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SAMMENDRAG:

Bakgrunn og formål: Bakgrunn for oppgaven er en genuin interesse for barns 

utvikling av språk, og spesielt for de barna der språket ikke utvikler seg som man 

ønsker og/eller forventer. Når fokuset ble på foreldrene til disse barna og deres 

opplevelse av å ha et barn med språkvansker, er dette en følge av en økende 

oppmerksomhet fra min side rundt viktigheten av å også se foreldrenes perspektiv i 

arbeidet med barn med språkvansker. Formålet med oppgaven er å gi et bilde av 

hvordan foreldre kan oppleve det å ha et barn med språkvansker.

Problemstilling:

”Hvordan kan foreldre oppleve å ha et barn med språkvansker?”

Problemstillingen er operasjonalisert gjennom følgende forskningsspørsmål:

- Hvordan påvirkes familiene?

- Hvordan tror foreldrene barnet opplever det å ha språkvansker?

- Hvordan opplever foreldrene møte med hjelpeapparatet?

- Hva tenker foreldrene i forhold til fremtiden?

Metode: Med utgangpunkt i prosjektets formål og problemstilling valgte jeg å benytte 

meg av det kvalitative semistrukturerte intervjuet som metode. Dette fordi det 

semistrukturerte intervjuet ga meg muligheten til å hente inn informasjon om emner 

som var sentrale i forhold til problemstillingen, samt følge opp og utdype 

informantenes svar underveis. Informantene bestod av to fedre til barn med 

språkvansker. Fedrene ble intervjuet i ca 40 minutter. Intervjuene ble tatt opp på 

diktafon og deretter transkribert. Datamaterialet ble analysert manuelt ved å sette 

svarene opp etter forskningsspørsmål og sammenfallende temaer ut i fra teori og med 

bakgrunn i en Grounded Theory tenkning. 
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Resultater: Denne undersøkelsen gir et innblikk i hvordan det kan oppleves for 

foreldre å ha et barn med språkvansker og hvilke tilleggsvansker og bekymringer det 

kan føre med seg. Det kan se ut som barn med språkvansker har en tendens til å 

utvikle tilleggsvansker av sosial- og atferdsmessig art. Det være seg utagerende eller 

innadvendt atferd, angst og tilbaketrekking. Det kan også se ut som disse 

tilleggsvanskene utvikler seg ettersom barnet blir eldre. Et av barna i undersøkelsen er 

7 år mens det andre barnet er for ungdom å regne og er 13 år. Dette gir at de er på 

ganske forskjellige stadier i livet med ulike krav og forventninger. Foreldrenes 

opplevelser vil også være forskjellige ut i fra hvordan barnet har det, men det ser ut til 

at foreldre til barn med språkvansker bekymrer seg i takt med barnas atferd og 

situasjon. Stress og bekymring blir fort en del av hverdagen og i denne undersøkelsen 

ser det ut til at det å oppleve å ikke få den hjelp man ønsker blir en viktig faktor i 

foreldrenes opplevelse av situasjonen. En av foreldrene i undersøkelsen opplever å ha 

fått den hjelpen de har trengt fra de første bekymringene meldte seg, mens den andre 

faren opplever å ha måttet kjempe for at sønnen skal få det de mener han trenger og 

har krav på siden han begynte på skolen. Å føle at du som forelder må kjempe for 

hvert eneste hjelpemiddel, hver eneste ekstratime og oppfølging, mens du ser at 

barnet ditt får det vanskeligere og vanskeligere både skolefaglig og sosialt gjør at 

situasjonen lett oppleves som vanskelig og stressende. Man bekymrer seg for barnets 

utvikling og fremtid. 

Konklusjoner: Foreldrene i denne undersøkelsen har ganske ulike opplevelser av det å 

ha et barn med språkvansker. De har ulike tanker og bekymringer rundt dagens 

situasjon, barnets opplevelse og fremtiden. Dette kan se ut til å grunne i to 

kjernekategorier;  barnas ulike alder og foreldrenes opplevelse av intervensjon. Dette 

ser ut til å være avgjørende for hvordan foreldrene opplever situasjonen, deres tanker 

om fremtiden og deres bekymringer og stress knyttet til det å ha et barn med 

språkvansker.
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1. INNLEDNING

Bakgrunn for valg av tema for masteroppgaven ligger i en genuin interesse av barn og 

deres utvikling av språk. Som mastergradstudent i spesialpedagogikk med logopedi 

som fordypning er det naturlig å se til hva som skjer når denne språkutviklingen ikke 

går som forventet. Barn med språkvansker er en heterogen gruppe som finnes i alle 

verdens land, i barnehage og i skole. Disse barna vil etter hvert bli voksne med 

språkvansker og det er da viktig å fange dem opp så tidlig at dette ikke vil gi dem mer 

vanskeligheter enn nødvendig i det voksne liv. Utvikling av språk er blant annet 

grunnlaget for tale, kommunikasjon, lesing og skriving. Dette er fundamenter som er 

viktig i et barns utvikling, samtidig som vansker med språket også vil påvirke barnet 

sosialt og emosjonelt.  

Når så valget har falt på å skrive en masteroppgave om foreldrene til disse barna og 

deres opplevelser, er dette fordi jeg som snart ferdig logoped tror dette er et viktig 

perspektiv å ta med seg i det praktiske arbeidet med barn som har språkvansker. 

Foreldrene og deres ressurser er kanskje noe som lett kan bli glemt i arbeidet med 

barna, og også foreldrenes behov for å bli sett og hørt blir viktig. Man vet at den 

spesialpedagogiske hjelpen ofte blir satt inn etter at familien har slitt alene med 

problemene i lengre tid, utredningen kan ta flere måneder og hvor og hvordan 

tiltakene skal settes inn er ikke alltid like klare. Da blir det viktig å møte foreldrene og 

deres opplevelser og spørsmål på en god måte. I praksis har jeg møtt barn med 

språkvansker der foreldrene omtrent ikke vet at sønnen eller datteren deres er hos 

logoped jevnlig, og logopeder kan fortelle om samtaler med foreldre som ikke aner 

hvilken problematikk barnet deres sliter med. Koss (2005b) beskriver grovt sett to 

former for intervensjon når det kommer til arbeid med barn med språkvansker. Den 

første har fokus på barnet, der logopedens arbeid baserer seg på barnets språk og det

som barnet har vansker med. Dette kan kalles direkte intervensjon. Den andre formen, 

indirekte intervensjon, har fokus på foreldrene. Dette for å identifisere og endre måten 
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foreldre tenker om og samhandler med barnet sitt på. Dette er ofte sett på som en mer 

naturalistisk tilnærming hvor voksne i barnets miljø kommuniserer med barnet. 

Leonard (2000) ser også på trening i naturlige settinger som en åpning for mer 

kommunikasjon og gir i den sammenheng foreldrene en viktig rolle. foreldrenes 

opplevelse av situasjonen en viktig indikator på hvordan vanskene hos barnet arter 

seg og hvor man bør starte for å hjelpe både barnet og miljøet rundt. 

 Det kan leses om hvor viktig samspill er for utvikling av språk (Rygvold 2004,Bloom 

og Lahey 1967, Bishop 1999) og hvordan foreldre er barnas nærmeste 

omsorgspersoner (Bø 1997), men fokus på hvordan man som fagperson kan hjelpe 

disse foreldrene til å hjelpe sine egne barn, er det vanskelig å finne mange gode svar 

på. Å sette seg inn i foreldrenes opplevelser av sin situasjon tror jeg kan være med på 

å gjøre dette lettere.

Denne oppgaven er et forsøk på å finne ut mer av foreldres opplevelser, slik at jeg kan 

være bedre forberedt til å møte barn med språkvansker og deres foreldre når det blir 

min tur.

Problemstilling

Som beskrevet over er samarbeid med foreldre en nødvendig og viktig del av arbeidet 

med barn med språkvansker. Dette er personene barna samhandler med hver dag og 

som gir barna et miljø for språklæring, samtidig har de hovedansvar for omsorg og 

oppdragelse av sitt barn. Hvordan foreldrene opplever den situasjonen det er å ha et 

barn med språkvansker er med på å rettelede oss som fagfolk i hvordan vi kan gi den 

best mulige hjelpen, støtten og veiledningen for barna og familien. Dette danner 

grunnlag for oppgavens problemstilling:

”Hvordan kan foreldre oppleve å ha et barn med språkvansker?”

Spørsmål som er aktuelle i denne sammenheng er:
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- Hvordan påvirkes familiene?

- Hva tenker foreldre om barnas opplevelse av å ha språkvansker?

- Hvordan opplever foreldrene møte med hjelpeapparatet?

- Hva tenker foreldrene i forhold til fremtiden?

Dette er spørsmål som blir viktige i selve undersøkelsen, i tillegg kommer mine mål 

om egen kunnskapsøking når det kommer til temaet språkvansker  Jeg håper at ved å 

dykke dypere inn i en del av dette temaet, nemlig foreldrenes opplevelse, vil jeg få ny 

og bedre kunnskap om språkvansker, som videre vil kunne gi meg innsikt i hvordan 

jeg som ferdig utdannet logoped bør forholde meg til barn med språkvansker og deres 

foreldre. Et spørsmål jeg stilte meg på forhånd var hvilket fokus det er på foreldre og 

deres opplevelse  rundt det å ha et barn med språkvansker i fagkretser. Jeg håper ved 

å for eksempel lese nyere forskningsartikler å danne meg et bilde av fokuset dette 

temaet får i dag. 

1.1 Begrepsforklaring

Foreldrebegrepet i denne sammenheng knytter seg til barnets nærmeste 

omsorgspersoner, dem som barnet bor sammen med og samhandler med daglig. Dette 

kan innebefatte adoptivforeldre, fosterforeldre eller andre foresatte, og også i noen 

tilfeller besteforeldre eller andre nære slektninger. Personene i denne undersøkelsen 

er de biologiske foreldrene til barna, men dette er ikke alltid tilfelle og heller ikke det 

avgjørende når det kommer til å gi god veiledning. Det viktigste er at de som trenger 

det får det og at barna kan dra nytte av dette i sin utvikling.                                                                                           

Jeg har valgt begrepet ”opplevelse”  etter å ha vurdert flere andre begrep. Når jeg så 

har valgt ”opplevelse” fremfor for eksempel ”forståelse” er dette fordi forståelse for 

meg grunner i noe mer teoretisk og rasjonelt, mens jeg her ønsker å se på foreldrenes 

tanker om sin situasjon, rasjonelle eller ikke. Grunnet i teorien eller ikke. Hvordan 



9

opplever de situasjonen, ut i fra det å være foreldre til og leve med et barn med 

språkvansker?   
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2. TEORETISK BAKGRUNN

Den teoretiske bakgrunnen for problemstillingen i oppgaven omfatter to 

hovedområder: Språkvansker hos barn og foreldres opplevelser av å ha et barn med 

språkvansker.

