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The purpose of this study is to find whether there is any truth in the thesis that 

adopted children from abroad is in greater need of special support, in particular 

regarding factors that might inhibit the language development that may cause 

language problems.  

 

To achieve knowledge for this study, the methods have been to seek and analyze 

literature that discusses theories about language development and language 

socialization. To understand if theory and reality is cohesive, two interviews was 

conducted with special teachers that have had experiences teaching adopted 

children, analyzes of the results contra literature has been somewhat important 

and necessary. To ensure the reliability the interviews was recorded on tape and 

later transcribed.  

 

The results from literature studies indicates that adopted children are more likely 

to be in need of special support in school due to factors concerning, among other 

things, adaptation difficulties, language progress and identity. Overall, language 

progress is depended on children’s total progress that includes physical, 

emotional and psychological condition. The results of the interviews agree in 

many aspects and outline the importance of giving such adopted children correct 

and individual support.  

The conclusions of this study is that adopted children from abroad can, in some 

cases, be in need of special support in school, but not necessarily just because 

they are adopted. Language socialization explains how a language is learned and 

used and in that sense, it’s very important to be aware of the responsibility you 

have as a teacher to overview large spread of individuals and their progress. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Som lärare är det viktigt att inse att skolans miljö är mångfacetterad då många 

olika individer ska vistas under samma tak. I dagens mångkulturella samhälle 

ställs vi alla således inför prövningar av olika slag. Det gäller även individer 

med annat ursprung än det svenska. Påståendet att är man inte svensk så är man 

invandrare, eller utlänning om man så vill, kan leda till en paradox för den 

adopterade individen då adoptivbarn placeras i ett ingenmansland när det 

kommer till vilken nationalitet eller härkomst han eller hon kan tänkas relatera 

sig till.  

 

Tobias Hübinette som har forskat om koreanska adoptivbarns situation och 

identitet har i en uppsats visat på att adoptivkoreaner i dagens Sverige hamnar i 

detta ingenmansland då de är korean till utseendet men svensk till kulturen. 

Hübinette menar att omvärldens tolkningar krockar med den egna identiteten 

vilket kan bero på att adoptivbarnet inte har vuxit upp i en helsvensk miljö redan 

från födseln.1  

 

Genom att anknyta till Hübinette och genom att jag själv är uppvuxen i en 

mångkulturell familj har jag en förståelse för att utlandsadopterade kan ha en 

annorlunda livssituation jämfört med svenskfödda, då utlandsadopterade kan ha 

annan kulturell, social och eventuellt medicinsk bakgrund bara för att nämna 

några exempel.  

 

I vår lärarutbildning har vi studenter tagit del av olika pedagogiska situationer 

där det kan visa på olika indikationer om en elev skulle vara i särskilt behov av 

stöd, exempelvis dyslexi.2 Det har då fallit mig naturligt att ta del av 

undersökningar som behandlar frågan om utlandsadopterade är i behov av 

särskilt stöd.  

 

                                                 
1 Hübinette, 2004 
2 partiell oförmåga att känna igen ord och bokstäver 
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Med risk för att generalisera om adoptivbarns skolsituation, genom att se dem 

som en homogen grupp, kan man utgå från att det skulle kunna finnas 

svårigheter som inte uppmärksammas som potentiella fallgropar inom den 

pedagogiska sfären och att det är viktigt att ingen får glömmas bort då det 

uttryckligen i skollagen talas om en skola för alla.  

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 

samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom 

varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.” 

 

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”3 

 

Skollagen lyfter bland annat fram att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till 

en likvärdig utbildning och att det inte ska vara avgörande var i Sverige eleven 

utbildas. Inte heller ska det vara avgörande för vilket kön, social- och 

ekonomisk bakgrund eleven har. Istället lyfts det fram att elever i behov av 

särskilt stöd även ska få likvärdig tillgång till det. I Läroplan för de 

obligatoriska skolformerna (Lpo 94) lyfts det fram än mer då mål och riktlinjer 

för varje elev är tydliga: 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 

Riktlinjer för skolans personal blir således att: 

Alla som arbetar i skolan skall 

• Hjälpa elever som behöver särskilt stöd 

Vidare finns det underlag för att läraren ska:  

• Utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande 
                                                 
3 Utbildningsdepartementet, Skollagen Kap 1, 2§ 



 6 

• Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

• Organisera och genomföra arbete så att eleven får stöd i sitt språk – 

kommunikationsutveckling4 

 

Med dessa mål och riktlinjer följer således en skyldighet för lärare att fokusera 

mer än bara på själva undervisningen. Det ställs krav på att kunna urskilja elever 

som är i behov av särskilt stöd och aktivt arbeta för att de ska få vara del av en 

skola för alla. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap och förståelse för vilka 

problem som utlandsadopterade kan få i den svenska skolan. Vidare är syftet att 

ta reda på om adoptivbarns behov och språksituation i skolan behandlas i 

forskningslitteraturen. 

1.3 Frågeställningar 
- Vad säger forskningen om vilka eventuella påfrestningar utlandsadopterade 

utsätts för? 

- Vad säger forskningen som adoptivbarns språkinlärning och vad kan 

eventuella språksvårigheter bero på?  

- Hur uppfattar ett par specialpedagoger adoptivbarnens skolsvårigheter? 

1.4 Intressenter 
Uppsatsen riktar sig till lärarstuderande som önskar bli medvetna om 

problematiken att definiera och identifiera fenomenet kring begreppet barn i 

särskilt behov av stöd med särskilt fokus på utlandsadopterade, vilket i sig är 

medel för att sträva efter likvärdighet i en skola för alla.  

2 TEORIER OM SPRÅKUTVECKLING 
 
För att påvisa att de första levnadsåren hos varje individ är avgörande för språk-

utveckling är det av intresse att ta del av olika idétraditioner som behandlar 

detta. Framträdande psykologer har ofta utfört olika tankar om vilka faser i livet 

som påverkar det första språket som en individ tar del av.  

                                                 
4 Utbildningsdepartementet, Lpo 94  
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2.1 Behavioristisk teori 
Företrädare för behaviorismen, med B.F. Skinner i spetsen, pekar på att 

inlärning av språket sker genom imitation och social förstärkning. Skinner ansåg 

att vi lär oss bättre om vi får någon typ av belöning. När det gäller små barn kan 

belöning bestå av att föräldrar ger positiv förstärkning när barnet uttrycker sig 

språkligt riktigt.5 Samtidigt fodrar inte språkutveckling någon kognitiv 

utveckling då språket är ett beteende som vilket annat som helst och själva talet 

är en motorisk respons som leder till en utvidgning av beteenderepertoaren. Ett 

barn som föds in i en kultur och utsätts för olika betingelser som barnet kommer 

att anamma, utvecklas i enlighet därefter. Detta innebär också med andra ord att 

Skinner inte alltid nödvändigtvis ansåg att språket inte utvecklades i enlighet till 

personlig mognad, utan snarare i form av stadier där det mänskliga beteendet 

från omgivningen sker i en inlärningsprocess, det vill säga att språksvårigheter 

skulle vara brist på, eller möjligen överdrivet med olika språkliga betingelser 

eller stimuli. Det anses dock som en omöjlighet att barn, när de börjar skolan, 

skulle ha lärt sig alla ord genom stimuli – responskopplingar även om föräldrar 

och andra personer i barnens omgivning skulle ha ägnat mycket tid åt barnen. 

