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Sammanfattning/Abstract 

Forskningen om internationellt adopterade barn har visat att dessa barn löper en större risk att få 

språkliga problem, jämfört med sina jämnåriga kamrater. Framförallt har problemen förknippats 

med svårigheter med abstrakt tänkande, även svårigheter med matematik har uppmärksammats. 

Forskning visar att de språkliga svårigheterna finns hos närmare hälften av alla internationellt 

adopterade och det som framkommit är att svårigheterna kan uppstå av två orsaker. De 

orsakerna som nämnts är i första hand den så kallade språkbrytningen medan den andra orsaken 

beror på brist på bra mat och uppmärksamhet som ofta uppstår på institutioner såsom 

exempelvis barnhem. Språksvårigheterna som kan uppstå är dock i de flesta fall möjliga att 

överbrygga. 

I detta arbete har intervjuer gjorts med tolv föräldrapar som sammanlagt har 22 internationellt 

adopterade barn som adopterats mellan tidigt 70-tal och 90-tal. Det som undersökts är i första 

hand hur många av dessa barn som upplevts haft svårigheter i sin språkliga utveckling utifrån 

föräldrarnas perspektiv. Intervjuresultaten har sedan jämförts med befintlig forskning och visar 

att resultaten som framkommit av intervjuerna stämmer bra överens med bilden som ges i 

forskningen.  

Nyckelord: internationellt adopterade, språkutveckling, kunskapsutveckling, språksvårigheter.  
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Allra först vill jag tacka mina respondenter som ställde upp öppenhjärtligt för att dela med sig av 
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Inledning 

Lärare och pedagoger ser ofta utlandsadopterade som vilket svenskt barn som helst. Men alla 

utlandsadopterade har en särskild gemensam erfarenhet. Det språk som de får vid födelsen byts 

abrupt ut mot ett helt annat språk. Hur påverkas då barnet av detta? Språket är trots allt väldigt 

grundläggande i livet och dess vardag och om då språkbytet påverkar språkutvecklingen så är det 

bra om detta lyfts fram.  Det lilla barnet föds in i en språkmelodi och kulturbundna gester vilket 

också innebär att man vyssjar och tröstar barn på olika sätt. När små barn adopteras och möter 

ett nytt språk innebär det alltså en stor omställning.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur adoptivföräldrar uppfattat sina barns språk- och 

kunskapsutveckling. Hur adoptionen påverkar barnens utveckling är ett relativt outforskat 

område. Det kan dock vara bra för både adoptivföräldrar samt pedagoger och annan personal, 

som möter utlandsadopterade barn, att känna till språkfrågor som hör samman med adoptionen. 

Eventuella svårigheter i språk- och kunskapsutveckling kan på så sätt förklaras och förebyggas.  

Frågor: 

 Hur tänkte blivande adoptivföräldrarna om adoptivbarns språkutveckling? 

 Vilka erfarenheter har adoptivföräldrar av barnets inträde i det svenska språket 

beträffande ursprungsspråk och tidig språkutveckling? 

 Hur ser adoptivföräldrar på sitt adoptivbarns språk- och kunskapsutveckling under 

skoltiden?  

 Vad hade föräldrarna ”med facit i hand” önskat känna till innan adoptionen samt velat 

förmedla till pedagoger och andra adoptivföräldrar?  

Adoption  

Adoption betyder ”att uppta som sin egen”. År 1917 fick Sverige sin första adoptionslag som kom att 

innebära att inget barn fick adopteras om det inte var för barnets bästa. Under 1960-talet började 

man adoptera internationellt och från år 1969 räknar man med att cirka 50 000 adopterade 

kommit till Sverige. Idag finns mellan 47 000 och 50 000 internationellt adopterade i Sverige.1 

Det finns också 60 000 nationellt adopterade2. Vanligast idag är dock internationella adoptioner. 

Men nationella adoptioner förekommer fortfarande, dock sker dessa adoptioner vanligen inom 

familjen eller släkten. Det förekommer också fosterhemsplaceringar3.  

                                                 
1 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, se bokens baksida, samt för övrig information se bilaga 3 
2 http://www.adoptionscentrum.se/sv/Adoption/Forskning/(besökt 2010-05-02) 
3 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/adoption/nationelladoption (besökt 2010-05-02) 
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Internationella adoptioner sker främst genom auktoriserade organisationer, framförallt genom 

fem stycken organisationer4 i Sverige vilka förmedlar internationella adoptioner från länder som 

Kina, Sydkorea, Vietnam och Indien men även Colombia med flera.5 För att bli godkänd som 

adoptivföräldrar måste man gå igenom flera olika processer. Först måste man kunna visa upp 

papper på att man har svårigheter att få biologiska barn. Sedan måste man kunna uppfylla 

givarlandets krav på de blivande föräldrarna och även hälsoundersökas. Annat som styr är parets 

enskilda och sammanlagda ålder samt givarländernas krav på att man varit gift i ett visst antal år.  

I adoptionsprocessen ingår även intervjuer utförda av socialtjänsten samt granskningar för att 

de blivande adoptivföräldrarna skall bli godkända både av Sveriges och givarlandets rättssystem. 

Som blivande adoptivförälder behöver du även ha tålamod då kön för att få barn kan vara flera år 

lång.    

Forskning idag 

Forskningen om adoption började på 1970- talet bland annat i USA och Sverige, vilka var först i 

världen att adoptera barn internationellt.6 Allt eftersom adoptioner över nationsgränserna 

kommit igång spred sig även forskningen kring internationellt adopterade genom vetenskapliga 

artiklar.7 Forskarna brukar i sina forskningsstudier vända sin information till adoptivföräldrarna 

och många av studierna samlar in materialet med hjälp av metoden intervjuer. Dessa intervjuer 

brukar även följas upp för att man skall få en bild av barnen i olika stadier och utveckling i livet. 8     

Vissa forskare har fokuserat på dessa individers känsla för anpassning i samhället och hur de 

reagerar på att de ser ”annorlunda” ut. Andra ville däremot fokusera mer på eventuella problem 

kring den fysiska och psykiska utvecklingen. Man har också börjat intressera sig för barnens 

språkutveckling och lärandeframsteg. För att lättare kunna behandla den svenska och nordiska 

tidigare forskningen finns sammanställningen Adoption - till vilket pris? som har använts i denna 

studie. Den är en sammanställning av forskning avseende adoptivbarn och deras liv efter 

adoptionen. I utredningen sammanfattas bland annat forskning om adopterade barns 

språkutveckling som: ”Det tycks framför allt vara i skolsituationer som de utlandsfödda 

adoptivbarnens språkproblem märks. Oftast handlar det om svårigheter att förstå mera abstrakta 

 

 

                                                 
4 Adoptionscentrum (AC), Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA-A), Barnens Vänner - internationell 

adoptionsförening (BV), Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA), Adoptionsföreningen La Casa 

(ALC) 
5 www.adoptionscentrum.se 
6 http://www.comeunity.com/adoption/adopt/research2.html (besökt 2010-05-21) 
7 http://www.comeunity.com/adoption/adopt/research2.html (besökt 2010-05-21) 
8 http://www.comeunity.com/adoption/adopt/research2.html (besökt 2010-05-21) 
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begrepp, vilket behövs för att använda språket som tankeverktyg”. 9 Även det vardagliga språket tas 

upp.  

 

Ett antal forskare redovisar följande i SOU:n 

I Ingegerd Gardells studie hade hela 47 procent av barnen, som är adopterade, 

språksvårigheter i högstadiet.10 Barnen i studien klarade sig bra i vardagligt tal med hade 

svårigheter att förstå lärarnas undervisning och då specifikt när föreläsningsliknande 

undervisningsmetoder användes och när elevernas skulle arbeta med uppsatsskrivande. Vad som 

är viktigt att påpeka är att barnen i studien kom till Sverige vid 1,5- 3 års ålder. Svårigheterna för 

dessa elever sågs tydligast när det gällde grammatik och korrekt ordföljd samt i elevernas svaga 

ordförråd.  

Monica Dalen och Barbro Saetersdal har i sin studie11 funnit liknande resultat som Gardell av 

93 indiska adoptivbarn jämfört med lika många norska barn. De fann ”skolspråksvårigheter” hos 

49 procent av de adopterade barnen. Hälften av dessa hade också svårigheter med det vardagliga 

språket. Författarna kom fram till kopplingar i dåliga skolprestationer i norska samt matematik 

och begrepp som gällde tid, rum och avstånd. Dalen och Saetersdal hade inte kopplat någon 

speciell ålder till skolsvårigheterna. Både de norskfödda barnen och adoptivbarnen trivdes bra i 

skolan och fungerade bra socialt.  

Boel De Geer12 jämför i sin studie fem adoptivbarn och ett svenskfött barn. De Geer hänvisar 

i sin studie till Jim Cummins13 som skriver om ”Basic interpersonal communicative skills”. Med 

detta menar han basalt ordförråd, verbal språksnabbhet och behärskande av vardagliga 

språkuttryck. Barnens ankomst till Sverige diskuteras även här och hur mycket det påverkar 

barnet. Ett av adoptivbarnen i studien kom till Sverige vid fyra år och tre månaders ålder. Detta 

barn var mest försenat i sin utveckling och efter två år i Sverige hade barnet fortfarande inte 

hämtat upp språket.  

Lingvisten Tove Skutnabb-Kangas14 använder termerna ”ytflyt” och ”tankeverktyg” när hon 

pratar om olika språkformer. Dessa svårigheter kan finnas hos invandrarbarn, trots att det är en 

skillnad i språksituationen om man jämför med adoptivbarn. Invandrarbarn pratar ofta  

ursprungsspråket vid sidan om det nya språket. De har redan ett språk som de hört i mammas 

mage som de ibland kan komma att fortsätta prata i familjen trots att de flyttat till ett nytt land.  

                                                 
9 SOU 2003:49 sid 45  
10 Internationella adoptioner. En rapport från Allmänna barnhuset i Stockholm (I:SOU 2003:49 sid 45,65) 
11  Utenlandsadopterte barn i Norge: tilpasning – opplaering – identitetsutvikling, empirisk undersokelse og 

teoretisk vidareutvikling. Spesiallaererhögskolen, Universitetet i Oslo. ( I:SOU 2003:49 Sid 45, 64) 
12 Internationally adopted children in communication. A developmental study. Lund: Dept. of Linguistics and 

Phonetics. Lund University. Working Papers 39. (I:SOU 2003:49 sid 45, 64) 
13 Cognitive/academic language proficiency, linguistic interpendence, the optimum age question and some 

institute for studies in education. Pp. 197-205. (I:SOU 2003:49 Sid 45, 64) 
14 Tvåspråkighet. Lund: Liber läromedel. (I:SOU 2003:49 Sid 46, 73) 
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Språket för adoptivbarnet bryts efter ankomst till det nya landet där adoptivföräldrarna talar ett 

annat språk än det de hörde i mammans mage. 

Även lingvisten Birgitta Hene har i sin studie15 forskat kring adoptivbarns språkutveckling. 

Som övriga forskare har hon sett att adoptivföräldrar och adoptivbarnens lärare har upplevt 

svårigheter i att förstå instruktioner och frågor som uppstår i klassrumssituationen.  

Men när Hene jämförde adoptivbarn och svenskfödda barn mellan 10-12 år såg hon inte så 

många skillnader. Dock hade adoptivbarnen svårigheter att förstå bokstavliga meningar och vissa 

meningsbyggnader, men detta ser hon dock varken som en språkförsening eller som en 

språkdefekt.  

Henningsen och medarbetare16 gjorde i Danmark en studie med sjutton adoptivbarn från 

Korea. Dessa barn kom till Danmark i 3-7 års ålder och hade bott i Danmark i minst två år då 

studien gjordes. Barnen i studien var normalbegåvade men hade en svaghet när det gällde 

orddefinieringar och ordspråk. Adoptivbarnen från Korea hade inga svårigheter med rums- och 

tidsbegrepp som adoptivbarn från andra delar av världen kan ha. Berntsen och Eigeland 17 gjorde 

en postenkät som gick ut till 241 adoptivfamiljer i Norge, det var föräldrarna som skulle svara på 

enkäten. Resultatet visade att 25 % av barnen hade eller hade haft språkproblem. 