Oppgavens overordnede mål er bedre forståelse og innsikt om språkvansker hos barn 

og arbeidet med barnet og deres foreldre. Fokus og problemstilling er rettet mot 

foreldre som har barn med språkvansker. Foreldre er de personene som har best 

innsikt i hvordan barnets språkproblemer fremtrer i hverdagen og hvordan disse 

vanskene kan virke inn på barnets helhetlige situasjon. Deres beskrivelser av hvordan 

de opplever situasjonen kan da hjelpe i det spesialpedagogiske, og logopediske 

arbeidet med barnet. Det er hevdet at det å intervjue foreldre er en effektiv måte å 

lære om de vanskene barnet har og utvikle gode strategier for hjelp (Lindsay og 

Dockrell 2000, 2004) og oppgaven vil i denne forbindelse se på foreldrenes 

opplevelse av å ha et barn med språkvansker.

2.1 Språk og språkutvikling

Språk er et symbolsystem som omfatter tale, skrift og tegn. Språk er en felles sosial 

kode som benyttes i hovedsak for å kommunisere. Kommunikasjon stammer fra det 

latinske ordet communicare, og dette betyr å gjøre noe felles (Tetzchner, et.al 2004). 

Kommunikasjon er ikke reservert kun for ordene, men innebefatter også alle sider 

som inngår i og skaper forutsetninger for samhandling. Samtidig er språket og talen 

en viktig del av kommunikasjonsprosessen, sammen med blant annet følelser og 

holdninger (Rommetveit 1972). Synet på hva språk er vil variere ut i fra hvilken 

sammenheng man ser språk i og hvilke sider av språket man fokuserer på. I denne 

sammenheng blir det naturlig å se språk og språkutvikling som en kreativ prosess, der 
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barnet bygger opp språket sitt i samspill med omgivelsene, da spesielt foreldrene og 

andre nære omsorgspersoner, altså fra et kommunikativt perspektiv. For de aller fleste 

barn går denne kreative oppbyggingen av språket problemfritt, men for noen går ikke 

dette så lett. Dette går oppgaven nærmere inn på i kapittelet om språkvansker. En 

annen måte å se språket på er å dele det opp i ulike deler/sider, altså fra et lingvistisk 

perspektiv. Dette kan gjøre det mer oversiktlig, men samtidig er det viktig å huske at 

alle deler ved språket påvirker og utvikler seg i sammenheng med hverandre. Bloom 

og Laheys språkmodell (1978) er en modell som har vært mye brukt (Rygvold 2004). 

Den samler de lingvistiske (form), de kognitive (innhold) og de kommunikative

(bruk) sidene ved språket. Modellen vises nedenfor og beskriver hvordan disse tre 

komponentene utvikles og påvirker hverandre. 

Figur 1: Bloom og Laheys språkmodell (1978)

Språkets form kan beskrives som det vi benytter for å gjøre språket synlig. Det dreier 

seg om språkets struktur, altså de lingvistiske elementene som binder sammen lyder 

og symboler med mening. Man kan igjen dele dette inn i tre ulike elementer. Fonologi 
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omhandler språklyder og kombinasjoner av disse, morfologi er ordoppbygging og 

bøyninger, mens syntaks handler om setningsoppbygging (Bloom og Lahey 1978).

Innhold referer til den semantiske siden av språket. Dette handler om betydning og 

meningsinnhold i ord og ordkombinasjoner, altså selve budskapet. Dette innebefatter  

kunnskap om objekter, mennesker, handlinger og relasjoner, om ordforråd og 

begrepsoppfattelse. 

Språkets bruk  viser til barnets evne til å kommunisere språklig. Hvordan man bruker 

språket vil variere ut i fra den konteksten man er i og hvilken hensikt man har. Denne 

pragmatiske kompetansen handler om å forstå hvordan språkets form- og innholdsside 

kan brukes i ulike sosiale situasjoner (Bloom og Lahey 1978).

Språkutvikling er et tema det forskes mye på. Hvilke prinsipper ligger til grunn for 

språkutvikling og hvilke forhold kan spille inn på denne utviklingen? Dette er 

spørsmål det har vist seg å være vanskelig å svare på. Spørsmål om hvor mye arv og 

miljø spiller inn og når språkutviklingen egentlig starter har vært sentralt. Når det 

kommer til det andre spørsmålet her, har det tidligere vært tendens til å knytte start av 

språkutviklingen til tale. Når de første ordene kommer ca i 1-års alderen har man sagt 

at språkutviklingen er i gang. I dag er man mer opptatt av de førspråklige ferdighetene 

til barna, og man vet at språkutviklingen kan starte lenge før de første ordene kommer 

(Tetzchner et.al. 2004). Tidlig i språkutviklingen er foreldre og andre nære 

omsorgspersoner viktige, men etter hvert som barnet blir eldre vil jevnaldrende og 

andre sosiale fellesskap som skole, fritidsklubb og vennegjeng bli av større betydning. 

Det biologiske aspektet blir fortsatt drøftet, som begrensninger og forutsetninger for 

læring (Tetzchner et.al. 2004). 

Språkutvikling er en individuell prosess og det er vanskelig å gi en oppskrift på 

hvordan språket utvikler seg hos barn, men visse tendenser kan ses. For eksempel sier 

man at fra fire års alder beherskes vanligvis grunnstrukturene i språket (Hagtvedt 

2004). Denne oppgaven vil ikke gå nærmere inn på hva som kan ventes ved ulike 

aldre, men poengterer at det er forskjell på hva som ventes når det kommer til språk 
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og kommunikasjonsferdigheter ettersom barnet blir eldre. Samtidig vil det også 

variere hvilke faktorer som spiller inn på språkutviklingen ettersom barnet blir eldre 

og kommer inn i flere miljø som skole og vennekretser(Tetzchner et. al 2004, 

Rygvold 2004 ). Språkutvikling må også ses i sammenheng med andre sentrale 

utviklingsområder som emosjonell utvikling, danning av identitet, intellektuell vekst 

og utvikling av sosiale ferdigheter ( Hagtvedt 2004). Denne gjensidige påvirkningen 

vil oppgaven gå nærmere inn på i neste kapittel. 

2.2 Språkvansker

Selv om de fleste barn tilegner seg språket tilsynelatende enkelt, er det noen barn som 

strever med dette. Språkutviklingen går ikke slik man forventer og man ser at disse 

barna har problemer med å forstå språk i kommunikasjon med omgivelsene. Disse 

barna har det vi kaller språkvansker (Rygvold 2004). En måte å beskrive språkvansker 

på er at barnet har en svekkelse i forståelse og/eller bruk av språk, tale, skrift og/eller 

andre symbolsystemer (Paul 1995). Språkvansker kan også beskrives som en brist i en 

eller flere deler av de språklige modalitetene; form, innhold og bruk (jmf Bloom og 

Lahey 1978) eller som en brist i interaksjonen mellom dem. Gruppen av barn som har 

språkvansker er på ingen måte en ensartet eller homogen gruppe. Språkvanskene kan 

arte seg og komme til uttrykk på mange ulike måter. Barna har ulike atferdsmønstre 

og ferdigheter samtidig som de miljømessige forholdene er forskjellige (Rygvold 

2004).

Som definisjonene over kan vise er det ulike sider ved språket som kan være svekket 

hos barn med språkvansker. Leonard (2000) viser til at man kan dele språkvansker inn 

i ekspressive- og reseptive vansker. Samtidig poengteres det at det er vanskelig å lage 

klare skiller da barn med språkvansker som tidligere nevnt er en meget heterogen 

gruppe. Barn med ekspressive vansker kan sies å ha produksjon av språk som sitt 

primære problemområde. Barnet kan for eksempel ha ordletingsvansker, vansker med 

å identifisere språklyder, og si ”kog” i stedet for ”tog” (fonologi), og ha vansker med 
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å bygge opp ord og setninger på en god grammatisk måte (morfologi og syntaks). 

Barn med reseptive vansker kan sies å streve hovedsakelig med å forstå språket, 

hvordan det bygges opp og hvordan det brukes i kommunikasjon med andre. Dette 

kan for eksempel komme til uttrykk ved at barnet kan snakke i vei flytende og med 

lange setninger, men allikevel ikke blir forstått av omgivelsene. Forklaringen på det 

kan være at ordene som kommer ut ikke henger sammen på en logisk måte eller det 

barnet sier ikke passer inn i den situasjonen man er i. Bishop (1999) viser til at skillet 

mellom ekspressive- og reseptive vansker kan være problematisk. Dette fordi det ofte 

viser seg, dersom man bruker gode og sensitive tester, at de fleste barn med 

språkvansker har en viss grad av forståelsesvansker. Det er dog slik at 

forståelsesvanskene kan arte seg på flere måter og derfor kanskje ikke er så lette å 

oppdage. Samtidig vil språkvanskene kunne endre seg ettersom barnet blir eldre 

(Bishop 1999). Selv om det er slik at de fleste barn med språkvansker har problemer 

på det reseptive plan, kan det se ut til at de ekspressive vanskene lettere blir oppdaget 

av foreldre og lærere. Det er produksjonen til barnet som kanskje lettest blir lagt 

merke til og foreldre vil da reagere dersom barnet deres ikke får til å produsere alle 

lydene riktig og sier ”tate” i stedet for ”kake”. Størrelsen på barnets vokabular er en 

faktor i barnets språklige forståelse, men kanskje ikke så lett å legge merke til (Bishop 

1999). Andre ting som går under språklig forståelse er dekoding av komplekse 

setninger, å huske rekker av ord og å forstå andres intensjon med det de 

sier(semantikk og pragmatikk) . Selv om denne inndelingen altså kan ses på som 

problematisk er det vanskelig å finne en bedre klassifisering (Bishop 1999) og denne 

inndelingen kan uansett gi en god pekepinn på hva som er hovedproblemene til barnet 

med språkvansker. 

Oppgaven vil videre gå mer inn på barns vansker med å forstå språket, da det ofte 

viser seg at det er barnets pragmatiske evner som påvirker kommunikasjonen med 

omgivelsene sterkest (Leonard 2000, Bishop 1999, Bishop 2000). Barn med 

forståelsesvansker vil slite med kompleksiteten i språket, lange setninger og mange 

ord blir vanskelig. Dersom det bli gitt en beskjed som inneholder flere viktige 

poeng,vil kanskje barnet med forståelsesvansker ha fått med seg det første poenget 
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når hele beskjeden er gitt. Resten har barnet ikke fått med seg fordi det har krevd all 

tid å krefter bare det å huske den første tingen. Når barnet heller ikke klarer å bruke 

språket adekvat i forhold til de situasjonene han/hun er i, vil kommunikasjonen svikte. 