 

Vidare föreställs barnet som en passiv individ som enbart svarar på givna 

stimuli vilket inte förklarar hur barn skapar egna språkliga satser och 

konstruktioner på ord t ex vid olika böjningar av verb. Barnets egna 

konstruktioner och påhittade ord skulle istället kunna vara en följd av att språket 

delvis är en medfödd färdighet och att barnet självt deltar genom att pröva olika 

språkliga uttryck.6  

2.2 Nativistisk teori 
Den nativistiska teorin betonar arvets och mognadens roll för språkinlärningen. 

Enligt Noam Chomsky var språket alltför komplext för att det skulle vara inlärt 

och menade på att hjärnan är konstruerad så att barnet inte kan undvika att 

utveckla ett språk. 7 Chomsky ansåg att barnet föds med en språklig modul så 

kallad LAD8 som är ett grammatiskt representationssystem. Han begrundar sin 

                                                 
5 Arnqvist, 1993 s.25-26  
6 Ibid. s.26 
7 Ibid. s.27 
8 LAD förkortning för language acquisition device, Arnqvist, 1993 
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teori bland annat på att alla mänskliga kulturer har ett utvecklat språk med 

grammatisk natur. Vidare argument är att språkinlärningen tycks ske lättare före 

puberteten än senare i livet samt att de flesta barn har en likartad 

språkutveckling trots att barn tillägnar sig språket under några få år, utan någon 

formell undervisning. 

  

Chomsky skiljer även på ytstruktur (vad människorna i själva verket säger) som 

översätts genom transformationsregler till djupstruktur (den underliggande 

betydelsen av yttrandet). Kritiken mot Chomskys teorier har varit att det inte går 

att fastställa vilka transformationsregler som gäller och att det har varit svårt att 

hitta psykologisk existens av Chomskys djupstruktur. Vidare använder barnen 

ibland språket på ett oväntat sätt som inte stämmer med teorin om strukturell 

grammatik samt att språktillägnandet inte sker så fort som han antog.9 

 

Men där arv och miljö skulle vara framträdande i mer eller mindre grad i 

enlighet med behaviorister finns det även en motpol där de kognitiva och 

perceptuella förmågorna avgör hur barns språk utvecklas.  

2.3 Kognitiva teorier 
Två av de mest framträdande förespråkarna för teorier där man tar hänsyn till 

barnets kognitiva utveckling är Jean Piaget och Lev Vygotsky. Piagets kognitiva 

teori utgår från att tänkandet påverkar barnens språkliga utveckling och 

Vygotsky hävdar dock att språket styr den kognitiva utvecklingen. 10 

 

Piaget menar att språket som teckensystem har utvecklats i ett socialt samman-

hang men som är baserad på kognitiv utveckling och färdigheter, vilket i tur är 

beroende av individens mognad. Det i direkt samspel med den fysiska och 

sociala miljön där barnets aktiva förmåga av att utforska omvärlden är 

avgörande för hur barnets språk kan komma att utvecklas. Vidare talar Piaget 

mycket om de olika stadierna där dessa delas in i olika faser beroende på 

utvecklingsgrad. 11  

 

                                                 
9 Arnqvist, 1993 s.29 
10 Ibid, s.29  
11 Ibid. s.30 
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Enligt Piaget är det från cirka två månaders ålder barnet imiterar direkt till 

härmning av ljud och till en fördröjd imitation från ett och ett halvårs till två års 

ålder. Språkutvecklingen blir således en del av den allmänna kognitiva 

utvecklingen. Inlärning sker genom assimilation av nya stimuli och 

ackommodation, eller anpassning som är en aktiv anpassningsprocess. Det vill 

säga att människan ändrar sina invanda rutiner av dem till redan etablerade 

kognitiva strukturer. Kognitiv mognad innebär således ökad differentiering och 

decentrering, det vill säga att barnet lär sig en mängd nya sätt att använda sina 

gamla färdigheter och att ta andras perspektiv. Enligt Piaget är det vidare också 

av vikt att språket snarare är en rest av det tänkandet medan Vygotsky menar att 

det finns en annan aspekt där språket leder till tänkandet.12  

 

Vygotsky vill snarare redogöra för och förklara övergången från de enkla 

funktioner barnet förfogar över till de komplexa funktioner den vuxne uppvisar, 

exempelvis viljemässigt kontroll av handlandet och logiskt tänkande. I utveck-

lingen av dessa förmågor utgjorde språkburen kognitiv verksamhet ett viktigt 

inslag. Vygotsky hävdade att det inte förekommer belägg för att logiskt 

tänkande har en genetisk grund utan att barnet tillägnar sig det logiska och 

viljemässiga tänkandet via kulturarvet. Den aspekt av kulturen som i detta 

sammanhang är betydelsefull är språket som är verktyget för att det mänskliga 

tänkandet utvecklas.13 

 

Piagets och Vygotskys utgår från att barnet aktivt utforskar omvärlden och att 

det är de yttre handlingar som övergår till att bli inre handlingar. Piaget visar hur 

manipulation och perception av omvärlden gradvist ersätts av föreställningar 

och av tänkta och symboliska handlingar. Vygotsky talar om yttre socialt tal och 

hur det övergår i ett inre tal nämligen tänkande.14 

 

2.4 Språkutveckling 
Barn föds med en beredskap för språk och barnens språkutveckling sker i 

samspel med omvärlden. Språket växer fram i dialog med en vuxen, som genom 

                                                 
12 Arnqvist, 1993 s.36-37 
13 Ibid. s.35  
14 Ibid. s.37 
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fysisk och psykisk närhet ger barnet möjligheter att tolka de olika intryck som 

barnet inhämtar via sina sinnen. Genom att barnet får vara med och uppleva 

olika intryck och får höra någon sätta ord på dessa stimuleras hjärnans mognad, 

som så småningom lär sig känna igen, tolka och integrera sinnesutryck, att förstå 

omvärlden och därmed lägger det grunden till den språkliga kommunikationen. 

Barnet får förståelse för här–och–nu–situationer. Upplevelser som barnet får 

bearbeta, repeteras och kommenteras tillsammans med vuxna.15 

 

För att ett barn ska få ett rikt språk behövs det många upplevelser som ger 

näring till sinnesutryck. De barn som har vistats sin första tid på barnhem kan 

sakna den emotionella stimulansen från omgivningen och sakna 

sinnesupplevelser. Dessa barn kan ha lidit brist på den ömsesidiga 

kommunikationen med sin omvärld och därmed gått miste om 

kommunikationsregler.16 

 

Madeleine Kats17 menar att barn med tidiga känslomässiga brister även får 

brister i språkutvecklingen och det i sin tur hänger ihop med tanke – och 

begreppsbildningen. Vidare vilar tänkandet på samband och på de slutledningar 

som görs utifrån dessa samband. När t ex ett hungrigt barn skriker och får mat 

av sin mamma och detta upprepas regelbundet lär sig barnet sambandet skrik – 

mat och att det finns en mamma som är där.  

 

Barn reagerar mycket tidigt på tal. Redan vid 12 timmars ålder för sig barnet i 

takt med mänskligt tal. Ett litet barn på några veckor svarar med ett leende på 

social kontakt. Barnet börjar också snart själv använda olika slags ljud, gråt när 

det är ledsen, joller när det är nöjd. En några månader gammal baby svarar med 

kroppsrörelser när man pratar med den. Babyn använder skrik och joller som 

språk. Barn boende på barnhem kan sakna mänsklig kommunikation på grund 

av brist på personal och ekonomiska resurser. 18 

                                                 
15 Lagergren, 2000 s.5 
16 Ibid. s.9-10 
17 Kats 1990 s.60 
18 Hägglund, 1989 s.14  



 11 

2.5 Språksocialisation 
Med språksocialisation menas bland annat hur ett barn lär sig och använder ett 

språk, samt vilken betydelse språket får för att inhämta kunskaper. För läs- och 

skrivinlärning ter det sig finnas ett samband till hur barnet introduceras, redan i 

en tidig ålder, till olika element som verkar till fördel för språksocialisation och 

skolframgång.19 

 

Språksocialisation kan variera på olika sätt mellan ett mer barncentrerat och ett 

mer situationscentrerat förhållningssätt. Ett barncentrerat förhållningssätt präglar 

den västerländska medelklassen som innebär att föräldrar ser barnet som en 

individ och samtalspartner som de utvecklar genom aktiv kommunikation. 