Språkproblemen visade sig ha att göra med en eller flera olika faktorer. Exempelvis 

anpassningssvårigheter vid adoptionen. Vissa barn hade då bytt miljöer flera gånger i hemlandet 

innan adoptionen, även ålder vid adoptionen påverkade språkutvecklingen. Vid adoptionen var 

barnen mellan 2 och 4 år. Det finns enligt forskarna en kritisk period som är sårbar för barnets 

utveckling.  

 

Kritisk period i utvecklingen 

Enligt Gardell är denna kritiska period mellan 18 och 24 månader eftersom begreppen 

utvecklas då och symboler kopplas till ordförråd, även om barnen inte börjat använda orden 

förrän långt senare. Studierna som Hene och De Geer har gjort visar dock på andra resultat. Vid 

de lingvistiska studierna har man inte tagit hänsyn till barnens intelligens. 

Marianne Cederblad menar i SOU:n att adopterade barn inte är en homogen grupp, vilket hon 

anser att flera av studierna och forskarna inte tagit hänsyn till. Hon anser också att man varit 

slarvig kring att redovisa undergrupper i de olika studierna, vilket gör det svårt att göra  

 

 

                                                 
15 De utländska adoptivbarnen och deras språkutveckling. Sprinsrapport 36. Göteborg: Institutionen för 

Lingvistik, Göteborgs universitet. (SOU 2003: 49 sid 46, 66) 
16 Henningsen, N.J., Kulpa, L., Funder, N. & Rassmussen, L. Fra  Koreanska till dansk – en sproglig 

undersögelse af en gruppe adoptivbörn, der har skiftet kultur efter det 3 leveår. Köpenhavn : Center för 

Audiologopaedi, Köbenhavns universitet. (SOU 2003: 49 s. 46, 66) 
17 Intercountry Adopted Children and the New Language, Oslo: Norwegian Institute of Special Education 

(Thesis)  (SOU 2003: 49 sid 46-47, 61)  
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jämförelser. Vidare skriver hon att resultaten visar skillnader kring barnens psykiska och sociala 

anpassning beroende på åldern då de adopterats samt barnens upplevelser före adoptionen.   

Cederblad tar upp exempel på omvårdnad och miljö före adoption och beskriver då 

skillnaderna mellan länder som Rumänien där barn ”har extremt dåliga barnhem” och barnen 

från exempelvis Korea som inte är på barnhem utan blir omhändertagna ”i väl fungerande 

fosterhem”.  

Monica Dalen och Anne- Lise Rygvold skriver att barn som adopteras internationellt byter 

språk men brukar inte bli tvåspråkiga Och att dessa barns språkutveckling är ofta försenad. 

Barnen kan dock ta igen denna försening och därefter följa den vanliga utvecklingen. Problem 

kring språklig symbolikförståelse kan uppstå. Dalen och Rygvold skriver också att eventuella 

språkliga problem oftast hänger ihop med andra problem som till exempel hyperaktivitet. Det är 

vanligt att koppla barnens svårigheter enbart till språket, men oftast har samma barn även 

svårigheter med matematik. När det gäller språkproblem har cirka 20-38 procent av de 

internationellt adopterade barnen svårigheter jämfört med barn som inte är adopterade där 7 

procent har svårigheter som de behöver hjälp med.18   

Arv och miljö  

Barns lärande startar väldigt tidigt i livet. Genetik och miljö påverkar barnets tillväxt och 

utveckling. Vad som även påverkar denna utveckling är att barnet har någon som kan ta hand om 

de grundläggande behoven som mat, trygghet och omsorg. Detta lägger grunden för barnets 

utveckling när det gäller kommunikation och anknytning.19 Barn utvecklas när de har en 

kontinuerlig läroprocess och det är oftast barnets omgivning som påverkar läroprocessen. Det är 

svårt att veta hur barnets omgivning och läroprocess sett ut innan de adopterats, då de oftast 

kommer från fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Språket är viktigt, det använder vi oss av 

för att kommunicera med vår omgivning och samhället.20  

Den kognitiva utvecklingen påverkas också av språket. Det finns många teorier och tankar 

kring detta, Dalen och Rygvold tar upp tankar och teorier från Piaget och Vygotskij. 21  

 

 

 

                                                 
18 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.80. 
19Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.80 . 
20 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.81. 
21 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.81.   
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De skriver även att ”Totalt sett visar resultaten att det finns en förhållandevis stor spridning i de  

internationellt adopterades intellektuella prestationer”. 22 Dalen och Rygvold diskuterar även om 

barnens adoptionsålder påverkar barnens intellektuella utveckling och prestationer.  

Forskningsprojekt visar att barn som kommer efter två års ålder kan få sämre 

skolprestationer.23 En annan fråga är om adoptionslandet påverkar barnets utveckling. Forskning 

visar att barn från Korea och Kina utvecklas och visar upp bättre skolresultat än barn från andra 

länder.24 Vad är det då som kan påverka barnet och dess utveckling och inlärning?  

Dalen och Rygvold skriver att förhållanden under mammans graviditet, samt första tiden i 

livet och tiden på barnhemmet kan påverka adoptivbarnets lärande.25 Något väldigt viktigt är 

barnets anknytning till den nya familjen. Om anknytningen blir svår för barnet kan svårigheter 

visa sig i intelligenstest och kognitiva prestationer.26 Studien visar också att adoptivföräldrar är 

väldigt engagerade i sina barns skolgång. Det finns en skillnad i engagemang mellan biologiska 

föräldrar och adoptivföräldrar.27 Dalen och Rygvold skriver också att adoptivföräldrar ofta är 

resursstarka och därmed kan erbjuda en stimulerande miljö för adoptivbarnets intellektuella 

utveckling.28  

Föräldrar och övriga runtomkring adopterade 

Föräldrar och skolpersonal bör vara extra uppmärksamma på adoptivbarnens ordförståelse, 

eftersom det är viktigt att barnet verkligen vet vad orden betyder. Barn är duktiga på att dölja sin 

osäkerhet och därför måste de få hjälp.29 Internationellt adopterade barns biologiska klocka 

hamnar ofta i otakt på grund av uppbrottet de varit med om, vilket kan leda till att de hamnar 

tidigare i puberteten och därmed mognar snabbare än jämnåriga barn normalt sett gör. Det är 

därför viktigt att se till varje enskilt barns utveckling, då det inte finns någon mall att följa för att 

sedan hjälpa individen på rätt nivå och att inte jämföra barnet med jämnåriga barn eller syskon  

 

 

                                                 
22 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.83   
23 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.83 
24 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.84   
25 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.85 
26 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.86 
27 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.95 
28 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.95 
29 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.97 
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oavsett om de också är adopterade eller biologiska.30 Det är även viktigt att komma ihåg att 

adoptivbarn kan ha behov av specialpedagogik. 

Internationell forskning  

När man läser amerikansk forskning kring adoptivbarn och språkutveckling finner man i 

artikeln Language Development and Delay in Internationally Adopted Infants and Toddlers: A 

Review by Sharon Glennen, att hon anser att när barn växlar kulturer genom adoption, blir det en 

övergång från barnets första modersmål till adoptivföräldrarnas språk. Eftersom adoptivfamiljer 

sällan talar barnets modersmål, upphör detta språk vid tidpunkten för adoptionen medan barnet 

lär sig adoptivföräldrarnas språk. Under denna process har internationellt adopterade barn en 

begränsad förmåga att använda sig av både språken. Detta gör det svårt att avgöra vilka barn som 

behöver professionell hjälp med tal och språk och vilka som kommer att lära sig det nya språket 

spontant över tiden vilket alla gör så småningom. Den gäller även information om 

språkutveckling för tvåspråkiga barn och om denna kan tillämpas för internationellt adopterade 

barn.   

Språkbrytning och tvåspråkighet 

Glennen tar upp den påverkan som sträcker sig över flera språk samt hur övergången mellan 

olika språk ser ut hos spädbarn och småbarn tillsammans med de medicinska och 

utvecklingsmässiga riskerna som associeras med adopterade barn från barnhem. Målet är att 

hjälpa yrkesverksamma att förstå adopterades språkinlärning samt frågor som påverkar 

internationellt adopterade och att belysa inverkan av barnens historia före adoptionen avseende 

deras utvecklingsmässiga processer. Barn föds in i ett språk och en kultur, och när de därefter 

adopteras till en annan kultur, genomgår de en unik språkinlärningsupplevelse. Denna erfarenhet 

ses av en del som tvåspråkig inlärning, ungefär som engelska som andra språk. Men 

internationellt adopterade är inte typiska tvåspråkiga språkstuderande, eftersom det första språket 

sällan upprätthålls. Språkutvecklingen av modersmålet bryts vid tidpunkten för adoptionen och 

ersättas med adoptivföräldrarnas språk. Dessa tydliga språkinlärningsfrågor har kommit i 

förgrunden eftersom antalet internationella adoptioner har ökat kraftigt under det senaste 

decenniet.  

Samtidig tvåspråkighet uppstår när båda språken lärs samtidigt, som när ena föräldern talar ett 

språk och den andra talar ett annat. Successiv tvåspråkighet uppstår när man lär sig ett språk först 

och ett andra språk senare, vanligen när barnet börjar i skolan. I båda fallen används kunskaper i 

ett språk som en klätterställning för att ta hjälp av att lära sig det andra språket. Däremot förlorar  

 

                                                 
30 Red. Carlberg, Margareta & Nordin Jareno, Karin, Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger forskningen?, 

Gothia förlag: Stockholm, 2007, s.97 
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majoriteten av internationellt adopterade sin tvåspråkiga status eftersom adoptivfamiljer inte kan 

bibehålla det första modersmålet. 31  

Risker med språkutveckling och tvåspråkighet 

Ett abrubt slut på det första språket tillsammans med övergången till det andra språket, kan 

eventuellt öka risken för tal- och språkstörningar hos internationellt adopterade. Men vid en 

genomgång av litteraturen fanns få objektiva uppgifter som kunde stödja eller motbevisa detta 

påstående. Hög omfattning av tal- och språkförseningar och störningar rapporteras, allt från 30 

procent till 60 procent32 

När barn och vuxna lär sig två språk, överförs ofta funktioner i det ena språket  till det andra. 

När två språk har liknande egenskaper, överförs färdigheter från det första språket och bidrar till 

lärande av det andra språket. Omvänt, när de två språken har olika funktioner, uppstår störningar 

och fel mellan språken. Många experter utgår från att internationellt adopterade spädbarn och 

småbarn inte kommer att påverkas av gränsöverskridande språkstörningar på grund av att barnen 

precis har börjat lära sig sitt modersmål vid tidpunkten för adoptionen.  

Den multi-lingvistiska påverkan och störningar i språkmönstret kan teoretisk påverka dessa 

barn. Vid tidig språkutveckling använder barn prosodiska (språkets ljudegenskaper) och 

syntaktiska (satsläran) mönster som klätterställning för att få hjälp med att utveckla talet till fraser 

och ord. 

Denna process börjar vid födseln och utvecklas under första levnadsåret. Efter 10 månaders 

ålder kan barnet känna igen språkmönster från flera olika personer. När barnet känner igen 

språkmönster, skiftar fokus till att lära sig vad orden betyder. När det nya modersmålet och 

adoptionsspråket använder olika betoning, stavelsebildning och fototaktiskt mönster för att 

markera ordmellanrum och böjningsformer, måste barnet lära sig att uppmärksamma dessa 

mönster i det nya språket. När barnet har uppmärksammat mönstren måste det förstå att 

mönstren är viktiga. Först då kan barnet fokusera på att lära sig vad mönstren betyder.33 

 

 

 

                                                 
31 Glennen, Sharon (2002). Language Development and Delay in Internationally Adopted Infants and 

Toddlers: A Review. American Speech -Language- Hearings Association. American Journal of Speech-Language 

Pathology. Vol. 11, s. 334 
32 Glennen, Sharon (2002). Language Development and Delay in Internationally Adopted Infants and 

Toddlers: A Review. American Speech -Language- Hearings Association. American Journal of Speech-Language 

Pathology. Vol. 11, s. 334 
33Glennen, Sharon (2002). Language Development and Delay in Internationally Adopted Infants and 

Toddlers: A Review. American Speech -Language- Hearings Association. American Journal of Speech-Language 

Pathology. Vol. 11, s. 335 
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Barn som adopteras internationellt genomgår en hejdad språkutveckling i sitt modersmål följt 

av språkförlust samtidigt som de får adoptivföräldrarnas modersmål. Denna process av  

förändring av förstaspråket leder till begränsade färdigheter inom alla språk tills adoptivbarnet lärt  

sig sitt nya språk. Som med andra tvåspråkiga barn, påverkar byte och ingrepp de 

multilingvistiska mönstren vid övergången från ett dominerande matrisspråk till ett annat. 

