av biologiskt och etniskt ursprung. Lund : Lunds Universitet, 

1997. 282 s. ISBN 91-630-5379-9. Disputats, Lund, 1997. 

Interviewundersøgelse af 181 adopterede i alderen 13 til 27 år og 152 adoptivforældre. 

Undersøgelsen viser, at der er mange måder at forholde sig til sin biologiske og etniske oprindelse 

på. At udforske sin baggrund kan for nogle afspejle en normal identitetsudvikling og for andre 

være et udtryk for en utilfredstillende livssituation. 

 

*Lindblad, Frank, Anders Hjern & B. Vinnerljung: Intercountry adopted children as young adults : a 

Swedish cohort study. I: American Journal of Orthopsychiatry. 2003, April; 73(2). S. 190-202. ISSN 

0002-9432. 

 

Lindström, Sofia & Astrid Trotzig (red.): Hitta hem : vuxna adopterade från Korea berätter. 

Stockholm : Ordfront, 2003. 239 s. ISBN 91-7324-950-5. 
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Melen, Anna von: Samtal med vuxna adopterade. Stockholm : Rabén Prisma, 1998. - 191 s. ISBN 

91-518-3262-3. 

Anna von Melen er selv adopteret fra Korea og har talt med andre voksne adopterede om deres 

livsvilkår . 

 

*Melen, Anna von: Adopterade får barn : internationellt adopterade berätter. Stockholm : Statens 

Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor (NIA), 2000. 70 s. 

 

*Moser, Gunn: Adoptivbarns skolprestationer och val av studieväg : en studie av barn från 

utomeuropeiska länder som adopteras i Kronobergs län åren 1971-80. Stockholm : Högskolan för 

Lärarutbildning, 1993. 90 s. 

 

Moser, Gunn: Adoptivbørn vælger ligesom andre. I: Adoption & Samfund. Årg. 17, 1993, nr. 5. S. 

6-7. ISSN 0106-0678. Oversat af Niels Frandsen. 

Omtale af ovennævnte undersøgelse. 

 
*Moser, Gunn: “Ett perfekt svenskt uttal lugnar de flesta arbetsgivare” : en studie av unga 

internationellt adopterades utbildning och arbete. Stockholm : Högskolan för lärarutbildning, 1997. 

97 s. 

 

Moser, Gunn: Skola och jobb inget problem : hundra adoptivbarn i enkätundersökning. S. 29-31 i: 

Indvandrare & Minoriteter. 1997, 1. ISSN 0346-6566. 

Resumé af ovennævnte undersøgelse af 100 adopterede unge mellem 21 og 35 år. De unge er godt i 

gang med uddannelse og arbejdsliv og har et højere uddannelsesniveau end svenskfødte på samme 

alder. 

 

Moser, Gunn: “Jag är som alla andra, fast ändå inte-“ : uppväxt, utbildning, arbete och relationer : 

elva vuxna internationellt adopterade ser tilbaka och blickar framåt. [Älmhult] : Förf., [1999]. 107 s. 

Kvalitativ interviewundersøgelse af 11 adopterede i alderen 23 til 28 år.  Nogle af de unge har haft 

nogle turbulente teenageår, men klarer sig godt og føler sig som svenske. 

 

Moser, Gunn: Adoptivbarn blir vuxna : om adopterade i utbildning och arbetsliv. [Sundbyberg] : 

[Adoptionscentrum], 2000. 30 s. ISBN 91-630-9082-1. 

Forfatteren gør rede for sine forskningsresultater om adopteredes skolegang, uddannelse og 

arbejdsliv; se de tre ovenstående bøger. 

 

Trotzig, Astrid: Blod är tjockare än vatten. Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1997. 287 s. ISBN 

91-0-056447-8. 

Astrid Trotzig blev adopteret til Sverige fra Korea i 1970, 5 måneder gammel. Bogen er hendes 

personlige beretning om at være adopteret og om at rejse tilbage til Korea. 

 

Zaar, Christina: Ett nytt hemland: hur det är at komma til Sverige som adoptivbarn: 16 vuxna 

berätter. Stockholm : Liber Förlag, 1984. 142 s. ill. ISBN 91-38-90461-6. 

Interviews med 16 unge adopterede fra seks forskellige lande. Bogen indeholder både positive og 

negative livserfaringer og kan medvirke til at nuancere billedet af adoption. 



46  

Tyskland 
 

*Ade, Barbara: Die, die auszogen sich selbst zu finden : biographien erwachsener Adoptierter 

asiatischer Herkunft. Idstein : Schulz-Kirchener, 2000. 284 s. ISBN 3-8248-0407-7. 

 

*Geller, Mechthild: Biographien erwachsener Adoptierter : Lebenserfahrungen und 

Lebensstrategien. Essen : Westarp Wissenschaften, 1992. 251 s. (Sozial- und Politikwissenschaften ; 

Bd. 6,2). ISBN 3894320591. 

 
USA 

 
Bishoff, Tonya & Jo Rankin: Seeds from a silent tree : an anthology by Korean adoptees. Glendale, 

CA : Pandal Press, 1997.180 s. ISBN 0965936007. 

Bogen indeholder digte, prosastykker og erindringer fra en række voksne adopterede født i Korea 

og adopterede til USA.. 

 

*Koh, Frances M.: Adopted from Asia : how it feels to grow up in America. Minneapolis : EastWest 

Press, 1993. 95 s. ISBN 0960609067. 