Skriven text såsom böcker kan tillhöra vardagen och språkutvecklingen blir till 

sin karaktär gradvis mer kontextoberoende och anpassad mer till pedagogiska 

metoder som tillämpas inom skolan.20 Den andra motpolen är ett mer 

situationscentrerat förhållningssätt. Här ses barnet inte i lika hög grad som en 

aktiv samtalspartner utan snarare som en observatör där äldre samtalar. 

Litteratur har således ingen given plats i det vardagliga livet utan språk-

socialisationen skapas av att lyssna och iaktta tills barnen lär sig språket i mer 

komplexa helheter. Det kan således innebära en viss krock för barn i skolan 

beroende på hur språksocialisationen har anammats och kommer att användas. 

Barnen kan exempelvis ha det lätt med läsinlärning men desto svårare med att 

tolka texter.21 Ovanstående kan även appliceras på barn med tvåspråkighet och 

annat ursprung än det svenska då det i skolan möts olika mönster för 

språksocialisation.  

 

Obondo menar vidare på att olika språksocialisation kan lyftas fram i skolan 

genom att använda sig av muntligt språk. Insikt om att språksocialisation fyller 

olika funktioner i olika samhällen ska lyftas fram. Att kommunikation i skolan 

och i hemmen bör integreras samt att ta del av kunskaper om hur interaktioner 

sker i barnens familjer.22 

                                                 
19 Obondo, 1999 s.36 
20 Ibid. s.40 
21 Ibid. s.46 
22 Ibid. s.56 
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3 METOD 
 
För att skapa underlag till uppsatsens första frågeställning har det varit av 

intresse att studera litteratur för hur bland annat språkinlärning sker. Med 

metoden öppnas möjligheter att förstå vad som ligger till grund för om 

utlandsadopterade skulle ha specifika språksvårigheter. Därmed blir det 

nödvändigt att ta del av hur språket utvecklas samt om hur språkutveckling kan 

hämmas. Det har redogjorts för under rubriken Teorier om språkutveckling. 

 

Litteraturstudier för vad tidigare forskning anser om utlandsadopterades 

situation har studerats i bland annat forskningsrapporter. Här är nyckelord som 

anpassning, skolgång, språket, tidsuppfattning och identitet centrala begrepp. 

Dessa redovisas var för sig under rubriken Undersökning.  

 

Skolverkets styrdokument som skollagen och läroplan finns i åtanke då de 

granskats för att se vilka direktiv som finns för arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa styrdokument har alltså kommenterats i Bakgrund, men 

innefattas framförallt i Diskussion senare i rapporten. Två intervjuer med 

specialpedagoger har genomförts i en skola för att närmare se på 

utlandsadopterades särskilda behov utifrån respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar. Undersökningsresultatet är redovisad i löpande text under 

tillhörande rubrik under rubriken Sammanställning av intervjuer. 

3.1 Litteraturstudier som undersökningsmetod 
Då tidigare forskning, argument och ståndpunkter ofta ligger till grund för de 

egna slutsatserna bör litteraturen som använts vara av relevans och ses över i 

början av arbetet för att genomföra urval av vilken litteratur som ska användas.23 

 

Söktekniker för litteratur kan te sig olika beroende på hur mycket tid som kan 

läggas ned för uppsatsen. Målet för sökningen är att få fram relevant information 

som håller sig inom uppsatsens avgränsningar. För att underlätta 

litteratursökningar är det med andra ord en klar fördel att fastställa vissa ramar 

                                                 
23 Bell, 2000 s. 75 
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för den litteratur som eftersökes.24 Till denna uppsats har avsikten inledningsvis 

varit att söka referensramar vad gäller utlandsadopterade i Sverige. Det har dock 

utvidgats något genom att inkludera viss litteratur som även berör adoptioner 

inom Skandinavien. Däremot har litteratur som behandlar frågor om adoption, 

rapporter och erfarenheter i andra länder medvetet sållats bort i urvalet för att 

avgränsa omfattningen till framförallt de svenska förhållandena.   

 

För själva sökstrukturen gäller det att formulera nyckel- eller sökord som syftar 

till att erhålla litteratur som är så saklig som möjligt. Härigenom är 

litteratursökning en process i sig som kan organiseras genom att kombinera ett 

flertal centrala sökord.25 För rapporten har val av sökord baserats på tidigare 

formulerat syfte samt frågeställningar. Centrala sökord har följaktligen varit 

utlandsadopterade/adoptivbarn, språkutveckling/språksvårigheter, ”behov av 

särskilt stöd”, språkteori och skolresultat. Genom sökmotorer i publika 

bibliotek har sökord kombinerats för att finna relevant litteratur. Även 

handledare har kommit med rekommendationer vad gäller litteratur.   

 

Fördelar med litteraturstudier är att det ger möjlighet att samla in information 

utifrån tidigare fastställda kriterier angående vad som skall undersökas. 

Litteraturstudier ger möjligheter att arbeta med teorier eller modeller samt pekar 

på vad empirin ger för stöd till hypoteser eller antaganden. Vidare följer ofta 

tidigare forskning nya vägar för utgångspunkter och lösningsalternativ.  

3.2 Intervju som undersökningsmetod 
Undersökningen genomfördes under tidsramen för examensarbetet under 

vårterminen år 2004 tillsammans med en annan lärarstuderande, John 

Lorentsson26, som också gjorde de två intervjuerna. Kontakt med 

respondenterna föregicks med telefonsamtal där förfrågan om intervju, samt 

syftet och metoden för undersökningen presenterades samt att resultatet skulle 

redovisas anonymt. Det följer den forskningsetik som Johansson & Svedner27 

förespråkar, utifrån de anvisningar humanistisk-samhällsvetenskapliga 

                                                 
24 Bell, 2000 s. 62-63 
25 Ibid. s.64 
26 Lorentsson, 2004 
27 Johansson & Svedner, 1998 s. 44 
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forskningsrådet utarbetat, att examensarbeten ska bygga på. Även Bell28 pekar 

på regler för genomförandet av intervjun där öppen och rak information för 

deltagarna är ett måste. Det som redovisas öppet om respondenterna är kön, yrke 

och årskurs de är verksamma i. 

 

För undersökningens tillförlitlighet samt för att förenkla dokumentationen av 

respondenternas svar gjordes ljudupptagning för en senare transkribering och 

sammanställning. Fördelen med ljudupptagning är att det lättare går att 

kontrollera ordalydelsen vid exempelvis citat. Däremot är det tidsödande med 

transkribering, då ljudupptagning mer kan ses vara ett komplement till egna 

anteckningar som förs vid intervju.  

 

Den första intervjun påbörjades med den kvinnliga specialpedagogen (som i 

sammanställningen betecknas som X) då den andra respondenten inte var 

närvarande. Den manlige respondenten var något försenad men fick samma 

frågor (betecknas i sammanställningen som Y). Intervjuerna varade i ungefär 45 

minuter lokaliserad i respondenternas skola.  

 

De i förväg formulerade frågorna som respondenterna skulle svara på handlade 

om respondenternas erfarenheter och reflektioner kring bland annat specifika 

svårigheter hos adoptivbarn och deras metoder att ingripa dessa eventuella 

problem. Se bilaga 1 för samtliga intervjufrågor.  

 

Respondenterna hade erfarenhet om just språksvårigheter bland adoptivbarn då 

de i sin roll arbetade som specialpedagoger, vilket var något som dock 

efterfrågades inför en eventuell intervju. Skulle frågorna ställas till vanliga 

klasslärare skulle det finnas risk för spekulationer och antaganden om just 

eventuella svårigheter rörande adoptivbarn då de inte nödvändigtvis har haft 

erfarenheter av detta fenomen. 