I artikeln som följer denna granskning beskrivs resultaten av undersökningen och presenterar 

kliniska riktlinjer för tal- och språkexperter som arbetar med internationellt adopterade barn.34 

 Artikeln Communication Development in Infants and Toddlers Adopted From Abroad tar 

upp det som kan vara aktuellt för barn som adopterats från utlandet före eller vid 2 års ålder. 

Barn som är adopterade kan uppvisa olika eller försenade utvecklingsbanor än barn som lever 

med sina biologiska föräldrar i enspråkiga eller flerspråkiga hem. Detta kan bero på det fattiga 

språket och sociala kontakter som är förknippade med anstaltsvård och störningar i 

kommunikationen och socioemotionell utveckling.35  

För pedagoger, adoptivföräldrar och blivande adoptivförälder eller annan anhörig.   

Denna beskrivande information syftar till att informera föräldrar och yrkesverksamma som vill 

göra lämpliga beslut om när och hur de ska sätta in extra resurser för barn som adopterats 

internationellt.36 Således kan dessa barn visa ett annat eller fördröjt mönster för språkinlärning 

och socioemotionell utveckling än barn uppfostrade av sina biologiska föräldrar i typiska en- eller 

två-språkiga hem. 

Viktigt att tänka på som omgivning kring adoptivbarn. 

 Föräldrar och förskolelärare kan ha svårt att bedöma om och när internationellt adopterade 

barn ska få extra insatta resurser. 

Några faktorer man kan vara uppmärksam på i utvecklingsprocessen. Dessa innefattar, (1) 

störd språkutveckling, (2) störningar i relationer, (3) barns uppmärksamhet och aktivitet, (4) ålder 

vid adoption och (5) adoptivmoderns känslighet. Processen för talspråkutveckling för 

internationellt adopterade skiljer sig från processen för tvåspråkiga barn som utsätts ganska lika 

för två språk och som kan använda ett språk som hjälp att lära sig ett andra.  

                                                 
34 Glennen, Sharon (2002). Language Development and Delay in Internationally Adopted Infants and 

Toddlers: A Review. American Speech -Language- Hearings Association. American Journal of Speech-Language 

Pathology. Vol. 11, s. 338 
35 Hwa-Froelich, A. Deborah. (2009).Communication Development in Infants and Toddlers Adopted From 

Abroad, Top Lang Disorders. Vol. 29. No. 1., s. 32 
36 Hwa-Froelich, A. Deborah. (2009).Communication Development in Infants and Toddlers Adopted From 

Abroad, Top Lang Disorders. Vol. 29. No. 1., s. 32 
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Adopterad från Kina på väg mot engelsk språkinlärning. 

Nicoladis och Grabois bedömde graden av Kinesiska språkets bevarande och engelsk 

språkinlärning hos ett 17 månader gammalt barn adopterat från Kina. Barnet videofilmades varje 

vecka mellan 18 och 20 månaders ålder under fri lek med kinesisk- och engelsktalande vuxna med 

början 1 månad efter adoptionen. Vid den första sammankomsten uttalade barnet ett engelskt 

och tre kinesiska ord. Inom 2 veckor slutade barnet att tala och härma kinesiska ord men 

responderade korrekt på två kinesiska ord. Två månader efter adoptionen, svarade inte barnet 

längre på några kinesiska ord.  

Eftersom hennes adoptivföräldrar inte talade någon kinesisk hade hon mycket få tillfällen att 

härma sitt födelsespråk efter adoptionen. Samtidigt försvann barnets få kinesiska ord, men 

fortsatte att öka sitt engelska ordförråd. Barn som adopterades vid högre åldrar visade en 

liknande utveckling av språkbyte. Från kliniska data, rapporterar Gindis att för barn som 

adopterades vid högre åldrar (4-9 år), upphör språkmelodi, språkmönster, ordböjningsformer och 

grammatik från ursprungsspråket inom 3 - 6 månader. De slutar svara på ord och fraser från 

första språket inom 3 - 12 månader efter adoptionen. Andra undersökningar fann liten eller ingen 

störning i artikulation samt fonologiska och tidig morfologisk utveckling mellan barnens födelse 

och adoptionsspråk för barn som adopterades före 2 års ålder.37  

 

 

 

                                                 

37 Hwa-Froelich, A. Deborah. (2009).Communication Development in Infants and Toddlers 

Adopted From Abroad, Top Lang Disorders..Vol. 29, No. 1, s. 38 
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Metod 

Urval och avgränsningar 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts med hjälp av en biståndsorganisation, där många 

adoptivfamiljer med barn från Sri Lanka är medlemmar. Det var också viktigt att jag inte kände 

respondenterna då jag själv är medlem i den berörda biståndsorganisationen. Denna organisation 

kunde hjälpa mig att hitta adoptivfamiljer som jag inte hade nära kontakt med, vilket gjorde att 

detta arbete kunde framställas. Detta innebär att studien begränsas till internationella adoptioner 

från Sri Lanka.  

Biståndsorganisationen förmedlade förfrågningarna då biståndsorganisationens adressregister 

är skyddat av sekretess som måste respekteras. Organisationen erhöll ett material med en 

presentation av mig, samt information om studien och dess syfte. För att få delta i studien skulle 

man ha adopterat internationellt, barnen skulle ha kommit till Sverige innan två års ålder då en 

magisk ålder mellan två och tre år kan finnas vilket kan påverka barnen i dess utveckling. Jag ville 

även att barnen skulle ha genomfört grundskolan. Då det var svagt intresse från början fick jag 

hjälp att bredda utskicket till familjer utanför biståndsorganisation, det vill säga sådana som inte 

längre var medlemmar i biståndsorganisationen. Kravet att jag som intervjuare inte skulle känna 

dessa familjer kvarstod. Detta för att följa de uppställda forskningsetiska principerna. En av 

principerna säger att man inte skall känna sina respondenter.38  

En av anledningarna till att jag valde att intervjua föräldrarna till adoptivbarnen är att barnen i 

fråga inte skulle analysera sig själva som adopterade och sitt lärande. Det är även svårt att veta 

vilken insikt barnen har av sitt eget lärande. För att få en lätthanterlig men ända varierad 

undersökning valde jag att avgränsa studien till tolv stycken adoptivfamiljer. Dessa tolv har inte 

blivit utvalda av någon speciell anledning, de har visat intresse och passade in på urvalskriterierna. 

Så småningom fick de ett utvalda föräldrarna ett samtal från mig där vi bestämde tid och plats för 

intervjuerna. Några av de intervjuade hade svårt att träffas fysiskt. I de fallen har jag gjort 

telefonintervjuer. Samtliga intervjuer har spelats in med diktafon.  

 

 

 

 

                                                 
38 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik, & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan- Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad., Tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2009, s. 291- 292)  
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Avgränsningarna till studien har gjorts i relation till forskningsfrågorna som är: 

1. Hur tänkte de blivande adoptivföräldrarna om adoptivbarns språkutveckling? 

2. Vilka erfarenheter har adoptivföräldrar av barnets inträde i det svenska språket beträffande 

ursprungsspråk och tidig språkutveckling? 

3. Hur ser adoptivföräldrarna på sitt adoptivbarns språk- och kunskapsutveckling under  

skoltiden? 

4. Vad hade föräldrarna ”med facit i hand” önskat känna till innan adoptionen samt förmedla 

till pedagoger och andra adoptivföräldrar? 

 

När avgränsningarna kring studiens syfte gjorts och valet av kvalitativ studie och intervjuform, 

bestämde jag mig för att använda samtalsintervjuer. Detta val gjordes för att undanröja 

missförstånd och missuppfattningar för att så effektivt som möjligt kunna följa upp och fördjupa 

intressanta svar samt underlätta analysen av materialet i studien.  
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Studiens urval 

Tabell 1 presenterar studiens urval av de tolv föräldrar/föräldrapar som medverkar och adopterat mellan ett och 

tre barn i tidig ålder.  Alla barn utom ett kommer från Sri Lanka och det sista barnet kommer från Bangladesh.  

Föräldrapar Adoptivbarn Ålder vid adoptionen Land 

Anna och 

Gustav 

En dotter Tre månader Sri Lanka 

Bertil och 

Carina 

Två söner Båda barnen var mellan åtta och nio 

veckor vid ankomst till Sverige. 

Båda från Sri Lanka 

Carola och Pär En son och två 

döttrar 

Äldsta barnet fem månader och det 

andra barnet två månader och det 

tredje barnet var sex månader  

 

Två från Sri Lanka 

och en från 

Bangladesh 

Elisabeth och 

Johannes 

En dotter Fyra veckor 

 

Sri Lanka 

Göran och 

Ulla 

Två döttrar Äldsta barnet var elva månader och 

det andra barnet var 18 månader  

 

Båda från Sri Lanka 

Klas och 

Alexandra 

En son och två 

döttrar 

Äldsta barnet tio månader, 

mellanbarnet sex månader och det 

tredje barnet tre månader. 

Alla tre från Sri 

Lanka 

Maria En son och en 

dotter 

Äldsta barnet var tolv veckor och det 

andra barnet en månad.  

 

Båda från Sri Lanka 

Majken Två döttrar Äldsta barnet var åtta månader och 

det andra barnet två månader 

Båda från Sri Lanka 

Monica och 

Gabriel 

Två söner Det äldsta barnet var sju veckor och 

den andra två månader ungefär 

Båda från Sri Lanka 

Paul och 

Jennifer 

En son Sex månader Sri Lanka 

Sonja och Jan En son Fyra månader Sri Lanka 

Susanna och 

Herman 

Två söner Äldsta barnet var åtta veckor och det 

andra barnet tre och en halv månad 

 

Båda från Sri Lanka 
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Kvalitativ intervjumetod 

För att samla in det material som behövdes till studien har jag använt mig av 

respondentintervjuer. Med just respondentintervjuer menas att det kretsar kring personerna som 

blir intervjuade och att det är deras tankar som står i fokus. De som blir intervjuade blir därmed 

mina respondenter. Om inte respondentintervjuer valts kunde informantintervjuer använts 

istället. I dessa fokuserar man på några få intervjuer med avsikt att få specifik information.  

Intervjuerna jag valde är av typen samtalsintervju.39 Samtalsintervjun är en kvalitativ metod där 

den intervjuade personens åsikter undersöks. Jag har valt samtalsintervjuer eftersom jag vill få 

reda på föräldraperspektiv när det gäller adopterade barn i skolan och deras språk- och 

kunskapsutveckling.  

Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide som jag använde som stöd och grund vid 

intervjuerna.40 Alla intervjuerna har skett enligt mallen som finns som bilaga på slutet, samtidigt 

som jag gav utrymme för improvisation då föräldrarna kunde komma med egna synpunkter på 

frågeområdet. Frågorna var alltså relativt öppna rörande studiens frågeställning. De intervjuade 

har fått frågan i slutet om de har mer att tillägga.  

Genomförande 

När jag bestämt hur den slutgiltiga intervjuguiden skulle se ut avsatte jag en vecka då intervjuerna 

skulle genomföras. Tid för resor och intervjutid med god marginal planerades in.  Eftersom det 

var viktigt för mig att intervjupersonerna kände sig trygga genomfördes de flesta av dem i deras 

egna hem. Jag strävade efter att få en trygg miljö och att alla skulle få en trevlig upplevelse, vilket 

jag tror att alla fick. Även vid telefonintervjuerna inledde jag med småprat och då försvann 

nervositeten både för dem och för mig. Vid inledningen till intervjun informerade jag återigen om 

de etiska principerna och frågade om jag fick spela in.  

Intervjuerna har tagit mellan en halvtimme och en och en halv timme. Ibland var både 

mamman och pappan med vid intervjutillfället, ibland där båda föräldrarna bor tillsammans blev 

endast den ena intervjuad då föräldrarna kände att den ena föräldern var mer insatt i barnets 

språk- och kunskapsutveckling än den andra. Det var också så att något av paren i intervjuerna 

var gifta vid adoptionen men gått ifrån varandra och var ensamstående idag. Det betyder att 

ibland var de två föräldrar med vid intervjuerna och ibland bara en.  