Barnet kommer inn i en ond sirkel; språket blir oppfattet av omgivelsene som 

upassende og vanskelig å forstå, kommunikasjonen svikter, og det blir vanskeligere 

og vanskeligere å ta opp igjen kommunikasjonen. Dette kan resulterer i at barnet 

deltar lite i samhandling med andre, og blir lite språklig aktiv. Jevnaldrende vil ikke 

leke med barnet som ikke klarer å ta beskjeder i rollespillet, eller som aldri kommer til 

avtalt tid fordi han/hun ikke klarte å få med seg hele beskjeden. Man ser en tendens til 

at barn med pragmatiske språkvansker foretrekker å kommunisere med voksne i 

stedet for barn (Bishop 2000). Dette kan skyldes flere ting. Voksne er gjerne mer 

tålmodige kommunikasjonspartnere enn barn er. De tar seg tid til å rette opp i 

misforståelser og spørre ledende spørsmål som sørger for at kommunikasjonen ikke 

bryter sammen. Voksne er også flinke til å ”hjelpe” barna i kommunikasjonen, og 

dette kan gi barna en trygghet de ikke opplever med andre barn. Man føler seg 

forstått. Barn med pragmatiske språkvansker kan ofte være dårlige til å ta initiativ til 

kommunikasjon (Bishop 2000) og mens andre barn kanskje vil gå lei etter å alltid 

måtte ta initiativ, vil voksne prøve igjen og igjen. Foreldrene vil alltid spørre barnet 

hvordan dagen i barnehagen har vært og de voksne i barnehagen vil igjen og igjen dra 

barnet med i lek og sosialt samspill. Det er nærliggende å anta at barnets 

forståelsesvansker vil komme mer til uttrykk jo eldre barnet blir. Det settes høyere 

krav til barnets pragmatiske evner ettersom årene går og omgivelsenes språk vil bli 

mer komplekst ettersom barnet blir eldre. De jevnaldrende utvikler språket og foreldre 

vil snakke til barnet på en annen måte når barnet er 12 enn når det er 6 år. Dette gir at 

barnet gjerne vil slite mer jo eldre det blir. Man ser også at en høy andel av barn med 

språkvansker utvikler lese- og skrivevansker når de blir eldre. Sammenliknet med 

barn med ekspressive vansker har barn med forståelsesvansker økt risiko for dette 

(Leonard 2000). 

 Det kan se ut som at barn med språkvansker vil ligge etter sine jevnaldrende hele 

veien selv om de vil ha en egen stigende utviklingskurve (Bishop 1999). Leonard 
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(2000) viser til forskning som er delt på dette området, der det er uenighet om barnet 

aldri vil klare å ta igjen de jevnaldrende eller om dette faktisk er mulig. Det er uansett 

enighet om at med riktig intervensjon vil barnet utvikle seg og gjøre avstanden opp til 

de jevnaldrende mindre (Leonard 2000).

Det skilles ofte mellom spesifikke språkvansker (SSV)  og språkvansker som har 

sammenheng med andre funksjonshemminger. Spesifikke språkvansker beskrives 

som språkproblemer hos barn som ellers ikke synes å ha andre utviklingsmessige 

vansker som nedsatt hørsel, nonverbal IQ under 85, autisme eller andre 

utviklingsforstyrrelser (Leonard 2000, Bishop 1999, Lian og Ottem 2007). Det eneste 

som synes unormalt ved disse barna er at de ikke lærer språk slik andre barn gjør 

(Leonard 2000). Bishop (1999) beskriver det slik: ”a child whose language 

development is substantially below age level, for no apparent cause” (Bishop 1999 s. 

19) Språkproblemet er altså det primære. 

Det er ulike tall på hvor mange som har SSV, og tallene har variert med alt fra 1-15%, 

ettersom hvilke inklusjons- og/eller eksklusjonskriterier som ligger til grunn, men det 

kan sies å være en konsistens rundt at 5-7% av alle barn har spesifikke språkvansker 

(Leonard 2000, Bishop 1999). Det vises også til at det er flere gutter enn jenter som 

får diagnosen spesifikke språkvansker (Leonard 2000). 

Inklusjonskriterier beskriver språkvanskene (Lian og Ottem 2007). Det vil si at det er 

en forskjell mellom observert språklig nivå og forventet språklig nivå, basert på 

kronologisk alder, mental alder eller nonverbal intelligens. Eksklusjonskriterier viser 

til andre utviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme, lav nonverbal intelligens 

og hørselsvansker og har til hensikt å eliminere andre primærårsaker som kan føre 

med seg språkvansker (Lian og Ottem 2007). Disse kriteriene avgjør altså om en 

person faller innenfor eller utenfor diagnosen spesifikke språkvansker, men det er 

knyttet stor uenighet til spesielt eksklusjonskriteriene blant annet på bakgrunn av de 

testene man har for å påvise eventuelle andre primære årsaker til språkvanskene. 

Inklusjonskriteriene er diskutert da det blant annet er uenighet rundt hva som skal 
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regnes som ”normal IQ” og hva som skal ses på som nedsatt nonverbal intelligens 

(Leonard 2000, Bishop 1999, Lian og Ottem 2007).

Språkvansker hos barn med funksjonshemminger som ADHD, autisme, syns- og 

hørselshemming kalles gjerne sekundære da de er en konsekvens av eller assosiert 

med funksjonshemmingen (Rygvold 2004). I denne oppgaven er ikke fokus lagt på 

hvilken diagnose barna har, men det vises til at ADHD er den diagnosen som oftest 

ses sammen med språkvansker (Cohen, Vallance, Barwick, Im, Menna, Horodezky & 

Isaacson 2000). Bishop (2004) ser også sammenhengen mellom språkvansker og 

andre diagnoser og hvordan det kan påvirke hverandre, der ADHD kommer frem som 

en relatert diagnose til språkvansker. Oppgaven har derfor presentert begge typer 

språkvansker og vil med det beskrive at forskjellene er store fra barn til barn når det 

kommer til det å leve med språkvansker.

Språkvansker er ikke statiske og vil endre seg ettersom barnet blir eldre og utvikler 

seg på andre områder. Det er allikevel slik at det er visse felles trekk ved denne 

gruppen. Som vi har sett tidligere i oppgaven, henger språk og tale tett sammen med 

kommunikasjon , vi ser derfor at barn med språkvansker ofte har problemer med å 

kommunisere med andre mennesker (Bishop 1999). Ulike teorier er presentert om 

hvorfor kommunikasjonen blir så påvirket av språkvanskene til barnet. Noen mener 

barnet har vansker med å prosessere informasjon og derfor får vanskeligheter i 

kommunikasjonen, mens andre mener at begrenset mulighet til interaksjon med 

jevnaldrende er en viktig årsak til at kommunikasjonen blir påvirket (Bishop 1999). 

Disse ulike teoriene vil i denne oppgaven ikke bli behandlet nærmere da det faller 

utenfor oppgavens problemstilling og undersøkelsens fokus. 

2.2.1 Sosial kompetanse og språkvansker

Problemer med språket kan begrense barnets sosiale liv. Leonard (2000) sier at  

barnets sosiale velferd vil kunne lide under språkvanskene. Språk  er nært knyttet til 
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sosial kompetanse og barn med språkvansker vil kunne ha vansker med å utvikle god 

sosial kompetanse, noe som er viktig i barnets sosiale og språklige utvikling. Ogden 

(2005) beskriver sosial kompetanse som noe man trenger for å løse viktige 

utviklingsoppgaver i livet. Eksempler på slike viktige utviklingsoppgaver er at barn 

trenger å komme overens med jevnaldrende, føle seg sosialt akseptert og kunne få og 

holde på venner. Det er også viktig for barnets utvikling å mestre skolegangen. Barnet 

må kunne tilpasse seg omgivelsene, ta beskjeder og følge regler (Ogden 2005). For å 

klare dette må man ha gode sosiale ferdigheter samtidig som man vet når de ulike 

ferdighetene skal brukes. Når det da kommer til barn med språkvansker, kan dette bli 

vanskelig. Barn med språkvansker vil ofte ha vanskelig for å tilegne seg de 

kommunikasjonsferdighetene som kreves for å formidle sosial kompetanse. De barna 

med forståelsesvansker vil kanskje slite mest, da de vil slite med nettopp noe av det 

som er nøkkelpunktene for å utvikle sosial kompetanse. Det er viktig å kunne ta til 

seg informasjon fra omgivelsene ved å fange opp det som er relevant, og som vi har 

sett tidligere vil lange og komplekse beskjeder bli vanskelige for barn med forståelses 

vansker. Man må ha utviklet noen sosiale basisferdigheter, som å ta initiativ, oppklare 

misforståelser i kommunikasjonen og holde oppmerksomheten og dette er egenskaper 

barn med forståelsesvansker ofte sliter med. Barn som ikke har god sosial kompetanse 

vil i følge Ogden (2005) kunne ha vanskeligheter med å utvikle noen viktige 

egenskaper; empati, samarbeid, selvkontroll, ansvarlighet og selvhevdelse. Dette er 

også egenskaper som vil kunne påvirkes av barnets språklige ferdigheter. Den 

egenskapen som kanskje blir sterkest påvirket av å ha språkvansker er selvhevdelse. 

Selvhevdelse vil si at barnet tar initiativ, ber om oppklarende informasjon og reagerer 

adekvat på andres kommunikasjon. Barn som stadig opplever at kommunikasjonen 

kollapser, at beskjeder ”flyr forbi” og at ingen ønsker å leke med dem vil etter hvert 

kunne trekke seg tilbake, ikke ønske å ta initiativ og unngå å kommunisere. Dette kan 

utvikle seg til en atferd som ikke vil gagne barnet verken språklig, sosialt eller 

atferdsmessig. Barn med språkvansker vil ofte også slite skolefaglig, spesielt ettersom 

de blir eldre og det kreves mer av dem (Leonard 2000). Språket bli mer abstrakt, 

beskjeder blir lengre og mer komplekse og ting går fortere. Dette gjør også at det blir 
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vanskelig for barnet med språkvansker å tilpasse seg de ulike situasjonene, følge 

regler og beskjeder. Den sosiale kompetansen blir svekket og barnet vil oppleve at 

viktige utviklingsoppgaver ikke blir oppfylt for dem. Dette vil kunne gi følger for 

barnets selvbilde, atferd og fremtid.

Det synes altså som at sosial kompetanse og språklige ferdigheter henger tett sammen. 

Det er vist at barn med språkvansker ofte vil ha vansker med å skaffe seg venner og 

holde på dem (Conti Ramsden og Botting 2004). De jevnaldrende opplever gjerne at 

barnet ikke har den sosiale kompetanse som kreves for å kunne kommunisere på en 

god måte. Dette kan også være en årsak til at barn med språkvansker har en tendens til 

å kommunisere og leke med yngre barn som ikke stiller så høye krav til sosial og 

språklig kompetanse eller voksne som er tålmodige og forståelsesfulle 

kommunikasjonspartnere. 