 

Genom att intervjufrågorna i förväg är formulerade och standardiserade blir 

analysarbetet lättare att genomföra vilket i sin tur ger fördelar då tidsramar ofta 

                                                 
28 Bell, 2000 s.122 
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är det största hindret för arbetet.29 Strukturerad intervju kan till viss grad liknas 

vid en muntlig enkätundersökning där svarsalternativ må vara fasta, exempelvis 

ja/nej men där ofta respondenten svarar mer öppet.30 

 

Det som skiljer vid en kvalitativ intervju är att endast ett färre antal frågor är 

förutbestämda för att sedan tillsammans med respondenten följa upp svar med 

följdfrågor och på så vis få mer information. Vidare innebär det även att 

intervjuer skiljer sig åt beroende på hur respondenter svarar utifrån deras egna 

erfarenheter och reflektioner kring ett visst fenomen.31   

 

Den ursprungliga avsikten inför intervjuerna var dock att intervjuaren skulle 

genomföra kvalitativa intervjuer med respondenterna. Vid intervjun ställdes 

dock inte några följdfrågor på intressanta svar vilket resulterat i att metoden 

ändrat karaktär. Respondenterna hade dock inte i förväg tagit del av frågorna 

som skulle ställas. 

 

Analysförfarandet efter intervjuerna gick ut på att finna de grundläggande och 

centrala uppfattningarna respondenterna hade gällande på de frågor som ställdes 

under intervjun. Genom att skala av för respondenternas exemplifiering där 

enskilda individer beskrevs har det i analysen enbart lyfts fram tydliga tendenser 

på just deras uppfattningar. Med direkta citat exemplifieras för de resonemang 

som framfördes. Det som exkluderats i analysen har varit ett flertal beskrivande 

exempel på enskilda, dock icke av respondenterna namngivna elever. Orsaken 

till det har varit att respondenternas svar i dessa fall inte fyllt någon funktion till 

denna uppsats syfte och frågeställning att betrakta utlandsadopterade som en 

homogen grupp. Utifrån sammanställning av intervjuerna har det nyttjats till att 

se över vilka eventuella likheter och olikheter som kan härledas till de tidigare 

teorierna angående språkutveckling och tidigare forskning.  

 

Slutligen, som författare finns det följaktligen skäl till att underrätta samtliga 

intressenter angående intervjuundersökningen, rörande detaljer som inte kan 

                                                 
29 Bell, 2000 s. 122 
30 Johansson & Svedner, 1998 s. 44 
31 Ibid. 1998 s. 44-45 
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redovisas för, exempelvis informella samtal som föregicks före eller efter 

ljudupptagning eller möjlighet att ta hänsyn till om svårigheter för respondent att 

tolka frågeformulering.32 Här bör det dock poängteras att själva strukturen med 

frågeformulering och transkribering genomfördes gemensamt i ett tidigare 

fungerande lagarbete.  

 

3.3 Begrepp 
Adopterade barn definieras som ett barn som upptas av någon annan än sina 

biologiska föräldrar och med detta begrepp innefattas alla barn som adopteras 

inom Sveriges gränser.33 Det inkluderar även utlandsadopterade barn, det vill 

säga barn som adopteras från andra länder (inom Europa och övriga världen). 

Med hänsyn till att de barn som adopteras till Sverige framförallt har sitt 

ursprung i Kina, Sydkorea, Vietnam och Columbia34 definieras begreppet 

utlandsadopterad i denna uppsats som ett barn adopterat från länder utanför 

Europa.  

 
Vad gäller barn i behov av särskilt stöd syftas i denna uppsats på de barn som 

har olika behov av en undervisning som är anpassad just till deras förmåga och 

förutsättningar.35  

4 UNDERSÖKNING 

4.1 Inledning 
 
Nedan följer först en sammanställning av de centrala begrepp som lyfts fram i 

litteraturen. Den följs upp av den undersökning som genomfördes i form av 

intervjuer och det resultat som undersökningen gav.  

 

Olika perspektiv och förhållningar till hur adopterade lyckas med språkbruket i 

den svenska skolan och samhället visar stundtals på olika uppfattningar. Det har 

forskats kring om hur adopterade utvecklas i det svenska samhället rent 

                                                 
32 Syftar på skevhet vid intervjuer där exempelvis en och samma fråga kan uppfattas och 
besvaras olika av respondent då intervjuaren må ha olika tonfall eller kroppsspråk, Bell, 2000 s. 
123 
33 Norsteds svenska ordbok 1990 
34 Statistik från MIA, 2007 
35 Haug, 1998 s.60-61 
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pedagogiskt och huruvida adoptivbarn bör placeras i blivande adoptivhem så 

tidigt som möjligt, för att underlätta assimileringen i den nya familjen. 

4.1.1 Anpassning 
För adoptivbarn med ursprung utanför Europa har studier från 1970-talet visat 

att de haft en del övergående problem vad gäller den allra första tiden i Sverige 

men att de inte skilde sig från andra barn under förskoleåldern på något 

anmärkningsvärt sätt. I slutet av 1980-talet visade dock alarmerande 

forskningsresultat från barnpsykiatriska kliniker och socialförvaltningar på att 

många adoptivbarn med utländsk härkomst hade problem med kriminalitet, 

skolk och aggressivitet.36  

 

Enligt SiS-rapport37 påvisar att adoptivtonåringar är överrepresenterade i s.k. § 

12-hem som omhändertagna under 1990-talet. Aggressivt beteende med hot och 

våld var typiska drag som inte var förknippat med allehanda droger. Detta ska 

vara ett fenomen som beror på den bristande och därmed även infekterande 

kontakten mellan föräldrar och barn samtidigt som barnet genomgått en speciell 

identitetsproblematik.  

Adoptivbarn löper tre till fyra gånger större risk att få allvarliga psykiska 

problem som leder till självmord, försök till självmord och psykisk störning. Det 

betyder dock inte att det är vanligt med självmord hos adopterade, bara att det är 

vanligare relativt sett.38 Då det finns internationella undersökningar som ger stöd 

för att adoptivbarnen löper större risk än andra barn att utveckla 

beteendeproblem som t ex kriminalitet, våldsamhet och aggressivitet. Svenska 

undersökningar är inte lika entydiga utan de flesta visar samma grad av 

anpassning hos de adopterade som svenskfödda. I de kliniska undersökningar 

har man sett en överpresentation av adopterade barn i allmänhet och eftersom 

dessa barn genomgår oftare psykiatrisk behandling och är oftare intagna kan det 

ha tolkats som att de har lättare att drabbas av problem.39  

                                                 
36 Hjern 1998 
37 Statens institutionsstyrelse, SiS-rapport 1996:4 
38 Carlberg & Nordin Jareno 2007 s.15 
39 Carlberg & Nordin Jareno 2007 s.127 - 128 
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4.1.2 Skolgång 
I SOU 2003:4940 visas att adopterade klarar sin skolgång som genomsnittet i 

respektive land. Dock har fler adopterade behövt specialundervisning. De 

skolproblem som fanns berodde bland annat på språksvårigheter, då det gällde 

mer abstrakta begrepp och syntax, det s.k. ”skolspråket”.  

 

Hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter var också vanligare i gruppen 

adopterade vilket försvårar skolarbetet.41 De adopterade har ofta en skol-

utbildning som är 1,5-2 år kortare än biologiska, icke-adopterade syskons och 

adoptivföräldrarnas utbildning. Det beror på att adoptivföräldrarna oftast är mer 

välutbildade än genomsnittsföräldrar.42 Åldern vid adoptionen har betydelse för 

utbildningsnivån. För dem som kom under sitt första levnadsår var skillnaden i 

längd av utbildningen, jämfört med de biologiska syskonen, mindre är för dem 

som kom senare. 