Alla intervjuerna har spelats in med diktafon för att sedan direkt i anslutning till intervjuerna 

transkriberats. I de fall där någon intervjuerna skett via telefon har jag innan intervjun skickat 

information samt medgivande blankett att skriva på samt frankerat kuvert att skickas tillbaka till  

                                                 
39 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik, & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan- Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad., Tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2009, s. 257- 258 
40 Se bilaga 2 
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mig. Den underskrivna medgivandeblanketten blev ett kvitto på att de medverkande är 

informerade om studien, vilket även tas upp i inledningen av intervjuerna både via telefon och 

personligt möte. 

Då det för mig var första gången jag intervjuade någon och för kvalitetens skull genomförde 

jag en pilotintervju med en adoptivförälder som inte var med i studien. Här fick jag möjlighet att 

pröva inspelningsutrustningen och öva upp min säkerhet och roll. Vissa frågor kom att ändras i 

formulering då jag märkte vad som fungerade bra och mindre bra.  

Analys 

Intervjuerna har transkriberats efter varje intervju i en samlad mapp på datorn. Mappen är 

konfidentiell och skyddad. Varje intervju går att läsa ordagrant från början till slut, för att inte 

missa viktig information samt för att sålla bort information som inte har med studien att göra. 

Eftersom jag genomfört en kvalitativ intervju, har personliga och intressanta uttalande kommit 

fram som gett djup och tyngd i analysen. Här har jag kunnat märka en svårighet hos föräldrarna 

att samtala inom ämnets ramar. Det finns så mycket mer från deras sida att berätta om. Jag 

sorterade ut i materialet det som var svar på mina frågeställningar. Det visade sig att frågorna 

ledde till att föräldrarnas svar naturligt följde en kronologisk ordning med deras väg från beslut 

till adoption, mottagandet av barnet, resan till Sverige samt barnets skolgång fram till idag.  

I analysen sammanställs intervjusvaren utifrån frågeställningarna i löpande text med citat som 

belyser föräldrarnas perspektiv. I analysen går det att följa föräldrarnas perspektiv kring sina barn 

och därmed ett mönster av positiva eller negativa erfarenheter, något som ligger till grund för de 

följande resultatredovisningarna.  

Etiskt förhållningssätt 

Vid en kvalitativ undersökning som den här finns det att följa specifika etiska riktlinjer, bland 

annat från Vetenskapsrådet 41 Individerna i min intervju har givit samtycke till sin medverkan, fått 

information om konfidentialitet och studiens nyttjande och även fått information om att etiska 

förhållningssätt följts mycket noga. Respondenterna skyddas genom att de i redovisningen går 

under fiktiva namn för att man inte skall kunna spåra informationen. De fick även veta att de 

kunde avbryta studien när som helst och även att det insamlade materialet enbart skulle komma 

att användas i forskningssyfte och inte komma att nyttjas i ett kommersiellt syfte.42  

                                                 
41 http://www.vr.se  (Vetenskapsrådet) besökt 2010-05-27 
42 Se bilaga 1  



UPPSALA UNIVERSITET  Rapport 2010vt4564 
Institutionen för utbildning, kultur och medier 
Institutionen för didaktik 
Lärarexamensarbete inom allmänt utbildningsområde, 15 hp 

 20 

Reflektion och undersökningens tillförlitlighet 

I den här typen av studie, med kvalitativ intervju är det vanligt med intervjuareffekten. Det vill 

säga att intervjupersonerna anpassar sitt svar till intervjuaren .43 I vissa av intervjuerna märkte jag 

att de intervjuade till en början försökte ge svaren som de trodde att jag förväntade. De kanske 

höll tillbaka eller förskönade sina erfarenheter för att ge en bra bild av sina upplevelser. När vi 

hade samtalat en stund upplevde jag att jag fick deras förtroende och intervjusvaren blev mer 

öppna och ärliga. Jag tycker därmed att tillförlitligheten i min undersökning är genomgående god. 

Jag själv är adopterad, något som kan ha bidragit till en förtroendefull intervju. Då jag hela tiden 

använde mig av min intervjuguide som består av frågor som jag anser har gett en väldigt bra bild 

av föräldrarnas uppfattning av barnens kunskaps- och språkutveckling. I vissa fall har även 

adoptivbarnen själva bekräftat föräldrarnas uppfattning. Sammantaget anser jag att frågeguiden 

har varit ett mycket bra verktyg för att säkerställa att jag fått svar på det jag velat ha svar på och 

jag anser därför att validiteten i min undersökning är god. 

 

                                                 
43 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik, & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan- Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad., Tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2009, s. 265- 267 
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Resultat 

I del 1 presenteras de intervjuade föräldrarna och deras familjekonstellation (adopterade barn 

eller biologiska barn). I del 2 redovisas intervjusvaren på studiens frågor. I del 3 sammanfattas 

samtliga föräldrars och barnens erfarenheter av grundskolan.  

Del 1: De intervjuade föräldrarna.  

     Maria är 57 år, hon är ensamstående idag men var gift vid båda adoptionstillfällena. Karl och 

Maja är båda adopterade från Sri Lanka. Maria var 30 år vid den första adoptionen och 33 år vid 

den andra adoptionen. Idag bor de i en förort till en svensk storstad.  

Carola är gift med Pär och de har tre adopterade barn, Mikael, Annika och Charlotte. Två av 

barnen är adopterade från Sri Lanka och det tredje är från Bangladesh. Carola är 60 år. Vid 

adoption ett var hon 32 år, vid nummer två 33 år och vid den tredje adoptionen var hon 38 år 

gammal. Familjen har flyttat i Sverige och utlandet, men nu bor de i en svensk storstad efter totalt 

åtta år utomlands i två olika länder.  

Majken är ensamstående idag, men var gift vid adoptionerna. Hon har barnen Lisa och Jessica, 

båda från Sri Lanka. Majken är 57 år och vid den första adoptionen var hon 33 år och vid den 

andra 36 år gammal. Hon bor i en förort till en svensk storstad. 

Elisabeth är gift med Johannes. De har Sandra adopterad från Sri Lanka och Jens som är deras 

biologiska barn. Elisabeth bor i en större mellansvensk stad och är 55 år och var vid adoptionen 

25 år.  

Susanna är gift med Herman och de har pojkarna Pontus och Anders. Pojkarna är adopterade 

från Sri Lanka. Susanna är 57 år och Herman 56 år. Föräldrarna var vid första adoptionen 33 år 

och 34 år. Vid adoption två var de 38 år och 39 år. De bor i en förort till en svensk storstad.  

Anna är gift med Gustav de har barnen Björn och Emilia. Före adoptionen hade de Björn som 

är biologiskt barn och sedan adopterade de Emilia från Sri Lanka. Anna är 62 år och Gustav 63 

år. Vid adoptionen var Anna 36 år och Gustav 37 år. De bor i en förort till en svensk storstad.  

Bertil är gift med Carina. De har barnen Johan, Fredrik och Sara. Johan och Fredrik är 

adopterade från Sri Lanka och Sara är deras biologiska barn. Bertil är 64 år och var vid första 

adoptionen 39 år och vid den andra 41 år. De bor centralt i en svensk storstad. 

Monica är gift med Gabriel. De har adopterat Emil och Daniel från Sri Lanka. Monica är 59 år. 

Vid den första adoptionen var hon 34 år och vid den andra adoptionen 37 år. De bor i en förort 

till en svensk storstad. 

Sonja är gift med Jan. De har adopterat Thomas från Sri Lanka. Sonja är 68 år och Jan är 62 år. 

Vid adoptionen var Sonja 40 år och Jan var 35 år. De bor i en förort till en svensk storstad.  
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 Klas är gift med Alexandra. De har adopterat barnen Philip, Josefine och Cecilia, alla från Sri 

Lanka. Klas är 65 år och Alexandra är 60 år. Första barnet fick de vid 35 och 30 års ålder, andra 

barnet vid 37 och 32 år. Och det tredje barnet vid 43 respektive38 års ålder. De bor i en förort till 

en svensk storstad.  

Paul är gift med Jennifer. De har adopterat sonen Felix från Sri Lanka. Paul är 64 år och var 36 

år vid adoptionen. De bor i en större mellansvensk stad.  

Göran är gift med Ulla. De har adopterat barnen Patricia och Åsa från Sri Lanka. Göran är 75 

år och Ulla är 76 år. Vid första adoptionen var båda 40 år och vid den andra adoptionen var båda 

44 år. De bor i en förort till en svensk storstad.  

Del 2: Frågeställningarna  

De frågeställningar som besvaras i de redovisade intervjuerna är följande: 

1. Hur tänkte de blivande adoptivföräldrarna om adoptivbarns språkutveckling? 

2. Vilka erfarenheter har adoptivföräldrar av barnets inträde i det svenska språket  

beträffande ursprungsspråk och tidig språkutveckling? 

3. Hur ser adoptivföräldrarna på sitt adoptivbarns språk- och kunskapsutveckling under 

skoltiden?  

4. Vad hade föräldrarna ”med facit i hand” önskat känna till innan adoptionen samt 

förmedla till pedagoger och andra adoptivföräldrar?  

1. Hur tänkte de blivande adoptivföräldrarna om adoptivbarns språkutveckling? 

Av intervjuerna framgår det att nio av tolv föräldrapar har gått på föräldrautbildningar genom 

organisationen de skulle adoptera igenom. Där träffade de andra föräldrar i samma situation, 

vilket kändes bra för de flesta föräldrarna. Tankar och känslor utbyttes och många har bra 

kontakt med dem de gått på utbildning med än idag. Ett undantag är paret Elisabeth och 

Johannes som adopterade på sent 70-tal och då fanns ingen föräldrautbildning i den svenska 

staden där de bor.  

I intervjuerna tillfrågas föräldrarna om vad de visste om barnets språkutveckling före 

adoptionen. Det framgår att föräldrarna har tänkt varierat kring språkutveckling, vilket följande 

exempel visar: Carola tänkte inte särskilt på språkfrågor före adoptionen: ”Nej, inte då innan 

adoptionen, barn pratar väl det vi pratar.” Senare har hon läst på om språkutveckling eftersom 

det blivit ett av hennes intressen och eftersom hon är lärare.  

Elisabeth däremot tänkte mycket på språkutveckling: ”… det ligger färdigt även om man inte 

kan prata, därför pratade vi mycket med det lilla barnet.” Elisabeth pratade alltså mycket med det 

lilla barnet för att stimulera hennes språkutveckling. 
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Susanna i sin tur minns att: ”Från början tänkte vi inte ett dugg på barnets språkutveckling, utan 

upptäckte så småningom att sådant vi läst om i böckerna angående språk började hända våra 

barn”. 

Också på frågan om adoptionen skulle innebära ett avbrott för barnet i språkutveckling hade 

föräldrarna olika tankar. De flesta tänkte inte alls på något avbrott i språkutvecklingen eftersom 

deras barn var så små när de kom till Sverige och därigenom skulle få det nya språket automatiskt. 

     Bertil minns att de funderade lite kring språkutvecklingen men antog inte att barnen skulle få 

ett avbrott eftersom de var så små vid ankomst till Sverige. En genomgående tanke hos 

föräldrarna var att om barnen varit äldre hade det varit mer troligt att de fått ett avbrott i 

språkutvecklingen. 

För Anna och Gustav var frågan helt oproblematisk. De tänkte att eftersom barnet skulle växa 

upp i en svensk språkmiljö skulle barnet komma att prata svenska: ”… vi tänkte inte att det skulle 

bli några större problem än vad det skulle kunna bli för vårt biologiska barn.”  

Majken funderar mer på den känslomässiga utvecklingen och på adoptionens betydelse i 

utvecklingen överhuvudtaget. 

 Sonja och Jan upplevde första gången när de mötte sitt barn på barnhemmet innan 

domstolsförhandlingar och övriga procedurer var klara att deras barn inte hade något språk. 

Sonen kommunicerade bara genom minspel: ”Vi befarade faktiskt under en tid att han var döv 

eftersom han inte reagerade då sköterskorna högljutt pratade med honom.”  