Ut i fra ovenstående litteratur kan man si at språk, sosial kompetanse og 

kommunikasjon gjensidig påvirker hverandre. Den sosiale kompetansen vil bli 

påvirket av barnets språklige ferdigheter og man ikke vil kunne kommunisere godt 

med omgivelsene uten å ha utviklet sosial kompetanse og et adekvat språk.  Samtidig 

vil språk og sosiale ferdigheter utvikles gjennom kommunikasjon med omgivelsene.

2.2.2 Tilleggsvansker

Barn som har språkvansker vil møte utfordringer i barnehage og skole, men også 

hjemme og i andre sosiale settinger. Som beskrevet henger språkvansker gjerne 

sammen med andre vansker, og det er vist at barn med språkvansker ofte vil utvikle 

sosiale- og atferdsvansker. Conti-Ramsden og Botting (2004) undersøker hvilke 

sosiale vansker barn på elleve år kan ha i sammenheng med sin språkvanske. De 

finner at barna i undersøkelsen ofte strever med sosiale relasjoner også etter at 

språkvansken er diagnostisert og tiltak er satt i verk. Dette viser at etter som barna blir 

eldre vil det kunne utvikles tilleggsvansker på det sosiale- og atferdsmessige plan selv 

om språkvansken blir behandlet. Disse resultatene støtter Lindsay og Docrell (2000) 
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som i sine undersøkelser finner at barn med språkvansker gjerne har vansker som 

hemmer dem i sosiale relasjoner, både hjemme og ellers. Barna som var med i 

undersøkelsen var 7-8 år gamle. Det ble også fokusert på barnas selvtillit, der både 

barna selv, foreldre og lærere vurderte dette. Det kom ikke frem at barna selv 

opplevde å ha lav selvtillit, men atferdsvansker var vanligvis oppgitt hos både 

foreldre og lærere. I andre undersøkelser finner man allikevel at barn og ungdom med 

språkvansker oftere enn andre barn utvikler angst (Beitcmann, Wilson, Johnson, 

Atkinson, Young, Aellaf, et.al 1996,2001), og Jerome, Fujiki, Brinton og James 

(2002) fant ved å undersøke barn i aldersgruppen 10-13 år at barn med SSV 

karakteriserte seg selv mer negativt enn jevnaldrende barn som ikke hadde SSV. De 

undersøkte også en gruppe barn i alderen 6-9 år, men her fant de ingen signifikant 

forskjell mellom barn med SSV og jevnaldrende. Dette kan tyde på at sosiale- og 

atferdsvansker knyttet til språkvansker gjerne utvikler seg over tid, og at det er når 

barna blir ungdommer og voksne at angst og lav selvtillit blir en del av problemet. 

Barn med språkvansker kan se ut til å være lett utsatt for mobbing og de inntar fort en 

slags offerrolle i forhold til jevnaldrende og andre. De vil ikke klare å følge sine 

jevnaldrende i deres utvikling og vil etter hvert avvike fra dem på flere områder som 

både går på det rent skolefaglige og kunnskapsmessige (Snowling, Adams, Bishop, og 

Stothard 2001), men også på det sosiale (Conti- Ramsden og Durkin 2008). Forskning 

har vist at barn med språkvansker ofte har færre venner enn andre (Conti Ramsden og 

Botting 2004) og at de gjerne mangler den uavhengigheten som jevnaldrende etter 

hvert utvikler (Conti- Ramsden og Durkin 2008). I dette ligger for eksempel det å 

kunne skifte ”scene” kjapt i lek, forestille seg i rollelek og være selvstendig i 

planleggingen og utføringen av aktiviteten. Det at barn med språkvansker også faller 

etter på andre områder ved utviklingen enn språket og det rent skolefaglige, vil være 

med på å forsterke forskjellene mellom dem og andre barn. ”Annerledesheten” blir da 

mer tydelig både for barnet selv og barna rundt, men også for foreldrene og andre 

nære personer i barnets miljø. 
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Barn med språkvansker kan ofte ha en utagerende atferd, men man ser også at noen 

barn med språkvansker blir innadvendte (Conti- Ramsden og Botting 2004). De 

trekker seg tilbake og kan bli ”usynlige” i sosiale settinger som på skolen og 

lekeplassen. Man kan på mange måter si at de blir borte i larmen fra de andre. Lund 

(2004) viser til at barn med innadvendt atferd ofte blir omtalt som de ”snille og stille”. 

Barn med innadvendt atferd tar ikke mye plass, og dette kan gi at de ikke oppleves 

som noe problem, i motsetning til de barna som har en utagerende atferd. Selv om det 

ikke oppfattes som et problem for miljøet, kan det være det for barnet. Barnet er mye 

alene, blir mindre eksponert for språk og tilbaketrekkingen kan øke (Conti- Ramsden 

og Botting 2004). Det blir lett å innta en offerrolle, noe som ikke legger til rette for 

god sosial interaksjon. Det kan se ut som at omfanget av barn med innadvendt atferd 

øker svakt med alder (Lund 2004). Dette kan ses i sammenheng med forskning 

henvist til tidligere, der det kan se ut som at angst og dårlig selvtillit blir et økende 

problem ettersom barnet med språkvansker blir eldre. 

Det er usikkert om disse vanskene er en konsekvens av språkvanskene eller om de 

faktisk er en del av det å ha språkvansker (Conti- Ramsden og Botting 2004, Lindsay 

og Dockrell 2000), men da undersøkelser viser at tilleggsvanskene gjerne trer frem 

ettersom barna blir eldre og nærmer seg voksen alder, kan det være nærliggende å tro 

at de kommer som en konsekvens av det å ha språkvansker og at man kanskje kan 

minske disse konsekvensene ved å gi tidlig og riktig intervensjon. Dette fremheves 

også i litteraturen som viktig ( Beitchman et.al. 2001). 

Dette kan ses i sammenheng med diskusjonen rundt om barn med språkvansker 

faktisk blir kvitt vanskene etter hvert eller om de hele livet vil henge etter sine 

jevnaldrende. Leonard ( 2000) diskuterer dette og viser til forskningsresultater som 

støtter begge disse teoriene. Selv om det er forskningsresultater som tyder på at barn 

med SSV kan nå opp til jevnaldrende med riktig intervensjon, er det også 

forskningsresultater som sier det motsatte. Barnet med SSV vil utvikle seg, men aldri 

komme opp på nivå med sine jevnaldrende. Det synes dog å være en bred enighet om 

at barn med språkvansker, med riktig  og tidlig intervensjon, uansett vil utvikle seg og 
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komme nærmere sine jevnaldrende i utvikling og altså ”close the gap” i større eller 

mindre grad (Leonard 2000). 

2.2.3 Foreldre og deres opplevelser

Selv om språkvansker er en meget individuell diagnose, blir systemet en viktig del av 

fagpersoners arbeid med barnet og hans utvikling. I dette ligger det samarbeid med 

både foreldre og skole og fokus på fritidsaktiviteter og venner. I tidligere avsnitt er 

det beskrevet hvordan språkvansker kan fremtre og hvilke tillegsvansker det kan føre 

med seg. Disse vanskene vil også farge samspillet med andre personer i barnets miljø, 

og foreldrene er en viktig del av dette miljøet. Dette fører over til neste avsnitt som vil 

ta for seg nettopp dette foreldrefokuset som er hovedtema for oppgaven og 

undersøkelsen. 

For å kunne forhindre at barnet utvikler alvorlige sosiale og atferdsmessige vansker i 

kjølvannet av språkvanskene blir tidlig intervensjon viktig. Dette bli poengtert i Koss 

(2005) . Man kan med tidlig intervensjon minske alvorligheten av vansken barnet har

, og også de kommunikasjonsproblemene som kan ha oppstått i familien. Ved å legge 

til rette for en god utvikling allerede fra barnet er ganske lite, vil man kanskje kunne 

begrense tilleggsvanskene og situasjonen vil bli annerledes for både barnet selv og 

miljøet rundt. Foreldrenes opplevelse av situasjonen vil kanskje være en helt annen 

enn om barnet ikke ville fått hjelp. Man jobber med foreldrene, tar dem på alvor og 

gir dem tilbakemeldinger på deres opplevelser. Dette støttes også av Warren og Yoder 

(2004) som presiserer at jo mer kunnskap man får rundt risikofaktorer og miljøets 

påvirkning når det kommer til barn med språkvansker jo lettere vil det bli å starte 

intervensjonen så tidlig som overhodet mulig. Foreldre er i nyere forskning fremhevet 

som viktige samarbeidspartnere i arbeidet med barn med språkvansker (Lindsay og 

Dockrell, 2000, 2004,Conti-Ramsden, Botting og Durkin 2008, Pratt, Botting og 

Conti Ramsden 2006), dette henger trolig sammen med det økte fokuset på den 

sosiale konteksten rundt barnets utvikling. Foreldrenes opplevelser av situasjonen og 

barnets vansker kan gi fagfolk en god indikasjon på hvor problemene ligger og i 
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hvilken retning arbeidet med barnet bør gå ( Lindsay og Dockrell 2000, 2004) derfor 

vil oppgaven videre fokusere på hvordan foreldre til barn med språkvansker opplever 

situasjonen og hvilken betydning dette har for barnet, foreldre og systemet rundt.

Det at barn med språkvansker utvikler tilleggsvansker på det sosiale- og 

atferdsmessige plan vil også få følger for foreldrene og deres opplevelse av det å ha et 

barn med språkvansker. Undersøkelser har vist at foreldre til barn med språkvansker  

ofte har en mer negativ holdning til fremtid, voksenliv, sosialisering og fellesskap for 

barna sine (Conti-Ramsden, Botting og Durkin 2008) og at de er mer bekymret enn 

andre foreldre (Glidden og Jobe 2007). Foreldre til barn  med språkvansker har også 

ofte et høyere stressnivå enn foreldre til barn med normal språkutvikling ( Glidden og 

Schoolcraft 2007). Man ser samtidig at foreldrenes opplevelse endrer seg ettersom 

barnet blir eldre og utvikler seg. Når barnet har fått en diagnose som for eksempel 

SSV bekymrer ofte ikke foreldrene seg for selve diagnosen og språkvanskene, men er 

mer opptatt av intervensjonen som blir iverksatt. Hva slags hjelp får barnet mitt og 

hvordan vil fremtiden bli for henne? Hva kan vi som foreldre gjøre for å sikre at 

barnet vårt får de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet? (Pratt, Botting 

og Conti-Ramsden 2006,Glidden og Schoolcraft 2007). Det er i denne sammenhengen 

viktig å ikke glemme at foreldre også har mange positive tanker og opplevelser rundt 

barna sine, og at de i de fleste tilfeller skaper støttende miljø for sine barn og deres 

utvikling (Glidden og Schoolcraft 2007).