4.1.3 Språket 
Ingegerd Gardell43 har i en studie av 207 ungdomar, födda 1956-1964 och 

adopterade i Sverige före 1971, bl.a. kartlagt barnens språkutveckling. Trots att 

adoptivbarnen enligt henne snabbt lär sig ett välfungerande talspråk har hon i sin 

undersökning visat att nära hälften av de utländska adoptivbarnen uppvisar 

brister, som framförallt framdagas i grundskolans övre årskurser. Dessa brister 

kan dels visa sig vara som oförklarliga och för varje barn varierande luckor i 

förståelsen av högst vanliga och grundläggande svenska ord, dels vara dålig 

motivation och förmåga att lyssna, t ex då läraren började katederföreläsa på 

högstadiet. De hade också svårigheter att formulera sig skriftligt, då det gällde 

meningsbyggnad som att böja ord korrekt, såväl med problem med 

matematikens benämnda tal samt svårigheter att lära sig främmande språk. 44  

 

Gardell hävdar därtill att den specialundervisning i svenska som finns i skolorna 

är avsedd för barn med klassiska läs- och skrivsvårigheter och att den inte 

lämpar sig för denna typ av språkproblem som har sitt ursprung i separation från 

                                                 
40 Socialdepartementet, SOU 2003:49 s.46, 50 
41 Ibid. s.47  
42 Ibid. s.49 
43 Gardell, 1979 
44 Hägglund 1989 s.8 
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annan språklig och kulturell miljö. De barn som bott på barnhem i åldern ett och 

ett halvt till två år samt de som hade flera symtom på kroppsliga sjukdomar vid 

ankomsten till familjen och visade stark anpassningsångest hade också mera 

språkbrister än övriga barn. Gardell menade att det beror på att barn i åldern 18–

24 månader utvecklar begrepp, som just håller på att förvandlas till symboler i 

ett passivt ordförråd, medan det ännu nätt och jämnt börjat aktivt använda orden. 

Ett plötsligt avbrott av denna process för att i stället börja bygga upp ett helt nytt 

språk skulle alltså vara speciellt påfrestande. 

 

Gardell påpekar att barnen förlorar sitt ursprungsspråk snabbt och ohjälpligt, 

eftersom det sällan finns någon i omgivningen, som kan tala det. Barnens 

intresse för att senare återuppta sitt hemspråk är ganska svalt. Det är lika svårt 

för dem att göra det, som för ett barn som aldrig talat det aktuella språket.  

4.1.4 Tidsuppfattning 
Många adoptivbarn får svårigheter med tidsuppfattning och problem att lära sig 

klockan eller förstå innebörden av en tid. Adoptivbarnen som har bott på 

barnhem har oftast inte haft anledning att hålla reda på vad man ska göra och när 

man ska göra det utan någon annan har gjort det åt dem. Man har inte heller 

behövt skynda sig till skolan om man nu har gått i skolan för det har man gjort 

inom institutionen. Veckor, månader och årstider upplevs olika i olika kulturer. 

Särskilt barnhemsbarnens liv kan ha varit enahanda då både vardagar och 

helgdagar kan ha varit likadana.45 Hägglund exemplifierar med att nämna en 

mamma som har både biologiska barn och ett adoptivbarn, att hennes biologiska 

barn på morgonen frågar henne vad klockan är för att själva bedöma om de har 

bråttom till skolan medan hennes adoptivbarn frågar: Mamma har jag bråttom 

nu?  

4.1.5 Identitet och sociala koder 
Adoptionen påverkar de adopterades självkänsla och identitet. De är ofta mycket 

önskade barn, men känner sig också oönskade då deras biologiska föräldrar har 

valt att lämna bort dem. Nästan alla adoptivbarn får ett nytt svenskt namn som 

de nya föräldrarna börjar använda direkt. Eftersom många adoptioner är s.k. 

                                                 
45 Hägglund 1989 s. 132 
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”synliga adoptioner”46 där barnets utseende skiljer sig från föräldrarnas och 

kompisarnas kan frågan om identitet, vem är jag, medföra att man inte känner 

sig som exempelvis svensk eller inte blir av omgivningen att behandlad och 

bemött som svensk, trots att barnet har vuxit upp i en svensk kultur med svenska 

adoptivföräldrar. I vissa adoptivfamiljer kan olikheter mellan barn och föräldrar 

i temperament eller andra egenskaper som tycks vara ärftliga ställa till 

svårigheter. De flesta adoptivbarn har inre tankar om biologiska föräldrar, vilka 

är de, hur ser de ut, varför gav de mig bort.47 

 

Ofta har barnet med sig ett kulturellt sätt att uppföra sig. Dessa sätt kan skilja sig 

från det svenska. Till exempel att se någon i ögonen i vissa kulturer kan 

uppfattas som fräckt medan i Sverige uppfattas det som ett tecken om ärlighet.48 

4.1.6 Föräldrar 
Föräldrarna till adoptivbarnen är i allmänhet högutbildade och väldigt 

engagerade i sina barn och kompetenta i sin föräldraroll. Oftast är det 

föräldrarna som i tidigt stadium märker barnets språksvårighet men med kontakt 

med förskolan eller skolan får ett besked att allt är normalt och att 

språksvårigheterna ger sig med tiden. 49 

 

Många adoptivföräldrar skuldbelägger sig själva när det gäller barnens 

svårigheter och misslyckanden men en del av adoptivbarns problem kan 

förklaras med förhållanden som adoptivbarn hade innan de adopterades bort. 

Missbrukande mammors barn kan ha skadats redan i fosterstadium och 

fattigdom och bristande hälsovård kan ha medfört undernäring och ohälsa som 

har bidragit till olika komplikationer.50  

4.1.7 Skolpersonal 
I allmänhet har inte förskollärare och annan pedagogisk personal specifik 

kunskap om adoptivbarns språkutveckling. Det idealiska vore att alla barn 

bedömdes av en logoped i förskolan för att man tidigt ska fånga upp bristerna.51 

                                                 
46 Lindblad 2004 
47 Carlberg & Nordin Jareno 2007 s. 114 
48 Lagergren, 2000 s.9 
49 Nordahl 2005, 5 december  
50 Socialdepartementet, SOU 2003:49 
51 Nordahl, 2005, 5 dec  
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På grund av eventuella tidigare traumatiska upplevelser kan språkutvecklingen 

ha stannat av eller till och med gått bakåt. Adoptivbarnen kan få svårigheter att 

utveckla ett välfungerande språk.52 Det är mycket vanligt att språket låter bra 

och ordförrådet är stort med välfungerande meningar och fraser men att barnet 

saknar ofta djupförståelse vilket kan liknas med att många av adoptivbarnen har 

ett ihåligt språk. Enligt Hägglund kan dessa barn mycket av sin omgivning t ex 

ord på universum och himlakroppar eller alla ishockeytermer men vet 

exempelvis inte vad ”alldeles vid kanten” innebär. Vidare menar Hägglund för 

att dessa barn ska klara av skolsituationen är det viktigt att adoptivbarn får hjälp 

med språkträning så tidigt som möjligt. Helst skulle man börja med långt innan 

man börjar grundskolan.53 

4.1.8 Skolresultat 
SOU 2003:4954 visade att utlandsadopterade inte skilde sig särskilt mycket från 

svenska ungdomar när det gällde betyg. Medelbetygen från både grund- och 

gymnasieskola var nästan identiskt lika för de båda grupperna.  