Det var bara Elisabeth som funderade över ett eventuellt avbrott i språkutvecklingen: ”Jag och 

min mamma tänkte mycket kring detta då vi är lärare båda två. Vi diskuterade även med barnets 

lågstadielärare inför skolstarten. Vi var väldigt observanta när det gällde barnets språkutveckling 

och man kan jämföra språket med en ost med många hål i som Madeleine Kats har som liknelse i 

en av sina böcker. Den metaforen är väldigt bra och stämmer väldigt bra. Ostfenomenet var lätt 

att identifiera. Sedan läste vi väldigt mycket för barnet och svarade på alla barnets frågor.” 
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2. Vilka erfarenheter har adoptivföräldrar av barnets inträde i det svenska språket 

beträffande ursprungsspråk och tidig språkutveckling? 

Barnets ursprungsspråk 

I intervjuerna tillfrågades föräldrarna om deras barn reagerat på ursprungsspråket i tidig ålder. De 

vanligaste svaren är att barnen inte har reagerat på ursprungsspråket eftersom föräldrarna inte lärt 

sig barnens ursprungsspråk. Några av föräldrarna har uppmuntrat kontakt med ursprungsspråket. 

Majken som adopterat barn från Sri Lanka säger att det inte är lätt att lära sig singhala. Hon 

kan lite och tyckte det var kul att lära sig: ”… barnen kan räkna lika bra på singhala som på 

svenska.” När de hämtade sitt andra barn var det första barnet med tillbaka till sitt ursprungsland    

och på åtta veckor i landet hade hon lärt sig singhalesiska språkmelodin. Det menar Majken 

berodde på att barnet hade språket i sig.  

Carola uppger att de inte har pratat något ursprungsspråk med de två första barnen som är 

adopterade från Sri Lanka, utan de har bara fått höra svenska. ”Vid adoptionen av det tredje 

barnet bodde vi i Bangladesh i flera år och detta barn lärde sig därför bengali, men pratade det 

aldrig men förstod det. Före ankomst till Sverige sa dottern ofta ”I am no bengali” eftersom hon 

var svensk direkt.” 

I Annas fall fanns det en händelse där deras biologiska son som var sju år vid lillasysterns 

adoption frågade sin mamma hur man räknade på singhala vilket är lillasysterns ursprungsspråk. 

”När jag räknade på singhala, reagerade adoptivdottern genom att lyfta på huvudet och le, det var 

något hon kände igen och när jag började prata på svenska lade sig barnet ner. När jag sedan 

började räkna på singhala igen så reagerade barnet återigenigen”. Anna är övertygad om att barnet 

reagerade på sitt ursprungsspråk eftersom det var något hon kände igen.  

När Susanna och Herman var på barnhemmet i Sri Lanka för att hämta sitt första barn 

berättar Susanna att sonen hade svårt med närhet till adoptivföräldrarna. ”… men när en viss 

sköterska på barnhemmet kom i närheten och pratade med oss och sonen så sken han upp”. 

Susanna tror att sonen kände en trygghet hos sköterskan som kommunicerade på det bekanta 

ursprungsspråket.  

Tidig språkutveckling 

Carola och Bertil som båda är trebarnsföräldrar, har uppfattat alla barn som tidiga att prata 

och menar att man kan se en skillnad om barnen är födda tidigt eller sent på året. 

Monica har olika erfarenheter av sina två adoptivbarns utveckling: ”De är två barn. Det ena 

pratade väldigt mycket och den andra hade vissa problem. Men jag vet inte om det var svårigheter  

eller för att han var liten.”Sonja berättar att hennes pojke talade ganska sent och hade svårt med 

vissa ljud. 
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Maria har upplevt samma sak: ”Det yngsta barnet hade svårt med S och T- ljud.” 

Elisabeths erfarenheter är att hennes dotter ibland kunde blanda ihop ljud och ord: ”… som 

barn kan göra. I stället för fåglar säga båglar och istället för våfflor säga bofflor.” 

I intervjuerna tillfrågades föräldrarna vad de lagt märke till hos sina barn i jämförelse med 

jämnåriga barn. Flertalet föräldrar lade inte märke till någonting alls eller letade inte efter något 

speciellt. Anna och Susanna lade dock märke till att deras barn hade vissa svårigheter med 

abstrakt tänkande och abstrakta ord i senare förskoleåren. Annas dotter hade svårt att förstå vissa 

ord, sådana ord som barn i samma ålder förstod. Ofta abstrakta ord som till exempel ordet 

”eventuellt”, som Anna tror att andra sexåringar förstår. När det gäller abstrakt tänkande 

upplevde också Susanna vissa problem: ”… det fanns vissa svårigheter med abstrakt tänkande 

och rumsuppfattning för den äldsta sonen.” 

3. Hur ser adoptivföräldrar på sitt adoptivbarns språk- och kunskapsutveckling under 

skoltiden?  

Svenska 

I intervjuerna ombads föräldrarna att beskriva sina barns första skolår när det gäller att skriva, 

läsa och samtala. Också i denna fråga skiljer sig föräldrarnas erfarenheter. För större delen av 

föräldrarna har variationen varit stor. Några av föräldrarna har två barn där det varit skillnader 

mellan barnen. Hos några av barnen har det gått bra genom hela skoltiden och föräldrarna 

upplever att barnen varit intresserade och haft bra lärare under de första skolåren. Klas och 

Alexandra minns att ha tre barn i skolan: ”Två av barnen har lärt sig i normaltakt och det har inte 

varit avvikande. Med normaltakt menar vi att barnen har hängt med i läs- och skrivutvecklingen. 

Ett av barnen har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och har lärt sig mer långsamt, men det är 

svårt att säga om det beror på handikappet eller språkutvecklingen.”  

Carola är också trebarnsförälder och upplevde att barnens skolgång fungerade bra utan större 

svårigheter. Alla tre har varit duktiga skolbarn, nummer två fick dock problem med de svenska 

vokalerna. Detta kan bero på att hon etablerat ett annat språk de första åren. Carola menar att 

dottern fortfarande kan ha svårt att höra vokalljuden och urskilja dem. Detta återkommer även 

när hon skall stava. Bertil som tvåbarnsförälder önskar att de som föräldrar hade vetat mer om 

vad som krävdes av dem som förstagångsföräldrar inför skolstarten: ”... sedan kände vi att vi 

skulle ha jobbat mer med första sonen så att han skulle ha kunnat läsa och skriva innan han 

började skolan. Vi tyckte inte att skolan jobbade med detta. Med det andra barnet gick det bättre  

då vi hade fått upp rutinerna i inlärningen, eftersom vi nu inte var förstagångsföräldrar längre. 

Barn nummer två kunde läsa och skriva när han började skolan.” 
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Tvåbarnsföräldrarnas erfarenheter är blandade. Fyra av föräldraparen har haft ett barn med 

vissa svårigheter och ett barn utan svårigheter. Monica upplevde: ”Den äldsta sonen hade inga 

som helst problem. Den yngsta hade jättesvårt att lära sig läsa och det visade sig att han hade 

dyslexi. Men under skoltiden fick varken vi eller sonen grepp om detta. Han hade jättesvårt att 

lära sig läsa och skriva, framförallt att läsa.” Marias son har gått på extra läsning och extra 

matematik. Dottern har inte behövt extraundervisning. Susanna har samma erfarenheter: ”För 

den äldsta var det svårt men för den andra inte ett dugg.” Annas dotter var tidig med att skriva. 

Hon gick i en 1-2-3:a. Anna minns speciellt ett föräldramöte: ”… någon gång i första klass hade 

hon varit sjuk på dagen och då skrivit ett meddelande till fröken med de bokstäver hon kunde. 

Läraren i klassen visade då upp för föräldrarna hur det kan se ut när man lär sig skriva och inte 

kan allt ännu.” 

Sonja har en son och detta är föräldrarnas erfarenheter av första skolåret: ”Vi tycker att det 

första skolåret var som en mardröm, det var mycket jobbigt, speciellt för oss föräldrar. Sonen 

trivdes jättebra i skolan och han hade många kompisar, men han ville inte lästa läxorna. När han 

väl läste läxorna med oss satt han och guppade med huvudet i bordet för att det var så jobbigt att 

läsa läxor. Hans bästa vänner läste Sagan om Ringen på kvällarna och han kunde inte läsa alls. 

Detta var jobbigt för sonen men han sa ingenting till oss. Hans stavning var så säregen att vi 

förstod att han helt enkelt uppfattade orden på ett felaktigt sätt. När han skulle skriva små 

berättelser satte han in massa extra bokstäver i orden. Han stavade efter hur det låter. Våra 

farhågor togs inte på allvar av lärare och övriga pedagoger eftersom han var verbal och hade ett 

stort ordförråd. Man sa att han utvecklades i sin egen takt och att allt skulle komma med 

automatik.” 

I intervjuerna tillfrågades föräldrarna om vid vilken ålder deras barn lärde sig läsa. Flertalet av 

föräldrarna minns att deras barn lärde sig läsa mellan sex år och åtta år det vill säga någonstans 

mellan sexårsverksamheten och andra klass. Elisabeth är den enda som minns att hennes dotter 

var väldigt tidig att läsa, redan när hon var 4 år. Monicas yngsta son hade klara svårigheter att läsa 

igenom hela skolan, medan den äldsta sonen klarade sig bra. Sonja och Jan kan inte säga någon 

exakt ålder då sonen lärde sig att läsa eftersom han läste knaggligt under hela skoltiden: ”… först 

nu börjat han läsa böcker frivilligt” 

Matematik  

Vad gäller matematik och den kunskapsinlärningen visar det sig att flertalet av föräldrarna är av 

den uppfattningen att deras barn haft svårigheter med matematik. De konstaterar att det inte bara 

varit svårt utan problematiskt med matematiken.  

 

 

Trebarnsmamman Carolas minnen: ”För äldsta barnet har varit det lätt med matematiken, för 

mellanbarnet var det svårt fram till femte klass. Då fick hon en ny lärare som var superduktig och 
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då vände det och gick riktigt bra. För det yngsta barnet har det varit jätteproblem med 

matematiken, jag tror att dottern har dyskalkyli44. Man får inte prata matematik med dottern då 

får hon krupp. Hon har riktigt eländigt med matematiken. Matematik är logik och det är att se ett 

mönster och lita på sig själv. Men hon har fått för sig att matematiken är något annat och dubbelt 

så svårt. Som förälder kan jag inte hjälpa henne, hon måste få förtroende för någon annan som 

kan hjälp henne.” 

 Elisabeth har också erfarenheter av att matematik har varit svår: ”… det logiska tänkandet 

och matematiska förmågan har varit svårigheten ända upp till gymnasiet.” Även Susanna kan  

peka på vad som varit svårast för den äldsta sonen inom matematiken: ” … speciellt svårt har det 

varit då han inte har fått utöva matematiken praktiskt.”  

Symboltolkning 

Föräldrarna får även svara på frågan om deras barn haft fått svårigheter med symboltolkning 

inom matematiken eller inom musiken exempelvis när det gäller noter eller dylikt. Även här 

berättar flera av föräldrarna att det har funnits svårigheter med symboltolkningen.  

För Klas barn har det funnits lite svårigheter med symboltolkning och då: ”… speciellt när det 

gäller symbolerna plus och minus.”  

 

Anna har liknande erfarenheter av symboltolkningen som varit svår även för hennes dotter:  

 
 Hon var en förnuftig flicka men det här med symboler var svårt. Först trodde vi att hon 
skämtade men så var det inte. Första året i skolan var det ingen idé att fråga vad två plus 
två är. Hon kunde inte symbolerna plus, minus och lika med. För att hon skulle förstå 
fick vi skriva ut plus och minus med bokstäver och så vidare. Svårigheter att tolka 
symboler gällde även inom musiken. Hon kunde inte lära sig att tolka noterna, utan vi fick 
även där skriva namnet på tonen ovanför noten. Då visste hon vad hon skulle spela. 
Hennes lärare var oförstående och blev arg på både oss och henne.  

 

 Majkens ena dotter har haft symboltolkningssvårigheter, men det andra barnet hade inga 

svårigheter med symboltolkning alls. Så här berättar hon om dottern med svårigheter: ”… hon 

hade en hjärnhinneinflammation vid två års ålder och man vet inte hur mycket detta har påverkat 

barnet och hjärnan”. Dottern som drabbats av hjärnhinneinflammation har även dyslexi. 