Hvordan foreldrene opplever situasjonen vil påvirkes av barnets atferd og dets 

relasjoner til jevnaldrende og andre (Conti-Ramsden, Botting og Durkin 2008). Det 

vil si at hvordan barnet har det og oppfører seg vil legge føringer for hvordan foreldre 

opplever situasjonen. Dersom man har et barn som ikke ønsker å være uten 

foreldrene, som sjelden oppsøker andre barn, eller trekker seg tilbake i sosiale 

situasjoner vil man kunne vente at foreldrene opplever situasjonen annerledes enn 

foreldre som har et barn som er aggressivt ovenfor andre, sjelden er stille og som 

hiver seg inn i alle andres lek og på den måten avviker fra det normale. Det er kanskje 

nærliggende å anta at dersom barnet opplever sin situasjon som grei og ikke opplever 
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å ha noen tilleggsvansker til språkvanskene, så vil også foreldrene gjøre det, men 

forskning viser at foreldre ofte er mer negative enn sine barn til situasjonen (Glidden 

og Jobe 2007, Pratt, Botting, Conti-Ramsden 2006,Lindsay og Dockrell 2000). 

Man er også i det senere blitt mer opptatt av hvordan foreldres opplevelser og 

bekymringer rundt sitt barn kan gi verdifull informasjon i arbeidet med å finne den 

beste hjelpen for barnet (Lindsay og Dockrell 2004).  Bishop (1999) viser til at to 

barn med samme vansker kan bli diagnostisert på ulike måter etter som hvor bekymret 

de voksne rundt barnet er, og hva de er bekymret for. Dette viser  at foreldrene spiller 

en viktig rolle i prosessen med å gi den rette hjelpen til barnet med språkvansker. 

Pratt, Botting og Conti- Ramsden(2006) advarer også mot å møte foreldre med en 

”vent-og-se” holdning. Man skal som fagfolk anerkjenne foreldrenes opplevelser av 

situasjonen. Målet med denne oppgaven har vært nettopp å sette fokus på foreldrenes 

perspektiv.
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3. METODE

Dette kapittelet innledes med en presisering av mål og problemstilling, samt en 

presentasjon av metodevalg. Deretter vil det følge en redegjørelse for utvalg og 

rekruttering. Fremgangsmåten i de uliken fasene av prosessen vil også bli beskrevet, 

med spesiell vekt på analysen og bruken av Grounded Theory. Det vil til slutt bli 

presentert metodiske refleksjoner rundt forskningsprosessen.

3.1 Mål og Problemstillinger

”Hvordan kan foreldre oppleve å ha et barn med språkvansker?”

Oppgavens problemstilling handler om foreldre til barn med språkvansker og om 

deres opplevelse av situasjonen. Jeg ser dette i forhold til språkvanskene og 

tilleggsvanskene barnet kan oppleve i tilknytning til det å ha språkvansker og hvordan 

dette kan påvirke samspill og familiens situasjon.

3.2 Valg av metode

Valg av metode vil styres av prosjektets fokus og problemstillinger.

Formålet med prosjektet er altså å beskrive foreldres opplevelse, meningsramme, av 

det å ha et barn med språkvansker, det er et ønske om å komme direkte og nært i 

forhold til respondentene, i dette tilfellet foreldrene. Det blir da naturlig å velge en 

kvalitativ forskningsmetode ( Holter 1996, Kalleberg 1996). Tanken bak å bruke 

denne metoden er å få økt innsikt og forståelse for foreldrenes opplevelse og erfaring. 

Dette vil i neste omgang kunne bidra til å bedre arbeidet med denne gruppen barn og 

deres foreldre. Dalen (2004) definerer det overordnede målet for kvalitativ forskning 

som å utvikle forståelse av fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres 
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sosiale virkelighet. I dette tilfellet vil fenomenet være det å være foreldre til barn med 

språkvansker. Undersøkelsen setter lys på foreldrenes opplevelse av situasjonen og 

deres subjektive virkelighet.

3.2.1 Det kvalitative forskningsintervju 

Formålet med prosjektet blir å fremskaffe beskrivende informasjon om hvordan 

foreldre opplever å ha et barn med språkvansker. Dette gjør det naturlig for meg å 

bruke intervju. Intervju er en kvalitativ metode som er vanlig når man ønsker å 

undersøke et ukjent tema. Det kvalitative forskningsintervju tar utgangspunkt i 

intervjupersonenes livsverden, særlig med hensyn til tolking av meningen med 

fenomenene som blir beskrevet (Kvale 2002). Det vil i dette tilfellet si at intervjuet tar 

utgangspunkt i foreldrenes livsverden, og deres livsverden alene. Livsverden kan 

beskrives som  den umiddelbare hverdagsvirkelighet, hvorfra vi henter de mest 

vesentlige deler av vårt språk, våre begrep og vår identitet (Steinbock 1995). Dette vil 

si hvordan hver enkelt opplever og erfarer sin hverdagsvirkelighet.  Monica Dalen 

(2004) sier at det kvalitative intervjuet er spesielt godt egnet til å få innsikt i 

informanters egne erfaringer følelser og tanker. Og i henhold til undersøkelsens 

problemstilling er det dette som er målet her. Hva tenker, erfarer og opplever 

foreldrene i undersøkelsen? 

Et kvalitativt forskningsintervju er mindre planlagt enn det kvantitative studier er, i 

den forstand at man kan være fleksibel i utføringen av intervjuet og endre perspektiv 

underveis. Datainnsamling, bearbeiding og analyse kan ofte gå over i hverandre og 

dette setter krav om en viss grad av fleksibilitet og smidighet hos forskeren. Det er 

også spesielt viktig i kvalitative studier å være oppmerksom på egne synspunkter og 

erfaringer. Dette må, så godt det lar seg gjøres, holdes utenom intervjusituasjonen.

Evne til å vise forståelse og toleranse for informantene blir viktig. Man må kunne vise 

empati ved å ta seg tid til å lytte til det de har å fortelle og som oppleves som viktig 

for dem. Dette er å vise respekt og interesse, noe som bør kunne være en selvfølge i 

kvalitative forskningsintervju (Dalen 2004)
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Forskningsintervjuet er basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon, men er 

en faglig konversasjon. Man kan ikke si at det er en konversasjon mellom likeverdige 

parter, da intervjuer sitter med en viss styring av temaer som skal tas opp. Det er 

allikevel meningsfulle relasjoner mellom to parter som skal tolkes av forskeren 

(Kvale 2002). Med dette menes at selv om man kan si at det er en som har mer 

kontroll enn den andre, vil også den som blir intervjuet spille en viktig rolle i hvordan 

intervjuet arter seg. Kjemien og relasjonen mellom intervjuer og den som blir 

intervjuet blir viktig i prosessen. Intervjuer har en intervjuguide som til en viss grad 

styrer samtalen, men rekkefølge, hva som blir nøkkelspørsmål og hva som blir mindre 

relevant vil også styres av, i dette tilfellet, foreldrenes respons og initiativ. I denne 

sammenhengen er det naturlig å velge et semistrukturert intervju. Det semistrukturerte 

livsverden-intervjuet kan defineres slik: ” Intervju som har som mål å innhente 

beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de 

beskrevne fenomener” (Kvale 2002 s. 21). Foreldrenes livsverden er altså fokus og 

forsker må være fleksibel i gjennomføringen av intervjuet, da foreldrenes respons  

ikke kan forutses.

Kunnskapen som blir innhentet er kvalitativ, det vil si at den er uttrykt med språk, og 

forsøker ikke å kvantifisere. Foreldrenes uttalelser skal ikke settes inn i skjema eller 

gjøres om til enheter på en skala, men tolkes og analyseres ut i fra ordene som blir 

brukt. Det er beskrivelser av spesifikke situasjoner som innhentes, ikke generelle 

meninger. Det er informantenes spesifikke uttalelser, og de kan ikke snakke på vegne 

av andre foreldre med barn med språkvansker. Intervjuet er fokusert i den forstand at 

det er bestemte temaer som tas opp uten at det blir helt standardiserte spørsmål. Dette 

skiller det semistrukturerte intervjuet fra åpent intervju, der det er lite eller ingen 

retningslinjer på forhånd (Dalen 2004). Samtidig vil det ikke være låste spørsmål i en 

spesiell rekkefølge som må følges slavisk. Kunnskapen som innhentes er avhengig av 

den  interpersonlige interaksjonen i intervjusituasjonen, dette setter krav til intervjuer 

som for eksempel ikke spørreskjema gir (Kvale 2002). Kjemi, intervjusituasjon og 

foreldrenes åpenhet er faktorer som gir konsekvenser for resultatet. Intervjuers evne 
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til å være fleksibel men samtidig sørge for at viktige temaer blir tatt opp er også en 

viktig faktor i intervju, noe spørreskjema ikke fordrer.

3.3 Fremgangsmåte

I det følgende vil det bli redegjort for forskningsprosessen, fra de første 

forberedelsene, til analysen og tolkningen.

3.3.1 Forberedelse

Forberedelsene til undersøkelsen startet allerede sommeren 2007 da jeg fikk kontakt 

med Bredtvedt kompetansesenter hvor foreldreveiledningskurs for foreldre med barn 

med språkvansker blir holdt. Det ble her åpnet for å kunne delta på og samle

informanter fra disse kursene. En foreløpig prosjektplan ble utarbeidet frem til 

November 2007 samtidig som det ble sendt, via mail, meldeskjema for forsknings- og 

studentprosjekt som medfører meldeplikt eller konsesjonsplikt til Personvernombudet 

for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste  i Desember 2007 (vedlegg 

1). 

Den intensjonelle planen måtte endres en del underveis. Målet var å intervjue foreldre 

før og etter deltakelse på kurs, for å kunne måle en slags effekt av kurset. Etter å ha 

innsett at informant-vervingen ikke gikk som planlagt (se kapittel 3.3.2 utvalg), måtte 

en plan-B settes til verks. Den nest-beste løsningen slik jeg ser det ble da å intervjue 

foreldre kun etter kurset og konsentrere meg om deres opplevelse av situasjonen uten 

å ha med kurset som en faktor. 

3.3.2 Utvalg

Valg av informanter er et særlig viktig tema innenfor kvalitativ forskning, da det blir 

viktig å finne en balansegang mellom et utvalg som ikke blir for stort, med tanke på 

intervju- og bearbeidingsprosessen, og et utvalg som gir tilstrekkelig grunnlag for 
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tolking og analyse (Dalen 2004). I denne undersøkelsen ble utvalget på to 

informanter, spørsmålet om dette er et passende antall informanter vil bli drøftet 

senere i oppgaven.