 

Det noteras i studien att adoptivbarnens prestationsnivå var så påfallande lik den 

som andra svenska ungdomar uppnådde. Även om adoptivbarns erfarenheter 

före adoption är väldigt olika för olika barn så har de alla upplevt en eller flera 

separationer från biologisk familj och andra som stått dem nära. Många har även 

på andra sätt haft en traumatisk start i livet. Det är också sällan som de haft 

möjlighet att utveckla sitt eget språk i samspel med en vårdare som stått dem 

nära. Trots detta verkade det fungera bra i skolan för de allra flesta. 

 

Det kan nämnas att fem barn (3,2 %) i studien hade gått i särskola. Det är en 

betydligt större andel än i en årskull andra svenska barn där det är knappt en 

procent som går i särskola. Två barn hade på grund av psykiska eller sociala skäl 

inte klarat av grundskolan. Adoptivbarnen är en liten grupp, de tillhör femton 

olika årskullar och man vet heller ingenting om hur de en gång valdes ut för 

adoption.55 

                                                 
52 Stiftelsen Allmänna barnhuset s.28 
53 Hägglund, 1989 s.138 
54 Socialdepartementet SOU 2003:49 s.47  
55 Socialdepartementet, SOU 2003:49  
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4.2 Sammanställning av intervjuer 
En intervju genomfördes med två specialpedagoger. Båda pedagogerna arbetar 

på samma skola och har hand om varsin åldersgrupp. Personen som betecknas 

som X arbetar i årskurs 1 -5 och personen som betecknas som Y tar vid från 

årskurs 6 – 9.  

 

På frågan om det finns några specifika svårigheter bland adoptivbarnen svarade 

X att det är ganska vanligt att läs- och skrivprocessen är svår och inte riktigt har 

kommit igång. Vidare behöver barnen mycket hjälp under sina första år i 

Sverige samt att många hade behövt ha en talpedagog. Även pedagog Y har stött 

på specifika svårigheter bland adoptivbarnen.  

 

”De brottas med fonetik som e i det engelska språket… ” (Y) 

 

”Den [läs- och skrivprocessen, förf. anm] har varit störd på något sätt… 

De kanske hade behövt ha väldigt mycket mer hjälp under sina första år i 

Sverige”. (X) 

 

X känner till barnens bakgrund och ålder när de kom till sina familjer och 

beskriver hur svårigheter är större om barnen är väldigt små eller om de är lite 

äldre när de kommer till familjerna. Både X och Y är överens om att 

adoptivbarnen är i behov av särskilt stöd och enligt X ska stödet sättas in så fort 

som möjligt. Att läraren har kunskapen om särskilt stöd tror inte X räcker utan 

hon anser att det måste vara människor med specialutbildning. Lärarna vet att 

adoptivbarn har svårigheter men vet inte riktigt hur de ska hantera dessa. 

Alldeles för många skolor satsar inte på att ha kunniga personer.  

 

”Lärare vet nog en hel del och förstår att de har svårigheter men de vet 

nog inte riktigt hur de ska hantera det”.(X) 

 

Enligt X behöver adoptivbarnen stöd i strukturer. Stödet får inte börja på en för 

hög nivå och inte heller ställa alltför stora krav. Barnen ska få arbeta utifrån sina 

egna förutsättningar och därför är det viktiga att ha personal som klarar att göra 

individuella upplägg, speciellt i kärnämnen där strukturen är viktig. Y tillägger 
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att behoven är individuella, det kan gälla stavning, att avlyssna ljud, arbeta mer 

laborativt, ha dialog med eleven, ställa frågor och få svar och att resonera kring 

förhållanden.  

 

”Man ska inte tro att de mår bra av att få leka i 3-4 år och ska slippa bara 

för att de blir så förskräckligt upprörda om de blir tvungna att sitta med en 

penna i handen”. (Y) 

 

I intervjuskolan har barnen tillgång till en assistent och det finns ett speciellt 

schema för barnen som har speciella behov av struktur. Specialpedagogen har 

ett samarbete med klasslärarna. Y som har hand om äldre barn arbetar med 

enskilda elever som har uppenbara läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter 

med matematik. Han arbetar även i mindre grupper. Skolan har även en 

studieverksamhet där lärare lägger upp individuella program för eleverna, 

speciellt då eleven inte fungerar i klassrumssituationen. Y anser att resurser i 

form av pengar har utnyttjats så långt som det kunnat och att de brottas med 

tillgångar de har. X anser att det är oerhört lite pengar de får för att ta hand om 

barn i behov av särskilt stöd.  

 

”… vi kommer att få… oerhört lite pengar… och de [skolledningen, förf. 

anm.] räknar alltså med att vi ska klara precis allting” (X)  

 

Kontakten med föräldrarna anser både X och Y vara bra. Föräldrarna är 

angelägna och enligt Y är kontakten bättre med föräldrar till adoptivbarnen än 

med föräldrar till de biologiska barnen.  

 

”Jag har aldrig mött någon som det inte går att samarbeta med och 

upplever att ibland vill föräldrarna att man ska göra ännu mer” (X) 

 

X har ett samarbete med föräldrarna som gärna stannar för en stund i samtal 

med skolan och hon tycker att det har fungerat väldigt bra. Y berättar att 

föräldrarna inte involverar sig i hans arbete. 
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De adoptivbarn som kommer till Sverige som mycket unga är oftast väldigt 

utåtriktade och sociala och tar för sig på ett normalt sätt. De äldre barnen kan ha 

svårt med sociala koder och få problem i kamratgruppen. De missuppfattar 

mycket och har behövt samtal med vuxna för att öva sig att kunna avläsa 

situationer.  

 

”för de har inte kunnat tolka och lyssna och avläsa sociala koder… De 

missuppfattar mycket” (X) 

 

På frågan om kunskapsmässiga prestationer svarar X att barnen är väldigt 

allmänbildade och kan mycket om omvärlden men har svårigheter med det 

teoretiska. Y berättar om att eleverna har klarat sig med godkänt betyg och i 

något fall mer än godkänt, men då har de fått jobba för att få de här betygen. Y 

tillägger dock att han endast ser sina egna elevers prestationer men att det 

kanske ute i övrig verksamhet finns elever det fungerar bättre för.  

 

”Vi har väl många exempel på just de här barnen som har varit väldigt 

duktiga på massor av områden… det kan vara geografi, biologi, 

samhällskunskap och politik… men de har haft jättesvårt med det 

teoretiska”. (X) 

 

4.3 Summering  
Det centrala i denna undersökning har varit att se över vilka problem som 

utlandsadopterade kan få i den svenska skolan. Åtta skilda områden har 

redovisats, bland annat utlandsadopterades skolgång, brister i äldre 

utlandsadopterades språk samt behov av skolpersonalens stöd för att i ett tidigt 

skede motverka språksvårigheter.  

 

Som komplement till ovanstående intervjuades två specialpedagoger om ämnet. 

Deras reflektioner belyser bland annat svårigheter vad gäller läs- och 

skrivprocessen, vikten av att kunna erbjuda rätt sorts stöd så tidigt som möjligt 

för att skapa strukturer och individuella upplägg för elever som behöver mer 

hjälp med exempelvis kärnämnen.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Språkteorier och språkutveckling 
Sammanfattningsvis kan det sägas att litteraturstudier kring forskning om 

utlandsadopterade visar att dessa kan vara i behov av särskilt stöd. Det finns 

faktorer som inverkar på språkinlärning och som kan komma att utvecklas till 

språksvårigheter.  

 

Christina Lagergrens56 uppfattning om att barnens språk utvecklas i dialoger 

med vuxna baseras på behaviorismens teori som anser att språkutvecklingen 

sker genom imitation och social förstärkning vilket innebär att stimuli och 

vuxenkontakt med positiv förstärkning är central. Lagergren pekar på vikten av 

många upplevelser för att ett barn ska få en rikt och varierande språk. Detta 

styrks av den behavioristiska teorin som hävdar att språket inte nödvändigtvis 

utvecklas i enlighet till personlig mognad utan snarare i form av stadier där det 

mänskliga beteendet sker i en inlärningsprocess. Språksvårigheter skulle i det 

här fallet kunna bero på brister på språkliga betingelser eller stimuli.  