Specialundervisning 

På frågan om några av barnen deltagit i specialundervisning svarar många föräldrar att något 

av deras barn fått specialundervisning. Vilka ämnen det gäller och omfattningen av 

                                                 
44 Dyskalkyli är en diagnos man kan få som handlar om mattesvårigheter, men många kan ha svårigheter med 

matematiken. Det är även en medicinsk diagnos. När det gäller dyskalkyli har man oftast inte svårt med allt 

inom matematiken utan inom vissa delar som även kan följa med en ut i vardagslivet. För mer information 

besök http://www.dyskalkyli.nu/vadardyskalkyli.html eller http://www.dyskalkyli.nu/ 
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specialundervisningen varierar mellan barnen. Föräldrarna Klas, Susanna och Majken uppger att 

ett barn har fått specialundervisning i nästan alla ämnen men olika mycket. Susannas son har även 

diagnosen ADHD.   

Monicas son som har dyslexi fick så småningom hjälp hos speciallärare men det var inte så 

mycket. Maria berättar också att hennes äldsta barn fått specialhjälp i matematik och svenska men 

hon kommer inte ihåg hur mycket per vecka.  

 

Anna berättar att hon kämpade för att få hjälp till sin dotter, så här berättar hon: 

 
Vår dotter har fått hjälp speciellt i matematik från första till tredje klass. Då var det 
självklart att hon skulle få hjälp men från fjärde klass skulle man inte få det. Då är man 
som adoptivförälder väldigt envis och vår dotter fick tillsammans med fler i klassen hjälp. 
Men de andra var lite stökiga och inte så intresserade av denna resurs. Så det var vår 
dotter som fick mest hjälp. Hon hade även hjälp i engelska. 

 
 

I intervjuerna får föräldrarna även svara på hur fortsättningen av mellanstadiet sett ut? Flertalet 

av föräldrarna berättar att det gått bra utan några speciella problem. Anna och Majken berättar att 

det funnits vissa svårigheter för barnen i skolan men att de varit motiverade. Enligt Anna var 

dottern duktig i skolan bara hon förstod vad hon skulle göra: ”… lärarna ville så gärna hjälpa 

henne eftersom hon var så ambitiös och hon ville verkligen. Hon fick hjälp med matematiken 

och i de andra ämnena var det inget problem. Får man hjälp så fungerar det.” Majken har 

liknande erfarenheter. Hon berättar att det fungerat utan tvärnitar och hon anser att: ”…om 

barnen inte varit motiverade och haft tålamod hade det varit svårare, men nu har det fungerat 

bra.” 

För Sonja och Jan som beskrev det första skolåret som katastrof så ändrade det sig mot slutet 

av högstadiet då sonens lärare konstaterar diagnosen dyslexi inför gymnasiet. Föräldrarna 

kommenterar: ”… kändes oerhört positivt eftersom han hade tagit sig igenom så många klasser 

redan.”  

Logoped och övrig skolhälsovård 

I intervjuerna tillfrågas föräldrarna om de någon gång varit i kontakt med logoped eller övrig 

skolhälsovård. Av intervjuerna framgår att de flesta föräldrarna har varit i kontakt med logoped 

eller skolhälsovård av blandade orsaker. Ett par av föräldrarna har varit i kontakt med 

speciallärare, för ett av barnen när det gällde svenska och matematik.  

Monica berättar: ”Vad det gäller sonen som fick diagnosen dyslexi så ansåg lärarna att han var 

seg och långsam i språkinlärningen och att det inte var dyslexi. Inför gymnasiet kom vi i kontakt 

med ett dyslexicenter som gjorde en utredning som visade på dyslexi.” 

Några av föräldrarna har varit i kontakt med skolhälsovården på grund av frågor gällande 

längd- och viktkurvan. Några av barnen har varit undernärda i ursprungslandet och ett av barnen 
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var eventuellt varit för tidigt fött. Ett föräldrapar har även varit i kontakt med skolpsykolog. När 

det gäller logopedhjälp har det ena föräldraparet sökt hjälp av logoped på grund av svårigheter att 

uttala bokstaven R. 

 

Ett annat föräldrapar Sonja och Jan berättar följande om sin logopedupplevelse: 

 
Vi träffade en logoped på sjukhus på hemorten innan han började skolan, angående hans 
R. Logopeden såg ingenting oroväckande utan såg hans svårigheter som ett led i hans 
utveckling. Man har senare konstaterat att sonen är dubbelsidig vilket innebär att han inte 
har någon dominant sida som många andra har. Han både ser lika bra med båda ögonen 
och hör lika bra med båda öronen vilket leder till att han får svårare och utestänga ljud 
och får därmed svårt att koncentrera sig. 
 

Ett föräldrapar har varit i kontakt med rektor och Susanna berättar följande eftersom äldsta 

sonens mellanstadieperiod var en katastrof. För den yngste sonen har det gått bra. 

 
Under högstadietiden föll allt på plats för den äldsta sonen,.tack vare en förstående rektor 
och att flera elever fick specialhjälp av en enda lärare. Äldsta sonen klarade allt i nionde 
klass. Han har haft hjälp av en stödlärare från lågstadiet som även senare har stöttat 
honom. På mellanstadiet, som var katastrof, fick han en nyutexaminerad lärare som 
hjälpte honom. I gymnasiet krävde vi att få reda på allt, trots att sonen fyllt 18 år. Detta 
var i samtycke av vår äldsta son.  Vi hjälpte honom också mycket och han gick ut med 
väldigt bra betyg i gymnasiet.  

Skolämne där eventuella svårigheter funnits, samt eventuella diagnoser 

I intervjuerna tillfrågades föräldrarna även om vilket/vilka ämnen i skolan deras barn har haft 

svårigheter med. Av intervjuerna framgår det att samtliga barn haft svårigheter med något 

kärnämne. Kärnämnena är svenska, engelska och matematik. Antingen har man haft svårigheter 

med ett eller flera ämnen. Några av barnen har haft svårigheter med alla dessa ämnen. 

Susanna återkommer till svårigheterna med matematiken under hela skoltiden. Sonen har inte 

fått utöva matematiken praktisk och därför har det blivit för abstrakt. Susanna berättar att han 

behövde: ”… något som förklarade sambanden inom matematiken samt lugn och ro i 

klassrummet, som kunde vara rörigt.” Då sonen även har ADHD har han ännu svårare att 

koncentrera sig.  

 

 

 

Carola har också upplevt svårigheter med matematiken. Så här beskriver hon svårigheterna hos 

det yngsta barnet och bristen på hjälp från skolan: ”… läraren i grundskolan ansåg att det inte var 

något problem. Men i gymnasiet fick hon läsa extra på sommaren för att få godkänt”. När det 

gäller Carolas son berättar hon följande: ”Sonen påbörjade gymnasiet två gånger men hoppade av 

bägge gångerna. Det fungerade helt enkelt inte. Han uppvisade ett koncentrationsproblem som 
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yttrade sig genom att inte kunna vara i ett klassrum. Han hade olustkänslor och ville inte sitta i 

skolan. Han har som vuxen genomgått en utredning och fått diagnosen ADD. Skillnaden mot 

ADHD är att man har koncentrationsproblem även utan hyperaktivitet. Han kände själv att 

någonting inte stämde. ” 

Sonja tycker att deras son klarat sig oväntat bra i skolan, förutom problem med dyslexi. Sonen 

var inte någon flitig elev men han har inte misslyckats någon gång. Sonja tror att det beror på att 

de hjälpt honom för att han skulle lyckas. 

 Så här berättar hon kring hur han studerat och jobbat för att lyckas: ”… Vi har förstått att 

man med det handikappet han har inte orkar läsa läxor mer än korta stunder. Som tur är har han 

så gott som aldrig vara sjuk, han tycker om att vara i skolan bland kompisarna och han lyssnar på 

lektionerna.” Sonja tror att han utan sin vilja och sociala kompetens aldrig klarat sig igenom 

gymnasiet och en ekonomexamen vid Stockholms Universitet. 

För Majkens ena barn har det inte funnits några svårigheter alls medan det andra barnet haft 

svårigheter med nästan allt.  Bertil berättar att de yngre barnen inte haft några svårigheter medan: 

” … den äldre sonen fick kämpa mer och vara mer flitig. En av de yngre har haft det väldigt lätt 

och lärarna tyckte att han var lite lat. Jag frågade hans lärare om han skulle köra i något ämne. 

Läraren svarade att sonen visste när han behövde plugga så att han inte skulle misslyckas ”. 

Föräldrarnas engagemang 

I intervjuerna har föräldrarna även tillfrågats hur mycket de har varit engagerade som föräldrar i 

sina adopterade barns skolgång och hur de har gått tillväga. Samtliga föräldrar berättar att de varit 

väldigt engagerade, vilket stämmer med vad Monica Dalen och Anne-Lise Rygvold skriver i 

kapitlet Fokus på språk, lärande och skola i boken Internationellt adopterade i Sverige- Vad säger 

forskningen? Nästan alla föräldraparen i studien har varit klassföräldrar, varit på alla föräldramöten 

och följt med på klassresor. De har läst läxor med barnen och korrekturläst barnens arbeten 

under hela skoltiden. Samtliga känner att de fått kämpa för sina barn och har bråkat med skola 

och lärare.  

 

Annas och Gustavs erfarenheter är följande: 

 
Vi har varit väldigt engagerade och hjälpt vår dotter på alla de sätt vi överhuvudtaget 
kunnat. Det har vi i och för sig även med vårt biologiska barn. Vi vill att det skall gå bra 
för barnen i skolan så att de har chansen att komma vidare i livet. Vi har varit med på alla 
föräldramöten, och varit med i skolan. Förr kunde man ta ut ledighet från arbetet för att 
vara med barnen i skolan och det är något jag tycker man kunde börja med igen. Vi har 
även varit klassföräldrar och varit med vid de flesta klassresorna för båda barnen. 

 

Sonja berättar att de har högläst läxorna med sonen eftersom han har dyslexi. Vi vill att han 

skall klara sig: ”… han kom in på ett gymnasium som hade en helt ny dyslexilinje på hemorten. 
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Klasserna hade endast tolv elever och de fick specialanpassad undervisning för elever med 

dyslexi”. 

Klas och Alexandra har varit mycket engagerad i sina barns skolgång när det behövts. Klas 

berättar: ”… har man barn är det ens skyldighet att hjälpa dem och finnas till som stöd”. 

 

Deltagande i modersmålsundervisning. 

Föräldrarna tillfrågas även om barnen någon gång deltagit i modersmålsundervisning på 

ursprungliga modersmålet i grundskolan, samt när och varför. Föräldrarna ombads att beskriva 

hur de tyckte att det fungerade. Flera av föräldrarna berättar att barnen inte fått någon 

modersmålundervisning eller deltagit i modersmålsundervisning. 

 De som försökt få det till sina barn har fått svaret att det skall vara ett levande språk i släkten 

eller familjen. Barnen till ett av dessa föräldrapar har undervisats i engelska på grund av pappans 

andra språk. Bara några barn har fått modersmålsundervisning på ursprungsspråket. Annas dotter 

har fått modersmåls-undervisning i skolan. Övriga har fått det genom singaleser i Sverige 

eftersom barnen är singaleser och har singhala som ursprungligt modersmål. 

 

Anna berättar om sina erfarenheter av dotterns modersmålsundervisning: 

 
”… hon deltog sista åren på dagis och första året i skolan. Man kunde som adoptivbarn 
bli erbjuden detta i vår hemkommun och jag tyckte då att det var självklart att hon skulle 
få prova.  Hon fick lära sig prata och skriva lite, samt mycket om landet på ett lekfullt och 
roligt sätt. Både hon och vi tyckte det var roligt och spännande. Efter första klass togs 
detta bort på grund av besparningsskäl. Hon fick dock denna undervisning i två eller tre 
år. Genom sin lärare i modersmålet fick hon lära känna hennes barn. Vår dotter fick nära 
kontakt med sitt ursprung vilket upplevdes som jättebra för oss alla. 
 

Både Carolas och Bertils barn har fått modersmålundervisning genom lankeser de känner i 

Sverige. De har blandade erfarenheter. Carola berättar: ”… de prövade att lära sig prata och 

skriva men det var svårt.” Bertils erfarenheter är: ”… vi och vår son har lärt oss prata lite 

singales.” 

4. Vad hade föräldrarna ”med facit i hand” velat veta när de adopterade och kunskaper 

som är viktiga att förmedla nu med sina erfarenheter?  

I detta avsnitt tas några av uppföljningsfrågorna från intervjuerna upp.  