Utvelgelse av informanter i dette prosjektet skjedde i samarbeid med Bredtvedt 

kompetansesenter, dette fordi det her skulle arrangeres et veiledningskurs for foreldre 

til barn med språkvansker vinteren 2008. Dette var den perioden mine undersøkelser 

skulle starte. Det å kunne hente informanter fra dette kurset forenklet prosessen med å 

komme i kontakt med mulige informanter. Andre muligheter ville uansett vært å 

kontakte kompetansesentre for å komme i kontakt med foreldre til barn med 

språkvansker, og det å kunne møte flere samtidig så jeg på som en god mulighet til å 

få informanter til undersøkelsen. 

Det ble sendt ut et informasjonsbrev om prosjektet og invitasjon til å delta i 

undersøkelsen sammen med innkalling til kurset (Vedlegg 2). Foreldrene skulle 

deretter henvende seg til meg ved spørsmål eller ønske om å delta. Ved å sende brevet 

gjennom kompetansesenteret håpet jeg å sikre at foreldrene ville føle at avgjørelsen 

om å bli med eller ikke kunne gjøres på et friest mulig grunnlag uten å føle seg 

presset eller manipulert til å bidra. Samtidig håpet jeg at informasjonsbrevet skulle 

vekke deres interesse. Dessverre var det kun en familie som tok kontakt med ønske 

om å være med, og i samråd med veileder og kompetansesenteret ble det bestemt at 

jeg skulle holde en presentasjon om prosjektet på den første kurskvelden i håp om at 

flere ville ønske å delta etter å ha møtt meg personlig og hørt litt mer om prosjektet. 

Kompetansesenteret fremhevet dette som viktig for at flere kunne fatte interesse. 

Spørsmålet her blir jo om informantenes frie og selvstendige valg om deltakelse 

fortsatt blir sikret. Det viste seg vanskelig å få foreldre til å delta på dette prosjektet 

og på den siste kurskvelden måtte ansvarshavende logoped gå bort å spørre noen av 

foreldrene direkte. Dette resulterte i at tre foreldre sa seg villige til å delta, to skulle 

jeg møte og den siste skulle jeg snakke med på telefonen.
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I utgangspunktet kunne informantene komme fra hele landet da det var åpen 

påmelding på internett, men det at kursene skulle holdes på senteret en kveld i uka 

gav en viss sentrering rundt Oslo-området. Dette kan være positivt når det kommer til 

å møte foreldrene og foreta intervjuene, og på bakgrunn av tid og økonomi vil det i 

dette prosjektet være en fordel at foreldrene  kan treffes innenfor en avstand på maks 

3 timer. Et aspekt ved dette er allikevel at man kun får opplysningene fra en gruppe 

fra et geografisk område. 

Det ble ikke satt noen kriterier for utvalget, bortsett fra at informantene måtte være 

foreldre til barn med språkvansker. Det var ikke ønskelig å sette innsnevrende 

kriterier som for eksempel at barnet måtte ha spesifikke språkvansker, eller en spesiell 

alder. Dette fordi det er foreldrenes beskrivelser av sin livsverden som skal 

undersøkes, uavhengig av  barnets spesielle diagnose eller situasjon. 

3.3.3 Presentasjon av foreldrene/familiene

det endelige utvalget består av to foreldre, begge er fedre. Det passet ikke slik at 

begge foreldre kunne være med på intervjuene. Disse to intervjuene danner 

datagrunnlaget for undersøkelsen.

Det at begge informantene er fedre må sies å være tilfeldig ved et så lite utvalg, men 

det kan være med på å forme de svarene og den informasjonen som kommer fram i 

intervjuene. Menn vil kanskje svare annerledes på en del av spørsmålene enn det 

kvinner ville ha gjort. Det  er også slik at selv om familiemønsteret har endret seg 

sterkt de siste 30 årene, er det kvinnene som i stor grad sitter med hovedansvaret for 

oppdragelse av barna. Dette gir seg utslag både rent praktisk og følelsesmessig, i den 

forstand at fedrene kan se barna mindre enn mødrene, noe som igjen kan påvirke 

opplevelsen av situasjonen. 

Den ene faren var alene under hele kurset. Far er pensjonist, men jobber fortsatt litt 

mens kona nå er i jobb. Sønnen er født i 2001, han er altså i sitt 7. år når kurset 
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holdes, og er enebarn. Han har gått i barnehage fra han var i toårs alderen og går nå på 

skolen.

Den andre faren hadde med seg kona på kurset, men hun kunne ikke være tilstede på 

intervjuet og kom også senere til begge kurskveldene på grunn av jobb. Begge 

foreldrene er yrkesaktive. Sønnen er 13 år og nest eldst i en barneflokk på fire der de 

tre eldste er gutter og den yngste er jente. Han har gått i barnehage og går nå i 8.klasse 

på ungdomsskolen.

3.3.4 Intervjuguiden

Det ble utarbeidet en intervjuguide på bakgrunn av de temaene jeg ønsket å få belyst 

før jeg utførte et prøveintervju i januar 2008. Under og etter dette prøveintervjuet 

oppdaget jeg at flere av spørsmålene overlappet hverandre og at noen var ganske 

tvetydige i hva jeg faktisk spurte etter. Den endelige intervjuguiden (se vedlegg 3) er 

utarbeidet med vekt på oversiktlighet og trygghet for meg som intervjuer og med 

ønske om å få belyst de temaer som føles relevante i forhold til min problemstilling. 

Det er viktig for meg å kunne føle meg trygg på situasjonen og ved å ha en 

intervjuguide jeg har kontroll over, vil tryggheten øke og det kan bli lettere å løsrive 

seg fra det oppsatte skjemaet og være fleksibel.

Jeg har valgt å dele intervjuguiden opp i hovedemner med underkategorier/- spørsmål 

til hvert emne, dette for å på best mulig måte operasjonalisere de enkelte delspørsmål

som var satt opp på forhånd (jmf innledning). Intervjuguiden består av både åpne og 

lukkede spørsmål. Formuleringer som ”kan du fortelle meg om..”, ”kan du si litt 

om...” osv er valgt for å gi foreldrene sjansen til å reflektere på egen hånd rundt 

temaet uten føringer fra min side. De lukkede spørsmål som f.eks. ”Har du/dere hatt 

kontakt med andre foreldre i lik situasjon?” er valgt for å sikre at noen temaer blir 

direkte besvart, samtidig er det valgt en hovedvekt på åpne spørsmål. 

I ettertid ser jeg at intervjuguiden innehar en del feil og mangler som har vært med på 

å påvirke de endelige resultatene. Etter at den opprinnelige planen ble endret på, 
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burde også intervjuguiden ha blitt gått gjennom grundig, og en del av spørsmålene 

burde blitt endret og tatt vekk. For eksempel har jeg med spørsmål rundt 

veiledningskurset som foreldrene hadde deltatt på. Dette er nok med fordi jeg ville 

sikre å ikke ”gå glipp av” viktig informasjon. Jeg opplevde det slik at foreldrene så på 

kurset som givende, og klarte nok derfor ikke å la dette ligge på intervjuene. I ettertid 

kan det syns som at dette burde vært tatt vekk og at det heller burde blitt stilt noen 

dypere gående spørsmål rundt flere av de andre temaene som for eksempel hvordan 

foreldrene tror barnet selv opplever det å ha språkvansker. Samtidig tror jeg også at 

informantene hadde opplevd det som rart dersom jeg ikke tok opp kurset i vår 

samtale, og ved flere tilfeller kom fedrene inn på det de hadde opplevd og lært på 

kurset når vi snakket om andre temaer. 

Som uerfaren forsker ble ikke denne intervjuguiden så spisset som jeg hadde ønsket 

når jeg så det i etterkant og skulle i gang med analyse. Hadde tidsaspektet vært noe 

mer romslig hadde det vært ønskelig å ta nye intervju med de samme fedrene, der jeg 

kanskje hadde lært av noen av de feilene jeg gjorde i første omgang og hadde fått stilt 

de spørsmålene som kunne ha utdypet de ulike temaene. Dette også i tråd med valgt 

analysegrunnlag, Grounded Theory. Ved å bruke enda mer tid i forkant av intervjuene 

og starte analysen allerede i forberedelsesfasen vil jeg kunne sikre n bedre 

intervjuguide neste gang. 

3.3.5 Innsamling av data

På grunn av endringer i den opprinnelige planen, ble det slik at jeg møtte foreldrene 

først på kurset og deretter avtalte tid og sted for intervjuene. Intervjuene ble 

gjennomført ca en uke etter avsluttet kurs og selv om det kan det tenkes at en uke var 

for nært kurset og at foreldrenes svar ble farget av opplevelsen rundt det å delta på 

kurset, ble valget slik på bakgrunn av tidsperspektivet for innlevering av oppgaven og 

drift i undersøkelsen. Kurset var stedet hvor jeg hadde god mulighet for å få 

informanter, og måtte derfor bli en faktor å ta hensyn til for undersøkelsen. Det ble til 

slutt gjennomført to intervju , da forelderen som skulle intervjues på telefon ikke var å 
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få tak i etter to uker med forsøk på kontakt. Dette vil jeg komme tilbake til i de etiske 

drøftingene av prosjektet. 

Jeg ønsket å intervjue foreldrene i et uforstyrret rom, samtidig som det også føltes 

viktig at det var en hyggelig og avslappet atmosfære rundt intervjusituasjonen. Det 

var også avsatt tilstrekkelig med tid til intervjuet slik at stress ikke skulle bli en faktor, 

verken for meg eller foreldrene. et intervju ble foretatt i et avlukke på en cafe, mens 

det andre ble foretatt hjemme hos informanten.

I intervjusituasjon forsøkte jeg å innta en holdning preget av forståelse, interesse og 

empati. Å la dem få snakke ut om de ulike temaene uten å avbryte på noen måte var et 

viktig fokus fra min side i løpet av intervjuene. Det viktigste var at foreldrene fikk 

frem det de ønsket, slik at å følge intervjuguiden rigid ble vanskelig. Jeg forsøkte 

allikevel så godt det lot seg gjøre å lede samtalen inn på alle de emnene jeg ønsket å 

ta opp selv om de ikke alltid kom i den tenkte rekkefølge. Intervjuene ble tatt opp på 

bånd. Dette var det gitt beskjed om på forhånd og samtykke var innhentet (vedlegg 4) 

Jeg tok også noen notater på egenhånd. Jeg forsøkte å begrense det så mye som mulig 

da jeg ikke ville at det skulle forstyrre samtalen, men for meg var det viktig å kunne 

notere ned noen tanker og refleksjoner underveis i tillegg til å bruke tid rett etter 

intervjuene på å reflektere rundt det som var blitt snakket om, dette er mine feltnotater 

og memos.