 

Vidare menar Lagergren att alla barn föds med en beredskap för språk. Enligt 

nativitistisk teori betonas arvet och mognadens roll för inlärning. Den mänskliga 

hjärnan är konstruerad så att barnet inte kan undvika att utveckla ett språk och 

teorin pekar på att språkinlärningen lättare sker före puberteten då barn tillägnar 

sig språket under några få år utan formell undervisning. Teorin anknyter även 

till vikten av arvet och mognaden för språkutveckling och hur den påverkas av 

vid vilken ålder barnet möter ett språk. Enligt kognitivismen57 är språket ett 

teckensystem som har utvecklats i ett socialt sammanhang och det är i direkt 

samspel med den fysiska och sociala miljön där barnets aktiva förmåga av att 

undersöka omvärlden är avgörande hur barnets språk kommer att utvecklas. 

Detta styrks genom Lagergren uppfattning om att barnets språkutveckling är ett 

samspel med omvärlden som sker genom att barnet får vara med och tolka olika 

intryck som det har inhämtat genom sina sinnen.  

 

                                                 
56 Lagergren, 2000 
57 Arnqvist, 1993 
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Madeleine Katz58 tar upp sambandet mellan tänkandet och slutledningar som 

delvis vilar på den kognitiva teorin om förmågan att utforska omvärlden och att 

det är yttre handlingar som övergår till att bli inre handlingar genom att barnet 

drar slutsatser av de samband som det upplever och delvis på den 

behavioristiska teorin om betingelser och stimuli. Lagergren betonar i samma 

anda ”här- och- nu –situationer” som lägger grunden till samtalsregler. 

Hägglund stödjer sitt resonemang med att barnet reagerar tidigt på tal, på 

behaviorismens stimuli och vuxenkontakter, såväl som nativitismens 

arvsbegrepp. 

 

Utlandsadopterade barn har alltså en annorlunda språkutveckling både när det 

gäller förutsättningar för utveckling och kontinuiteten i utvecklingen. Brister i 

den tidiga kommunikationen, kroppskontakt och samspel kan ha effekt på den 

senare språkliga utvecklingen.59 Under barndomen kan de ha fått göra ett totalt 

kultur- och språkbyte. När utlandsadopterade väl lär sig använda sitt modersmål 

med familj och släkt och har möjlighet att utveckla sitt språk, hamnar 

adoptivbarnen i en ny situation där det tidigare modersmålet skall ersättas med 

en annan språkkultur. Adoptivbarnen lär sig fort det nya språket men det betyder 

dock inte att språkbytet skulle vara problemfritt.  

 

Språkutveckling hänger således nära ihop med barnets totala utveckling, 

kroppsligt, känslomässigt och förståndsmässigt. Det gäller alltså att inte se 

språkutvecklingen som en isolerad företeelse. Detta är särskilt viktigt när det 

gäller adoptivbarn. 

 

5.2 Intervjuer och forskning 
Enligt intervjuerna finns det läs- och språksvårigheter bland adoptivbarnen. 

Gardells60 undersökning kom fram till att nära hälften av de utlandsadopterade 

barnen visade språkliga brister bestående av förståelse av enkla och vanliga 

svenska ord. Även motivationen och förmågan att lyssna på läraren visade 

brister. Adoptivbarnen har också svårigheter att formulera sig skriftligt. Även 

                                                 
58 Kats, 1990 
59 Carlberg & Nordin Jareno, 2007 s.87  
60 Gardell, 1979 
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problem med matematik och främmande språk förekommer. På grund av 

eventuella traumatiska händelser kan språkutvecklingen ha stannat av eller till 

och med gått bakåt. Enligt forskning är hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheterna som försvårar skolarbetet vanligare bland de 

adopterade än de svenskfödda. 

 

Respondenterna stödjer ovanstående med sina erfarenheter. De upplever att det 

är vanligt med att läs- och skrivprocessen inte har kommit ordentlig igång och 

att adoptivbarnen behöver mycket hjälp under sina första år i Sverige. 

Pedagogerna gör individuella upplägg och strukturer kring språken och 

matematiken samt ger möjligheter att arbeta i mindre grupper då 

klassrumssituationerna inte alltid är de lämpligaste. Barnen ges möjligheter att 

arbeta utifrån sina egna förutsättningar och stödet sätts in på nivån som inte får 

vara för högt.  

 

Enligt Gardells undersökningar har barnen som har vistats på barnhem i åldern 

ett och ett halvt till två år mera språkbrister än övriga barn. Däremot pekade 

respondenterna på att svårigheter är större om barnen är väldigt små eller om de 

är lite äldre när de kommer till familjerna. Forskningen fastlår däremot att de 

barn som kom till sina adoptivföräldrar under sitt första levnadsår uppnådde 

ungefär lika lång utbildning som adoptivföräldrars biologiska barn.  

 

Både intervjuerna och forskningen tar upp sociala koder där enligt 

respondenterna visar på att de sociala koderna är svårtolkade då man är 

adopterad vid äldre ålder. Enligt forskning har barnen med sig kulturella sätt att 

uppföra sig och missuppfattningar kan lättare ske och konflikter med kamrater 

kan uppstå. Barnen som har kommit tidigt till Sverige är oftast mer utåtriktade 

enligt intervjuerna.  

 

Både forskning och intervjuer stämmer överens med om föräldrarnas roll. 

Respondent X ansåg att föräldrarna är mycket intresserade och delaktiga i sina 

barns skolgång och forskningen visar också att engagemanget och kompetensen 

hos föräldrarna är stort. Enligt forskning är det oftast föräldrarna som först 

märker språkbristerna och enligt respondenterna vill föräldrarna att 
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skolpersonalen ska göra ännu mer för att hjälpa barnen. Trots att föräldrarnas 

engagemang i allmänhet upplevs som bra hävdar Allmän SiS-rapport 1996:4 att 

orsaken till att adoptivtonåringar på 1990-talet var överpresenterade i § 12-hem 

var bristande kontakter mellan föräldrar och barn samtidigt som barnet har haft 

identitetsproblem. En av anledningar till identitetsproblem är de så kallade 

”synliga adoptioner” där adoptivbarnets utseende skiljer sig från 

adoptivföräldrarnas och medför att barnet inte identifierar sig med sin nya familj 

och med sin omgivning.  

 

De intervjuade ansåg att stödet för adoptivbarnen ska sättas in fortast möjligt 

och på rätt nivå och att lärarna i allmänhet har vetskap om att särskilt stöd 

behövs men att de inte har erforderliga kunskaper för att hantera detta utan det 

är viktigt att specialpedagoger sätts in. Forskningen håller också med om att 

pedagogisk personal inte har specifik kunskap om adoptivbarns språkutveckling. 

Gardell gör gällande att den specialundervisning i svenska som finns i skolorna 

är avsedd för barn med klassiska läs - och skrivsvårigheter och att den inte är 

lämplig för språkproblem som har sitt ursprung i separation från annan språklig 

och kulturell miljö. Viktigt enligt forskningen är även att stödet sätts in i tidigt 

skede och att alla adoptivbarn borde bedömas av en logoped redan i förskolan. 

Även de intervjuade påpekade att adoptivbarnen hade behövt ha hjälp av en 

talpedagog i ett tidigt skede.  

 

Både respondenterna och forskningen var samstämmiga i frågan om 

skolresultat. Enligt båda fungerar de flesta adoptivbarnen bra i skolan och 

uppnår godkända nivåer. Dock har fler adoptivbarn behövt specialundervisning 

främst på grund av språksvårigheter då barnen har haft problem med abstrakta 

uttryck och syntax. I allmänheten är barnen dock mycket allmänutbildade och 

trots att de ibland har haft traumatiska erfarenheter i livet når de likvärdiga betyg 

som svenskfödda barn. 