En av dessa frågor är vad föräldrarna hade velat veta innan adoptionen när det gäller 

kunskaps- och språkutveckling. Bertil önskar att de fått en liten broschyr innan adoptionen från 

socialförvaltningen eller skolan. Den skulle innehålla språkutvecklingens steg, vilket även hade 

varit intressant för dem som har annat modersmål. 
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Carola har en annan viktig aspekt att framföra:  

… det är viktigt att man kommer ihåg kunskaps- och språkutveckling vid adoption. Men 
det finns inga mallar, alla barn är individuella. Vi har aldrig tänkt på våra barn som 
adopterade, dottern blev upprörd när hon fick reda på att jag skulle delta i denna intervju, 
men när hon såg frågorna så var det lugnt. Dottern vill inte att man klumpar ihop 
adopterade, som om de vore en homogen grupp. När man pratar om adopterade utgår 
man från att det finns någon problematik men adopterade har inte större problem än 
andra, alla har ju sina svårigheter. 

Maria har liknande aspekter som hon tycker är viktigt att få fram:  

Med facit i hand idag hade jag velat veta hur våra barn mår när de kommer hit, vilka krav 
som ställs på oss föräldrar. När man adopterar ett barn som är mörkt, hur upplever 
barnet sig då i ett land bland vita? Man hade också velat veta lite mer om och fått en 
uppföljning om hur det går för barnen i tonåren via Mia (Myndigheter för internationella 
adoptioner) eller Adoptionscentrum.  

En annan fråga föräldrarna fick är vilka råd du/ni vill ge föräldrar eller pedagoger när det gäller 

antingen adopterades språkutveckling eller annat som har med adopterades situation att göra. 

Även här återkommer hur det är att vara adopterad i Sverige. 

 Exempelvis kan adoptivbarnen vara mörka men pratar svenska vilket kan bidra till 

olika situationer både svåra och roliga.  

 Adopterade är ingen homogen grupp.  

 Bristen i kunskap som finns hos pedagoger och övrig skolpersonal.  

 Föräldrar och pedagoger måste vara observanta. 

 

Carola berättar:  

Först och främst är adopterade inte någon homogen grupp utan alla barn är olika. Det är 
samma sak i en syskonskara med biologiska barn. Men att man pratar mycket med sina 
barn och att man läser med sina barn och att man uppmuntrar så får de en god 
självkänsla . För att kunna ge dem en god självkänsla så måste de ha anknytning och 
trygghet. Utan att ha knutit an till oss adoptivföräldrar så blir de inte trygga. Barnen måste 
veta att vad som än händer så är de våra barn, i alla situationer. 

Carola anser också att följande är mycket viktigt, och denna situation får aldrig mer drabba ett 

barn i skolan:  

 Sonen och en annan kille i klassen som var mörk blev inkallade i klassrummet att prata 
med sin mentor sedan långt tillbaka. Hon talade om för killarna att det skulle bli svårt för 
dem i livet, eftersom de var mörka och bruna vilket innebar att de måste tänka på hur de 
uppförde sig ute i samhället. Sonen hatade henne efter detta. Det var mentorns slutord i 
nian som han skulle ha med sig ut i livet, vilket var knäckande. 
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Anna berättar följande:  

Som förälder skall man inte behöva berätta för pedagogerna hur forskning kring barns 
utveckling ser ut. Utan de borde komma till oss föräldrar och berätta i stället. 
Okunskapen kring adopterade barn är stor bland lärare. Man skall naturligtvis inte säga att 
alla adopterade är stöpta i samma form. Pedagogen bör heller inte titta på föräldern och 
deras utbildning och tro att adoptivbarnet per automatik har samma förutsättningar att 
prestera som ett biologiskt barn i samma familj hade haft, utan man bör se på barnets 
förutsättningar och inte på föräldrarnas. 

Med detta i åtanke kanske det finns mycket mer för samhället, skolan och pedagoger att ta till sig. 

Som förälder skall man kunna känna att pedagogerna har kunskap om alla barn. Barnen och 

föräldrarna måste känna att skolan och övriga har kunskaper. En väldigt viktig fråga är vad 

föräldrarna känner kring lärarnas och pedagogernas kunskaper kring vad adoption är och vilka 

kunskapsmässiga svårigheter adopterade elever kan få. Det var inte någon förälder i undersök-

ningen som kände att det funnits kunskaper om adopterade elever och om adoption. Flera av 

föräldrarna har själva fått undervisa skolans personal för att de och barnen skall få den hjälp de 

behöver.  

Samtliga föräldrar kände också att övriga föräldrar och elever måste få kunskaper. Till exempel 

om hur det är att vara adopterad, vad det innebär att man har ett annat ursprung och nya 

föräldrar, att man inte är köpt. Barn skall inte behöva få frågan vad de kostar och så vidare. Enligt 

föräldrarna och vad de vet om barnens erfarenheter är att okunskapen som finns i vårt samhälle 

år 2010 stor. Föräldrarna säger att man måste vara öppen och berätta för skolans personal så att 

de vet vad de skall hålla extra koll på.  
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Del 3 Sammanfattning 

Tabell 2. Följande tabell redovisar de tolv föräldrar/föräldrapar som medverkar i studien och varje adoptivbarns 

erfarenheter inom förskolans tidigare år, mellanstadiet samt högstadiet, matematiksvårigheter. Detta för att ge en 

tydlig översikt av studien. Tabellen redovisar ej biologiska barns erfarenheter 

Föräldrapar Adoptivbarn Förskolan och tidiga 

skolåren. 

Mellanstadiet samt 

högstadiet 

Matematiksvårigheter 

Anna och Gustav 

B1 Ett biologiskt barn 

B2 dotter Gått bra med vissa 

svårigheter 

Gått bra med vissa 

svårigheter                                                

Jättesvårt.  

Bertil och Carina 

B3 Ett biologiskt barn 

B1 son 

B2 son 

B1- B2 Gått bra med vissa 

svårigheter 

B1- B2 Gått bra med 

vissa svårigheter 

B1 Nej 

B2 Ja, vissa svårigheter 

Carola och Pär B1 son  

B2 dotter 

B3 dotter 

Samtliga gått bra med vissa 

svårigheter 

Samtliga gått bra med 

vissa svårigheter                                                

B1 Nej  

B2 Lite svårigheter 

B3 Jättesvårt 

Elisabeth och 

Johannes 

B2 Ett biologiskt barn 

B1 dotter 

 

Gått bra Gått bra Jättesvårt 

Göran och Ulla B1 dotter 

B2 dotter 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 

Nej 

Nej 

Klas och Alexandra B1 dotter 

B2 son 

B3 dotter 

Ingen anmärkning 

Haft svårigheter 

Ingen anmärkning 

Ingen anmärkning 

Haft svårigheter 

Ingen anmärkning 

Nej 

Jättesvårt 

Jättesvårt  

Maria B1 son 

B2 dotter 

B1 – B2 Gått bra med vissa 

svårigheter för båda 

B1- B2 Gått bra med 

vissa svårigheter för 

båda 

B1 Ja 

B2 Nej  

Majken B1 dotter 

B2 dotter 

Gått bra  

Vissa svårigheter  

Gått bra  

Vissa svårigheter 

Nej  

Ja 

Monica och Gabriel B1 son 

B2 son 

Gått bra  

Vissa svårigheter 

Gått bra 

Vissa svårigheter 

Nej 

Ja 

Paul och Jennifer B1 son Ingen anmärkning Ingen anmärkning Nej 

Sonja och Jan B1 son Jättesvårt Jättesvårt Nej 

Susanna och Herman B1 son 

B2 son  

Jättesvårt 

Ingen anmärkning 

Jättesvårt 

Ingen anmärkning 

Ja 

Nej 
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Tabell 3. Följande tabell redovisar de tolv föräldrar/föräldrapar som medverkar i studien och varje adoptivbarns 

erfarenheter inom läs- och skrivsvårigheter, eventuell diagnos samt fortsatta studier.  Tabellen fortsätter på nästa 

sida. 

Föräldrapar Läs-och skrivsvårigheter Specialundervisning Diagnos Fortsatta studier 

 

Anna och Gustav 

B1 Ett biologiskt barn 

B2: Ja, till viss del Ja Nej B2 Gymnasium, Högskola och 

Universitet klart 

Bertil och Carina 

B3 Ett biologiskt barn 

B1: Ja, till viss del 

B2: Nej 

Ja 

Nej 

Nej  

Nej 

B1-B2 Gymnasium. B1 Läst 

utomlands och jobbar idag.  

B2 universitet idag 

Carola och Pär B1: Nej 

B2: Ja 

B3: Nej 

Nej  

Nej  

Nej 

ADD/ADHD 

Dyslexi* 

Ev. diskalkyli** 

B1-B3Gymnasium och B1-B3 

högskola och universitet idag. 

Elisabeth och Johannes 

B2 Ett biologisk barn 

B1: Nej 

 

Ja Nej B1:Gymnasium och 

högskola/universitet samt jobb. 

Göran och Ulla B1-B2: Ingen 

anmärkning 

Ingen anmärkning Nej  B1-B2 Gymnasium, 

Högskola/Universitet klart. Båda 

jobbar  

Klas och Alexandra B1: Ingen anmärkning 

B2: Haft svårigheter 

B3: Ingen anmärkning 

Nej 

Ja  

Nej 

Nej 

Ja*** 

Nej 

B1-B3 Gymnasium, 

Högskola/Universitet klart. alla 

jobbar 

Maria B1: Ja, till viss del 

B2: Nej  

Ja  

Nej  

Nej 

Nej  

B1-B2 Gymnasium och 

Högskola/Universitet klart även 

utomlands. Båda jobbar. 

Majken B1: Nej 

B2: Ja  

Nej  

Ja 

Nej 

Dyslexi 

B1-B2 gymnasium klart, nu är de på 

högskola. 

Monica och Gabriel B1: Nej 

B2: Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Dyslexi 

B1-B2 Gymnasium. B1Studerar 

utomlands,  B2 jobbar 

Paul och Jennifer B1: Ingen anmärkning Ingen anmärkning Nej Gymnasium+ jobbar idag 

Sonja och Jan B1: Ja, absolut Ja, till viss del  Dyslexi Högskola och jobb idag 

Susanna och Herman B1: Ja 

B2: Ingen anmärkning 

Ja 

Ingen anmärkning 

ADHD 

Nej 

B1Gymnasium och jobbar idag. 

B2 Tar studenten i år 
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Teckenförklaring för både tabell två och tre:  

B1 = Första barnet 

B2 =Andra barnet 

B3 =Tredje barnet 

+ = Biologiskt barn  

* = Misstänkt diagnos ställd av mamman 

** = Misstänkt diagnos ställd av dottern som äldre 

*** = Neuropsykiatriskt funktionshinder 
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Diskussion  

Resultaten som framkommit under intervjuerna diskuteras här med hjälp av forskning och teorier 

utifrån undersökningens syfte och frågeställning. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 

adoptivföräldrar uppfattat sina barns språk- och kunskapsutveckling.  Frågor har ställts angående 

föräldrarnas upplevelser och tankar om tiden innan adoptionen till hur det gått för barnen idag. 

Vad vet forskarna kring denna fråga och hur ser föräldraperspektivet ut hos adoptivbarnen i min 

studie?  

I stort sätt all forskning jag har läst framkommer det att barn som blivit internationellt 

adopterade har en ökad risk när det gäller olika typer av svårigheter. Exempel är förseningar i den 

språkliga utvecklingen, problem att förstå abstrakta uttryck och även problem med matematik.     

Forskning som styrker detta är till exempel Gardell, Dalen & Saetersdal som samtliga kommit 

fram till att knappt hälften av alla internationellt adopterade hade ”skolspråkssvårigheter.”. De 

var även av samma uppfattning som De Geer och Hene gällande att svårigheterna framförallt 

gäller abstrakta begrepp. Skutnabb-Kangas, men även Glennen, nämner även skillnaden mellan 

invandrarbarn och internationellt adopterade barn rent språkligt. 