3.3.6 Analyse og Grounded Theory

Analysen  i kvalitativ forskning foregår gjennom hele arbeidet ikke bare til slutt, den 

er systematisk, men kan endres underveis (Kvale 2002). Med dette menes at man på 

forhånd bør ha klart for seg hvordan analysen skal gjøres, men at underveis i 

prosessen er det rom for å gå tilbake og se materialet fra andre perspektiv. 

Refleksjonsnotater og memos tas i bruk av forsker underveis. 

Denne masteroppgaven ønsker å belyse enkelte foreldres opplevelser av det å ha et 

barn med språkvansker. Det har ikke vært noe mål å generalisere eller komme med 
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utsagn som gjelder for alle. Verdien av den enkeltes opplevelser er det som blir viktig 

i analysen. Jeg har i dette prosjektet benyttet meg av ideer fra Grounded Theory. 

Grounded Theory ble utviklet av Anselm Strauss og Barney Glaser gjennom deres 

undersøkelse av hvordan det var å dø på sykehus og senere boka ”awereness of 

dying” i 1965. To år senere ble Grounded Theory presentert i boka ” the Discovery of

Grounded Theory” (Glaser og Strauss 1967). De to forfatterne skiltes senere i deres 

videreføring av Grounded Theory, og det er Strauss` beskrivelser som vil være 

grunnlaget for denne oppgavens bruk av Grounded Theory. Målet med Grounded 

Theory er å generere teori fra data (Strauss og Corbin 1967). Datainnsamling, analyse 

av data og utvikling av teori er ulike steg i forskningsprosessen som repeteres til man 

kan beskrive og forklare det fenomen man undersøker. Dette målet er nådd når ny 

data ikke lenger forandrer teorien (Strauss og Corbin 1997). 

Et særtrekk i den kvalitative forskningen er som tidligere nevnt analysens

framtredende plass gjennom hele forskningsprosessen (Holter 1996). I tillegg trenger 

man prosedyrer for å kunne tolke og organisere disse dataene.

Disse prosedyrene kan bestå av å danne seg forestillinger om dataene, gjøre utvalg i

datamengden, utarbeide kategorier uttrykt i egenskaper og dimensjoner, og

gjennomføre sammenlikninger. Dette kan beskrives som koding. De ulike

prosedyrene vil til slutt ende opp med å sammenfatte og forklare funnene.

Strauss og Corbin (1998) beskriver hvorfor Grounded Theory kan være relevant i 

kvalitative forkningsprosjekt som dette: “Grounded theories, because they are drawn 

from data, are likely to offer insight, enhance understanding, and provide a 

meaningful guide to action.” (Strauss og Corbin 1998 s. 12)

Videre beskrives forskerens rolle: A researcher does not begin a project with a 

preconceived theory in mind (unless his or her purpose is to elaborate and extend 

existing theory). Rather the researcher begins with an area of study and allows the 

theory to emerge from data. (Strauss og Corbin 1998 s.12)

En fordel med å benytte seg av oppdagelse som analysemetode er at bare ett enkelt 

case kan tjene som bekreftelse eller indikasjon, og kan være nok til å utvikle en 
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analytisk kategori. Ettersom teorien utvikler seg i takt med hvert enkelt case, er det 

også mindre risiko for at forskeren vil forsøke å tvinge dataene i en bestemt retning, 

samtidig er det viktig å ta forskerens forforståelse og bevissthet rundt dette med i 

betraktning. Dette blir drøftet senere i kapittelet. Det er også  mindre press på 

forskeren i forhold til antall tilfeller, noe som er avgjørende i mer kvantitativt 

orienterte undersøkelser. En sentral antagelse i Grounded Theory er at prosessen ikke 

handler om å fremskaffe en perfekt beskrivelse av feltet, men snarere å utvikle teori 

som gjør rede for mønstre av atferd innenfor et sosialt fenomen (Glaser og Strauss 

1967). I denne undersøkelsen er det nettopp de to informantenes ”atferd” eller 

opplevelser innenfor fenomenet ”å ha barn med språkvansker” som skal gjøres rede 

for  og ikke hele feltet ”barn med språkvansker” som skal beskrives korrekt fra alle 

perspektiv.

Et grunnleggende trekk ved Grounded Theory er at datainnsamling og analyse er 

parallelle prosesser: Man gjør utvalg, samler inn data og analyserer interaktivt. Selv 

om forskningsprosessen i utgangspunktet er induktiv, er det et poeng at 

datainnsamling, analyse og teoridannelse skal skje parallelt og man kan si at metoden 

er en blanding av induktiv og deduktiv teoridannelse (Strauss og Corbin 1997). 

Deduktiv teoridannelse vil si at man først danner begreper og teorier for deretter å 

teste  mot data, mens induktiv teori skapes når begreper og forklaringer baseres på 

møte med det feltet man studerer.

I prinsippet vil en Grounded Theory- tenking innebære at man samler inn data fra et 

utvalg, siden induktivt analyserer data, og siden gjør et nytt utvalg deduktivt basert på 

analysen. Man samler siden inn mer data fra dette utvalget, gjør ytterligere analyser 

og gjør et nytt utvalg. Dette forløpet foregår til teori genereres. Det er altså en 

interaktiv prosess der datainnsamling og analyse gjensidig påvirker hverandre 

(Strauss og Corbin 1997). I denne undersøkelsen ble datainnsamling og analyse gjort 

parallelt, men som beskrevet tidligere ble det ikke foretatt nye intervju etter at de to 

intervjuene jeg hadde ble analysert første gang, det ble gått tilbake og sett på 

intervjuene fra ulike perspektiv og med ulikt fokus ut i fra de kategoriene, begrepene 
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og teoriene som ble dannet ved første runde av analyse. Analysearbeidet foregikk på 

denne måten kontinuerlig, men burde kanskje vært mer fremtredende helt i 

begynnelsen av prosessen for å slik sikre bedre intervjuguide og et mer spisset fokus. 

Alle intervjuene ble transkribert fra opptak til tekst. Dette gir en god mulighet til å bli 

kjent med det empiriske materialet og til å reflektere rundt den informasjonen som er 

blitt gitt. Det er en tidkrevende prosess, som er viktig å ta seg god tid til. Flere av 

tingene som kom frem i intervjuene engasjerte meg spesielt og det ble også viktig å 

skrive ned disse refleksjonene jeg gjorde meg fortløpende. Loggskriving og skriving 

av memos har hele tiden vært en vesentlig del av prosessen, ikke bare i 

analysearbeidet, men gjennom hele skrivingen. Et memo er forskerens nedskrevne 

analyser, tanker og tolkinger, og en pekepinn for videre datainnsamling (Strauss & 

Corbin 1998). Memoskriving er viktig for å sikre at man ikke bare bruker teksten til å 

bekrefte en hypotese, men også sikre at man får med det som taler i mot en hypotese. 

Memoskriving starter så snart man begynner kodingen, og fortsetter hele

undersøkelsen gjennom.

Først ble hvert intervju lest nøye for å «få tak i helheten» i intervjuet, deretter ble 

analysen gjort i tre steg slik Strauss og Corbin (1997) beskriver det: Først gjennom 

åpen koding hvor hver setning ble lest nøye for å identifisere begreper og beskrive 

dem. Jeg gjorde også en foreløpig sammenlikning av de to intervjuene, der jeg lette 

etter likheter og forskjeller og prøvde å få en umiddelbar forståelse av hva de som ble 

intervjuet formidlet, ”hva handler egentlig dette om”?  En slik måte å nærme seg 

stoffet på er også en del av den åpne kodingsprosessen. Deretter foretok jeg aksial 

koding, hvor jeg så etter relasjoner mellom kategorier. ”Henger de sammen med 

hverandre?”Kategoriene ble satt i sammenheng med underkategorier og beskrevet. 

”hva sier disse om hverandre og hvorfor henger de sammen?” Disse sammenhengene 

er ofte ikke så tydelige i den åpne kodingen da materialet fremstår oppstykket. Man 

får gjennom aksial koding mer presise og komplette forklaringer på de fenomen man 

har avdekket gjennom tidligere åpen koding (Strauss & Corbin 1998). Jeg oppdaget 

for eksempel at foreldrenes tanker om fremtiden kunne ses i sammenheng med barnas 

alder. Jo eldre barnet er, jo mer bekymrer man seg for voksenlivet. Det tredje steget er 
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selektiv koding  hvor en eventuell kjernekategori kommer fram. Det er her teorien 

utvikles. I dette tilfellet kunne det etter hvert synes som at foreldrenes opplevelse av 

den hjelp de har fått er en slik kjernekategori. Dette analysearbeidet beskrevet ovenfor 

fortsetter til man har oppnådd ”metning” av dataene, det vil si at det ikke lenger 

fremkommer nye egenskaper, dimensjoner og sammenhenger i intervjuene.

Det å ha kun to informanter gjorde at materialet ikke ble så stort og vanskelig å 

håndtere som jeg hadde fryktet på forhånd, derfor så jeg det ikke som nødvendig å 

legge materialet inn i Nvivo . Dette er et databehandlingsprogram for kvalitative data 

som kan være god hjelp i å holde orden på datamaterialet og skaffe oversikt. Ved å ta 

dette valget mistet jeg muligheten til trening på dette programmet, men når jeg så det i 

sammenheng med det arbeidet jeg hadde foran meg, så jeg det som mer 

hensiktsmessig å lage egne oppdelinger og oppsummeringer utenom programmet. 

Samtidig som materialet ble lest gjennom flere ganger og med ulike fokus, måtte også 

teorien komme mer på plass. Dette gjorde at analysen ble en prosess som gikk hånd i 

hånd med lesing av teori, slik Grounded Theory foreslår , og for meg var dette en 

positiv og konstruktiv måte å løse det på, da teorien gav meg nye perspektiv å se 

materialet på, samtidig som materialet la føringer i hva slags teori som kom til å bli 

viktig for meg i videre arbeid. 

Analyse og bearbeiding av resultater er en tidkrevende og nesten uendelig prosess, 

som man kan holde på med helt til oppgavens slutt, og også i ettertid. Man ser ting 

kunne blitt gjort annerledes og nye kategorier og sammenhenger dukker opp. Det er 

mye å ta tak i selv med kun to informanter og man sitter som forsker igjen med 

vissheten om at all informasjon ikke kan analyseres og bearbeides i en slik oppgave. 

Det har derfor vært et viktig fokus å hente fram det som ses som viktig i forhold til 

problemstilling og fokusere på det som også informantene fremhevet som spesielt 

viktig for dem i deres situasjon som foreldre til barn med språkvansker. Dette har en 

Grounded Theory-tenking  hjulpet meg med. 
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3.4 Metodiske refleksjoner

Etiske refleksjoner har vært med i alle fasene i dette prosjektet. Jeg føler at mye har 

blitt gjort slik jeg ønsket og ser som mest hensiktsmessig, mens i andre faser har jeg 

måttet endre litt på de opprinnelige målene for å kunne gjennomføre prosjektet. Jeg 

har forsøkt å være bevisst min egen påvirkning på prosjektet, ved at det er mine 

interesser og tanker rundt feltet som ligger til grunn for prosjektet.