 

5.3 Avslutande reflektioner 
Utifrån egna erfarenheter av undervisning av utlandsadopterade barn kan jag i 

efterhand analysera mitt beteende som människa och min roll som pedagog. Jag 
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kan erinra mig att jag blev väldigt förvånad och ställd när jag första gången vid 

upprop läste upp ett typiskt svenskklingande namn och en mörkhyad kille 

bekräftade sin närvaro. Betyder det att jag bidrar till den dubbla identiteten 

Hübinette61 pekade på eller att som människa är det kanske mänskligt att reagera 

så som jag gjorde? Som människa kanske det är förståeligt, men som pedagog 

bör man alltså vara medveten om att allt inte riktigt är som man kan förvänta sig 

och att i en klassrumssituation bör man vara förberedd.  

 

Vidare minns jag även att personen var mycket välartikulerad men var dålig på 

stavning och med många grammatiska fel vilket jag noterade först vid skriftliga 

prov. Som människa förundrades jag över detta och i mitt huvud gick det inte 

riktigt ihop. Som pedagog gjorde jag allt i min makt för att se hur jag kunde 

hjälpa eleven genom att låta honom muntligt formulera vad han menade etc.  

Krocken som Hübinette nämner och det som respondenterna pekade på om 

behov av stöd i undervisningen har en anknytning till verkligheten även om det 

ska klarläggas att det inte gäller för alla utlandsadopterade.  

 

Litteraturen visar tydligt att adoptivbarn dras med svårigheter, inte minst vad 

gäller språket och språkanvändning. Orsakerna må vara av komplicerad art men 

samtidigt finns det belägg för att man kan arbeta och bistå elever som är 

utlandsadopterade. I enlighet med ITPA-test62 finns det även möjlighet att kunna 

se till att skolkurator och specialpedagog tillsammans med talpedagog finner 

möjligheter till att hjälpa elever i behov av särskilt stöd om så behövs. Det som 

däremot kan vara av känslig art är att det blir till en ytterligare belastning för de 

adopterade och deras föräldrar. Samtidigt är skolan för alla och det finns precis 

som för dyslektiker63 och barn med ADHD64 åtgärdsplaner eller 

handlingsplaner, bör det även finnas tillräcklig kompetens bland den ansvarige 

skolledningen för att se till att sådana möjligheter erbjuds även till adoptivbarn. 

Det är svårt att kräva att varje enskild lärare ska ha tillräcklig stor kompetens för 

att arbeta med språksvårigheter, vilket även respondent X kommenterar med att 
                                                 
61 Hübinette, 2004 
62 ITPA Illinois Test of Psycholinguistic Abilties (ett språklig test som kartlägger barnets sätt att 
inhämta och bearbeta information och som genomförs av speciallärare), Holmgren, 2002 
63 Person med partiell oförmåga att känna igen ord och bokstäver 
64 ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (Internationell beteckning för störning 
avseende avledbarhet och hyperaktivitet) 
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det föreligger bekymmer för lärare själva med att hantera just detta. Så därför 

bör det för lärare finnas en trygghet i att vända sig till skolledningen som 

möjliggör för resurser vad gäller stöd i undervisningen.  

 

Både i skollagen och i LPO 94 står det uttryckligen att skolan skall, inte bör, 

hjälpa elever med särskilt behov. ITPA testet har förvisso vissa nackdelar och 

brister65 men är i nuläget en god metod för att ta del av om en elev dras med 

språksvårigheter av något slag. Det som i våra ögon blir högintressant är 

däremot hur en långsiktig plan skulle kunna utformas så att eleven i sig kan 

knyta bättre band till språket såväl som känslan för sitt nya fosterland, dock 

helst inte på bekostnad av att behöva förneka sitt biologiska ursprung.  

 
Dessutom är det av vikt att kunna arbeta utifrån den mångkulturella skolan som 

är så framträdande i dagens samhälle. Adopterade barn i skolan kan ställas inför 

högre krav jämfört med andra elever oavsett påbrå. Däremot finns det måhända 

olika faktorer som kan påverka i negativ riktning om inte god hjälp finns att 

tillgå. Det är detta som är pudelns kärna och som måste finnas tillgängligt för att 

alla parter ska ha möjlighet att kunna uppleva sin barndom som en trygg och 

säker upplevelse.  

 

Genom att återknyta till Obondo66 får det även en viktig betydelse för 

språkbruket och en insikt om hur språksvårigheter skulle kunna förebyggas. Det 

med utgångspunkt i att vara medveten om den adopterade har en, beroende på 

ålder vid adoption, annan språksocialisation som kan skilja sig från det typiska 

västerländska medelklassens, som pedagoger i allmänhet utgår från i sin 

undervisning men även för adoptivföräldrar som har ett annat 

språksocialiseringsmönster. Utöver Obondos förslag till hur skolan skulle arbeta 

i sådan situation skulle det även kunna följas upp med att erbjuda adopterade 

barn modersmålsundervisning, vilket annars kan innebära att det ursprungliga 

modersmålet förloras och med det en möjlighet till ökat språkbruk. Framförallt 

är det av intresse att pedagoger ges utrymme att föra god dialog med föräldrar 

oavsett bakgrund för att följa upp hur språkutvecklingen sker.  

                                                 
65 Testet går att användas först från och med 5 års ålder 
66 Obondo, 1999 
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Dock kvarstår frågan om det är rätt att utgå från att utlandsadopterade är i behov 

av särskilt stöd. Onekligen finns det underlag för detta påstående utifrån den 

litteratur som presenterats samt det underlag som intervjuerna gav. Men här ska 

en tanke reserveras. Precis som det kan återknytas till att likväl som skolan ska 

vara för alla, ska man ta hänsyn till att denna paroll bygger på att skolan är en 

plats för individer och således att alla personer har sina olika egenskaper. Vad 

jag vill komma fram till är att bara för att man har ett annat biologiskt ursprung 

än det land man vistas i, behöver det inte innebära att det automatiskt leder till 

exempelvis språksvårigheter i skolan. Alla utlandsadopterade är inte dömda till 

att utveckla svårigheter på grund av faktorer som berör ålder vid adoption, 

språkutveckling eller ursprung.  

 

Kontentan av vad jag lärt mig under arbetets gång är att även om jag undersökt 

en viss given grupp, finns det ett behov att som pedagog ständigt vara 

uppmärksam och förberedd på att man för eller senare stöter på elever som 

kommer att vara i behov av extra stöd för att kunna garanteras en god skolgång. 

Jag är inte rädd för att stöta på dessa elever men jag är livrädd för att jag missar 

de elever som är i detta behov.  
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Bilaga 1 
 
 
Nedan redovisas för de frågor respondent X och Y fick besvara på. Frågorna 
ställdes inte nödvändigtvis i just nedanstående ordning.  
 
Intervjufrågor: 
 
Finns det specifika svårigheter bland adoptivbarn? 

Känner respondenten till adoptivbarnens bakgrund?  

Är adoptivbarn i särskilt behov av stöd? 

Tror respondenten att pedagoger i allmänhet har kunskaper om behov av stöd? 

Vilken form av stöd behöver adoptivbarn? 

Vilka lösningar erbjuds vid respondentens skola? 

Hur påverkar eventuella språksvårigheter på adoptivbarns skolprestationer? 

Har skolan resurser att erbjuda tillräckligt med lösningar? 

Hur är samarbetet och kontakten med adoptivföräldrar och skola? 

Hur är den sociala relationen, kamraterna/umgänget i skolan mellan adoptivbarn 

och andra barn? 

Hur ter sig adoptivbarns kunskapsmässiga prestationer? 

 
 
 