 De menar att adoptivbarnen får ett helt annat språk än det språk de hört i sin mammas mage, 

medan invandrarbarn i regel har sitt ursprungsspråk åtminstone inom familjen. Glennen 

vidareutvecklar detta och menar att det är svårt att veta vilka som får språksvårigheter av 

språkbytet och vilka som inte får några svårigheter. Glennen menar att det beror på att det finns 

för lite information om detta. Dock har Glennen, med stöd även av A. Hwa-Froelich, tagit upp 

att barn som tillbringat tid på institutioner såsom barnhem, kan få försämrad utveckling. Denna 

försämrade utveckling gäller både språklig och fysisk utveckling och kan bero på en sämre kost 

och mindre närhet från ”vårdare” än vad barn normalt sett får från sina föräldrar. Dalen & 

Rygvold menar att den försenade språkutvecklingen som avbrottet från ursprungsspråket ofta 

leder till, inte behöver innebära värre problem än att det går att ta igen. De menar även att de 

språkliga problemen kan kopplas ihop med andra problem såsom till exempel hyperaktivitet.  

Matematik är också ett område som de båda författarna har sett en ökad problematik kring 

just hos internationellt adopterade barn. Denna iakttagelse har även Dalen lyft fram i sin och 

Saetersdals studie. Glennen menar att kombinationen av brytningen av språket och den 

eventuella vistelsen på barnhem är anledningen till att det är en så uppenbart mycket större andel 

internationellt adopterade barn som har språksvårigheter jämfört med inhemskt födda barn. 

I min intervjuundersökning har jag intervjuat tolv föräldrapar som alla har adopterat barn 

internationellt mellan på 70-tal och tidigt 90-talet. I intervjuerna framgår olika mönster där det är 

tydligt att flertalet adoptivbarn har just svårigheter liknande de som forskningen antyder. 

Under del 3, ”Sammanfattning” i resultatet, kan man under tabell 2 och tabell 3 se samtliga 
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adoptivbarns utveckling. Några barn har inte haft några svårigheter alls, men många har haft 

någon svårighet.  

Redan i adoptivbarnens tidiga skolår kan man se att av totalt 22 barn har 13 haft svårigheter. 

Senare skolåren fram till högstadiet har 14 barn även haft svårigheter. Av totalt 22 barn har precis 

hälften (elva stycken) haft svårigheter med matematiken. När det gäller läs- och skrivsvårigheter 

har nio av 22 barn haft svårigheter. Antalet adopterade barn som deltagit i specialundervisning är 

nio av 22. Diagnosproblematiken ser ut på följande vis. Av 22 barn har åtta stycken fått en 

professionell diagnos av läkare eller psykolog.  Gällande två av mamma Carolas barn, har Carola 

själv diagnostiserat ett av syskonen och det andra syskonet tror sig skulle ha fått en diagnos ifall 

hon skulle ha utretts idag. Samtliga barn i studien har slutfört gymnasiestudier (varav en tar 

studenten till sommaren). Studier på högskola/universitet har genomförts av 20 av 22. De två 

resterande är det barn som skall ta studenten samt en respondent som inte svarade på om barnet 

läst på högre nivå.  

Både jag själv och en del av de intervjuade föräldrarna (och även ett av adoptivbarnen som 

hälsade via sina föräldrar) vill poängtera att man inte kan se adoptivbarn som en homogen grupp.  

Även Cederblad påpekar i statens offentliga utredning att adopterade barn inte är någon 

homogen grupp, vilket hon anser att flera av studierna och forskarna inte tagit hänsyn till genom 

att det är brister i forskarnas redovisning kring vilka som är adoptivbarn och exempelvis svenska 

barn. Jag vill betona att de flesta internationellt adopterade känner sig som vilka svenska barn 

som helst och inte som avvikande. Bara för att de är internationellt adopterade betyder inte det 

att de alla har problem på grund av detta. Min studie visar att nästan alla av de adoptivbarn, vars 

föräldrar har intervjuats, har till exempel studerat vidare efter gymnasiet. Detta är något jag anser 

är viktigt att poängtera när forskningen visar på så mycken problematik som kan uppstå. Min 

studie visar också att de flesta hinder kan undanröjas med engagerade föräldrar. 
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Fortsatta studier 

Det finns många intressanta exempel på vad man kan fortsätta att studera när det gäller 

adoptivbarn och adopterades upplevelse både från barn- och föräldraperspektiv. Intressant vore 

att undersöka adoptivbarnens egna erfarenheter av sin språk- och kunskapsutveckling, då vi i 

denna studie fått se adoptivföräldrarnas erfarenheter av sina barns språk- och 

kunskapsutveckling.   

En annan idé är att intervjua pedagoger och övriga lärare ute på olika skolor i en kommun 

eller med spridning över hela landet för att se hur erfarenheterna i skolorna ser ut när det gäller 

mottagande av adoptivbarn och hur personalen arbetar med adoptivbarn och deras föräldrar. Hur 

förbereder sig lärare och övriga personal när de vet att ett adoptivbarn skall börja i en klass. Det 

finns fortfarande outforskad mark när det gäller skolsituationer för internationellt adopterade i 

Sverige. Att forska om adopterade är verkligen något att uppmuntra och stötta, för att kunskaper 

skall infinna sig hos människor runtomkring dessa barn och vuxna idag.  
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Bilaga 1  

Studie av utlandsadopterades barns språkutveckling utifrån föräldraperspektiv 

Mitt namn är Erika Fredriksson och jag skriver en vetenskaplig uppsats på magisternivå vid 

Uppsala Universitet om utlandsadopterade barns språkutveckling. Jag vänder mig till föräldrar 

med utlandsadopterade barn, som kom till Sverige före två års ålder med en förfrågan om att 

delta i ovan nämnda studie. Deltagandet innebär att ni medverkar vid en muntlig intervju, som 

kommer att spelas in på band. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och ni kan 

avbryta deltagandet när ni vill. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga utlandsadopterades språkutveckling med hänsyn 

taget till den (abrupta) förändring av språket som följer vid en adoption. Studien bedrivs i 

enlighet med de forskningsetiska principer som fastslagits av Vetenskapsrådet. Mer om etiska 

frågor på: http://www.codex.vr.se/ (CODEX-samling av regler och riktlinjer för forskning) 

Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, det vill säga inga av de uppgifter ni lämnar kan 

spåras tillbaka till er i min forskning. Inga utomstående kommer att få tillträde till 

intervjumaterialet och alla uppgifter och allt material behandlas konfidentiellt så att identiteten 

hos dem som intervjuas inte röjs.  

Har ni några frågor angående studien är ni välkomna att kontakta undertecknad. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Erika Fredriksson 

Institutionen för Utbildning, kultur och medier 

Uppsala Universitet 

Erika.Fredriksson.4840@student.uu.se 

Telefon 018-750 14 01 eller 0735-86 48 81 

 

Handledare: Universitetslektor Inger Gröning, Uppsala Universitet 

E-post: inger.groning@did.uu.se Telefon: 018- 471 24 35                      

 

  Sid 1 av2 
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Medgivande 

 

Vi har informerats om denna magisteruppsats inför lärarexamen vid Uppsala Universitet såväl 

muntligt som skriftligt samt fått ett exemplar av den skriftliga informationen. Vi samtycker till att 

delta och vet att vårt deltagande i studien är frivilligt samt att vi när som helst kan avbryta vårt 

deltagande. 

 

………………………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

……………………………………………..    ………………………………………….. 

Föräldrars underskrift 

 

………………………………………………  …………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

Jag har förklarat studiens uppläggning och syfte för ovanstående föräldrar och jag har 

informerat om målsättningen med studien samt verifierar att föräldrarna läst och erhållit både 

muntlig och skriftlig information 

 

 

…………………………………………………………………. 

Lärarkandidat 

 

………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

  Sid 2 av 2 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

Uppvärmningsfrågor: 

Inledningsvis kommer jag att ta upp nedanstående punkter, men innan kommer jag att göra en  

enkel presentation av mig själv och mitt syfte med studien sedan tacka respondenterna för att de 

ville medverka, jag kommer även att gå igenom information kring konfidentialitet, rätt att avbryta, 

samtycke till bandupptagning mm.  

Respondenterna får tillsammans med mig skriva på ett medgivande där de bekräftar att de fått 

all denna information.  

Intervjun kan nu börja: ”Jag uppskattar att ni/du ville vara med och hjälpa till med denna del 

av min studie.”  

 

Bakgrund föräldrar/förälder (Lite om respondenten/respondenterna) 

 Ålder idag  

 Ålder vid adoption 

 I hur stor ort bor du/ni 

 Har ni ett eller flera barn (biologiska, adopterade eller fosterbarn)  

 

Före adoptionen: 

 Hur kom du/ni fram till beslutet att adoptera internationellt? 

 Hur förberedde du/ni er som förälder/föräldrar inför barnets ankomst?  

 Hur tänkte du/ni kring barnets språkutveckling? 

 Er/din inställning till barnets första språk (ursprungsspråk)? 

 Hur gammalt var barnet vid ankomst till Sverige efter genomförd adoption? 

 Vad visste du/ni om barnet och dess biologiska föräldrar innan det kom till er? 

 Vilka var omgivningens attityder och förväntningar inför adoptivbarnet? 

 Funderade du/ni i banor kring att barnet fick ett avbrott i sin språkutveckling? 

Tematiska frågor:  

Före skolan (förskoleålder): 

 Reagerade barnet speciellt när du/ni talade på ursprungsspråket? (exempelvis räknat på 
ursprungsspråket) 

 Hade barnet börjat tala sitt ursprungliga modersmål när det kom till Sverige? 

 Har barnet haft svårt att uttala visa ord eller ljud? 

 Om man jämför språkutvecklingen med jämnåriga barn vad la du/ni märke till då? 

 Lärde sig barnet att läsa när det gick i 6-års-verksamheten eller motsvarande eller knäckte 
barnet läs- och skrivkoden innan 6-års? 

 Vilka erfarenheter har du/ni av barnet i förskolan? (personal, övriga föräldrar) 
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I skolan (lågstadiet till mellanstadiet):  

Svenska 

 Vill du/ni beskriva barnets första skolår när det gäller skriva, läsa och samtala? 

 Vid vilken ålder lärde sig barnet att läsa? 

 Har barnet haft svårt att berätta om en händelse så att andra förstår? 

 

Matematik 

 Hur har matematikinlärningen fungerat? 

 Har barnet haft svårigheter för matematik i skolan? 

 Vilket var lättast: uppställda tal eller lästal? Kommentera gärna svaret? 

 Fanns det svårigheter med symboltolkning för barnet (t ex plus- eller gångertecken i  

matematik, noter i musik eller dylikt) 

 Har ditt barn deltagit i specialundervisning, vilket ämne och tid i veckan? 

 Hur har fortsättning av mellanstadiet sett ut? 

 

Högstadiet till nian samt efter skolan 

 Har du/ni någon gång varit i kontakt med en logoped eller annan skolhälsovård angående 
ert barn? I så fall varför? 

 Vilka ämnen i skolan har de haft svårigheter med? Eller har allt gått bra? 

 Hur mycket har du/ni varit engagerade i ert adopterade barns skolgång? Hur har du/ni 
gjort? 

 Har du/ni varit tillbaka i barnets ursprungsland? 

 Hur ser barnet på ursprungslandet? 

 Har du/ni sökt barnets rötter? Hur gick det? Fann ni några familjemedlemmar? 

 Har du/ni adopterat syskon? Om ja, har alla barnen haft ungefär samma upplevelser av 
skolans undervisning? 

 

Uppföljningsfrågor:  

 Vad hade du/ni velat veta innan adoption när det gäller kunskaps- och språkutveckling? 

 Har barnet någon gång deltagit i modersmålsundervisning på sitt ursprungliga modersmål. 
Om ja När och Varför. Hur tycker du/ni att detta fungerade?  

 Hur har lärarnas engagemang sett ut? Har de agerat på något speciellt vis? 

 Hur tror du/ni att pedagoger kan underlätta för adopterade elever? 

 Vilka råd vill du/ni ge föräldrar eller pedagoger när det gäller adopterades 
språkutveckling? När det gäller annat som har med adopterades situation att göra? 

 Har du/ni känt att lärarna har haft kunskap om adopterade elever och om adoption. 
Kommentera gärna svaret 

 Hur önskar du/ni att det skulle ha varit i skolan för att det skulle bli bra mottagande av 
adoptivbarn? 

 Hur ser ditt barns situation ut idag (kortfattat)? 
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Sammanfattande frågor:  

 Kortfattat gå igenom vad som sagt.  

 Fråga respondenten/respondenterna om det är något annat att tillägga.  
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Bilaga 3  