 

Lifton, Betty Jean: Twice born : memoirs of an adopted daughter. New York : St. Martin´s Griffin, 

1998. 270 s. (Originalår: 1975). ISBN 0-312-18766-1. 

Forfatteren beskriver sin følelse af ensomhed og isolation som adopteret uden viden om sit ophav. 

Som voksen finder hun sin biologiske mor 

 

Lifton, Betty Jean: Lost and found : the adoption experience. New York : Dial Press, 1983. 303 s. 

ISBN 0-385-27901-9 

Bogen handler om indenlandske, amerikanske adoptioner. Betty Jean Lifton, som selv er adopteret, 

har talt med adoptivforældre, forældre, som har bortadopteret deres børn og andre adopterede. 

Hun taler for adopteredes ret til at kende deres biologiske ophav. 

 
*Lifton, Betty Jean: Journey of the adopted self : a quest for wholeness. New York : BasicBooks, 

1994. 328 s. ISBN 0465008119. 

 

*Rosenberg, Maxine B.: Growing up adopted. New York : Bradbury Press, 1989. 107 s. ISBN 

0027779122. 

”Fourteen adoptees of varoius ages describe their experiences and feelings about being adopted 

and their relationships with their adopted and, in some cases, their birth families”. 

 

Simon, Rita J. & Rhonda Roorda: In their own voices : transracial adoptees tell their stories. New 

York : Columbia University Press, 2000. ISBN 0231118287. 

Hovedparten af bogen er interviews med voksne adopterede med forskellig etnisk og racemæssig 

baggrund, som er vokset op i hvide familier i USA. Nogle er født i Korea, andre kommer fra sorte, 

indianske og andre etniske grupper i USA. Bogen indeholder også en gennemgang af forskning om 

transracial adoption i USA. 
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Soon-Keum Cox, Susan (ed.): Voices from another place : a collection of works from af generation 

born in Korea and adopted to other countries. St. Paul, Minn. : Yeong and Yeong Book Company, 

1999. 152 s. Ill. ISBN 0963847244. 

Bogen indeholder digte, prosastykker og erindringer fra en række voksne adopterede født i Korea. 

 

Om at søge efter sit biologiske ophav 
Canada 

 
March, Karen: The stranger who bore me : adoptee-birth mother relationships. Toronto : University 

of Toronto Press, 1995. 160 s. ISBN 0-8020-0447-4. 

Bogen beskriver 60 canadiske adopteredes søgen efter og møde med deres biologiske mødre. 
 

Danmark 
 

Andersen, Mette: Bortadopteret. I: Helse. Årg. 37, 1991, nr. 10. S. 10-12. ISSN 0018-0149. 

Artiklen handler om foreningen Stamtræet, danskadopterede, der leder efter deres biologiske 

forældre og forældre, der leder efter deres bortadopterede børn. 

 

Christiansen, Ing-Britt: Børn og mødre, der aldrig bliver voksne. I: Jordens folk. Årg. 32, 1997, nr. 

2. S. 7-12. ISSN 0021-7484. 

Artiklen handler om danske adoptioner. Forfatteren mener, at lovgivningen fastholder voksne 

adopterede og deres biologiske mødre i en umyndiggørende barnerolle, fordi andre end dem selv 

beslutter, om vigtige personlige oplysninger skal forelægges dem eller ej. Forfatteren har 

interviewet voksne adopterede og mødre, der har bortadopteret deres barn. 

 

Skjold, May Britt: Forandringer i adopteredes fortællinger om sig selv : mødet med biologisk familie. 

Københavns Universitet,  Det Humanistiske Fakultet, 2000. ISBN 87-91267-23-4. (Specialer om 

adoption). Genudgivelse af speciale fra Institut for Psykologi, 1999. 

Afhandlingen baserer sig på interviews med tre dansk-adopterede og en finsk-adopteret, der har 

mødt deres biologiske familie. 

 
England 

 
Howe, David, Julia Feast & Denise Coster: Adoption, search & reunion : the long term experience 

of adopted adults. London : Children´s Society, 2000. 209 s. ISBN 189978330X 

Undersøgelse af 472 adopteredes holdning til at søge efter deres biologiske ophav. Bogen 

indeholder både forskningsresultater og personlige erfaringer i form af citater fra de adopterede. 

 
Skotland 

 

Triseliotis, John: In search of origins : the experiences of adopted people. London and Boston : 

Routledge and Kegan Paul, 1973. 177 s. ISBN 0-7100-7534-0. 

Forfatteren følger en gruppe skotske adopterede, som søger information om deres biologiske 

forældre. Skotland er et af de få lande, som giver adopterede adgang til officielle papirer om deres 

fødsel. 
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Sverige 

 

*Matwejeff, Susanna: Svenskfödda adopterades sökprocess. Linköping : Institutionen för 

beteendevetenskap, 2004. 146 s. (Linköping studies in education and psychology, 98). ISBN 91- 

85295-49-3. 

 
USA 

 

Carp, E. Wayne: Family matters : secrecy and disclosure in the history of adoption. Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 2000. 320 s. ISBN 0674001869. Originalår: 1998. 

Historisk gennemgang af åbenhed og lukkethed i amerikanske adoptionssager. 

 
Evans, Karin: The lost daughters of China : abandoned girls, their journey to America and the search 

for a missing past. New York : J.P. Tarcher/Putna, 2000. 270 s. ISBN 1585420263. 

Bogen handler om adoption fra Kina, baseret på forfatterens personlige erfaringer med at adoptere 
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