Som nevnt tidligere måtte jeg endre på måten jeg ville komme i kontakt med 

informanter på. Mitt håp var at dette allikevel ikke skulle gå utover informantenes

frivillige deltakelse på en slik måte at det føltes som tvang, men at de heller følte seg 

tryggere på å delta etter å ha truffet meg og hørt mer om prosjektet. Det ble også 

åpnet for å stille spørsmål. På denne måten skulle i alle fall målet om informert 

samtykke være oppnådd. Dessverre måtte jeg til slutt få logopeden som holdt kurset 

sin hjelp og hun spurte noen av foreldrene direkte om de ville delta. Om prinsippet 

om frivillig deltakelse ble ivaretatt ved å gjøre det på denne måten kan diskuteres, og 

det kan også være på grunn av denne direkte tilnærmingen at den ene informanten 

ikke svarte på mine videre henvendelser. Kanskje følte hun seg presset til å svare ja 

på noe som egentlig ikke var av interesse. Dette er noe som jeg må ta med meg videre 

og kanskje kunne informanter hentes inn på andre måter som var mer 

hensiktsmessige. Spørsmålet om antall informanter jeg til slutt satt igjen med kan si 

noe om det jeg ønsker å se på i denne oppgaven vil bli nærmere drøftet i kapittelet om 

validitet og reliabilitet. 

Hvorfor ikke flere foreldre ønsket å delta på undersøkelsen er vanskelig å gi noe godt 

svar på. Slik jeg opplevde det spiller nok ”tidsklemma” inn også her. Allerede første 

kurskveld viste det seg at flere som hadde meldt seg på ikke møtte opp. Andre 

kurskveld var det flere som hadde vært der første gang som ikke møtte opp. Dette kan 

gi et bilde av at foreldre ønsker å få veiledning og hjelp, men at når det kommer til 

stykket strekker ikke tiden til. Når man i tillegg blir spurt om å delta på en 

undersøkelse, kan nok mange føle at dette har de ikke tid til. En av fedrene jeg 
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intervjuet uttrykte også dette ved å si: ”At det skal gå an å være så treig til å delta på 

slike ting!” Disse foreldrene har, som de fleste andre foreldre, mye å rekke i løpet av 

en dag og da er det kanskje lett å unngå slike ting som strengt tatt ikke er obligatorisk. 

En annen faktor som kan spille inn for noen er følelsen av å alltid ”gi”, men sjelden 

”få”. Kanskje så noen av foreldrene på dette kurset som deres mulighet til endelig å 

få, da kan det være vanskelig å motivere seg til å delta på en slik undersøkelse som 

dette, og igjen måtte gi av seg selv. En annen faktor kan ha vært min måte å 

presentere prosjektet på. Kanskje kunne dette vært gjort på andre måter som hadde 

gjort at foreldrene ble mer interessert i å delta. Jeg opplevde allikevel ikke motvilje 

fra foreldrene når jeg var på kurset eller at foreldrene ikke var interessert i mitt 

prosjekt, men det er kanskje vanskelig å komme inn på foreldrene og gi dem en 

følelse og forståelse for at dette angår dem og barna deres. 

Jeg ønsket å fremstille foreldrene på en slik måte at de ikke kan gjenkjennes. 

Intervjuene er anonymisert og  både intervjunotater og sitater er skrevet på 

bokmålsform. Navnene er fiktive. Allikevel er jeg klar over at foreldre som deltok på 

kurset vil kunne kjenne igjen de intervjuede foreldrene fra undersøkelsen.

En av de faktorene som er fremhevet som positivt ved kvalitative forskningsintervju 

er nærheten til informantene. Man møter dem, åpner for deres innspill og man kan se 

kroppsspråk, mimikk og uttalelser i sammenheng. Samtidig kan dette by på 

utfordringer. Det er ikke alltid man klarer å oppnå den nærheten man ønsker med 

informantene. Kjemi spiller alltid inn i en slik intervjusituasjon, og interaksjonen 

mellom intervjuer og informant kan spille inn på resultatet av samtalen. Som 

intervjuer kan man også bli for nær. Empati kan fort gli over til sympati, og man kan 

finne det er vanskelig å løsrive seg fra intervjusituasjonen for å tolke utsagnene inn i 

sammenheng. For meg var dette en balansegang jeg hadde reflektert over i forkant av 

intervjuene. Begge informantene var meget villige til å dele av seg selv og jeg fikk 

fort følelsen av god kjemi med begge to. det var samtidig vanskelig å ”holde igjen” 

innimellom og gå videre i samtalen. Den ene informanten var meget opptatt av den 

manglende hjelpen han opplevde at sønnen hadde fått og dette farger hele samtalen. 
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Utfordringen for meg ble å trekke meg tilbake og se på hans uttalelser fra et empatisk 

ståsted, men ikke bli sympatisk og glemme at det er flere sider av en sak. Jeg 

undersøker her foreldrenes side uten å sjekke utsagnene med for eksempel barnet, 

skolen eller PPT.

Forforståelse har for meg vært et viktig tema i denne prosessen. Dalen (2004) 

presiserer hvor viktig det er å trekke inn forforståelse på en slik måte at den åpner for 

størst mulig forståelse av informantens opplevelser og opplysninger. Fortolkingen 

som gjøres under og i etterkant av intervjuet bygger på den informasjonen som 

informantene kommer med først og fremst, men videreutvikles i en dialog med 

forskeren og det empiriske materialet. Min forforståelse vil her spille inn, derfor er 

det spesielt viktig å være seg bevisst dette i alle faser av prosjektet.

3.5 Validitet og reliabilitet

I forskningsprosjekt med kvalitative intervju som metode kan det være vanskelig å 

skille mellom gyldighets (validitet)- og pålitelighets (reliabilitet) problemer, fordi 

samtalen både er middelet man bruker for å skaffe empirisk materiale og i seg selv er 

det empiriske materialet (Fog 1994). Prosjektets pålitelighet hviler på det konkrete 

materialet og på forskerens refleksjoner, selvinnsikt og skjønn. Når man velger en 

kvalitativ tilnærming blir man som forsker sitt eget instrument. Påliteligheten er også 

en forutsetning for gyldighet (Fog 1994). 

Hva angår datamaterialets gyldighet i kvalitative undersøkelser handler det ikke så

mye om standardiserte målinger og objektive resultater, som det handler om å

redegjøre for hvordan forskeren har gått frem ved innsamling, analyse og tolking av

det empiriske materialet. Å validere er å være kritisk til de resultatene man er

kommet fram til, undersøke om det finnes metodiske svakheter som kan ha ledet

konklusjonene i en bestemt retning, og vurdere sin egen forståelse.
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”I den kvalitative forskningsprosessen ligger materialets og konklusjonenes innebygd 

i hver del av forskningsprosessen. Validiteten testes ikke ved ett enkelt grep eller en 

enkelt beregning, slik det ofte er i kvantitativ forskning” (Holter 1996 s 22).

Det blir presisert at validitet er noe man som forsker må søke å sikre gjennom hele 

forskningsprosessen (Kvale 2002, Kruuse 2005). Man skal søke å få et datamateriale 

som tilsvarer de intensjoner man har med undersøkelsen og datainnsamlingen.

Reliabilitet kan være vanskelig å måle i kvalitativ forskning da de forholdene som 

undersøkes er dynamiske og endrer seg hele tiden, men man kan sikre reliabilitet i 

kvalitative studier ved å være nøyaktig i beskrivelsene av de ulike leddene i 

forskningsprosessen. På denne måten kan andre ta på seg de samme 

”forskningsbrillene” ved en tenkt ny gjennomføring av prosjektet (Dalen 2004)

Selv om det først og fremst var informantenes opplevelse som skulle fanges

opp, komme til uttrykk, og danne grunnlaget for analyse og tolkning i denne 

undersøkelsen,  ble det likevel påvirket av mine subjektive valg underveis i prosessen. 

Gjengivelse og forklaring av et forskningsmateriale kan påvirkes av de teorier som 

forskeren oppfatter som relevante og som etter hvert knyttes til datamaterialet. 

Forholdet mellom empiri og teori er ofte en interaktiv prosess som er med på å forme 

forskerens forhold til og tolkning av datamaterialet (Strauss og Corbin 1998). Mitt 

mål har likevel vært å være mest mulig tro mot informantenes utsagn og innholdet i 

deres ytringer og i samsvar med Grounded Theory innhente teori ut i fra det som har 

utpekt seg som viktig for informantene.

3.5.1 Hvordan er reliabilitet og validitet sikret i denne oppgaven?

Målet med dette metodekapitlet har vært å jobbe med validitet og reliabilitet ved å 

reflekterende beskrive hvilke metoder og strategier som ble brukt i arbeidet med 

samtalene, transkripsjonen og analysen av datamaterialet (Dalen 2004, Kvale 2001), 

se forskers egen forståelse som en faktor og være kritisk til undersøkelsens resultater.
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Undersøke metodiske svakheter

Kruuse (2005) beskriver noen troverdighetskriterier som jeg har søkt å ha med meg i 

arbeidet med denne oppgaven. Hvordan innsamlingen av data skjer er med på å sikre 

validiteten i arbeidet. Denne datainnsamlingen er beskrevet over (jmf kapittel 1.5.2). 

som tidligere vist har undersøkelsens intervjuguide flere svakheter som jeg ser i 

etterkant. Dette har påvirket de resultatene jeg sitter igjen med i den forstand at 

spørsmålene ikke har vært uttømmende nok, og fokus i oppgaven samsvarer ikke helt 

med fokus i intervjuguiden. Som nevnt tidligere vil dette kunne unngås ved å bruke 

mer tid på forberedelsene til intervjuene og til å se kritisk på sin egen intervjuguide. 

Ved å intervjue foreldrene flere ganger eller intervjue flere foreldre etter de første 

intervjuene ville jeg også kunne få mer og mer utfyllende informasjon som er relevant 

for min undersøkelse.

Hvordan informantene blir valgt ut er også med på å sikre validitet. At informantene 

vet hva de er med på, melder seg frivillig og muligheten for å trekke seg er tilstede er 

viktig. Å være åpen om hvem jeg er og hva jeg vil med intervjuene hører med under 

dette. I dette tilfellet måtte til slutt informantene blir spurt direkte om de ville delta, 

og muligheten for å avstå føltes da kanskje som små. Foreldrene kan ha følt seg mer 

eller mindre tvunget til å delta, og det viste seg i ettertid at nok den ene forelderen 

svarte ja på noe som hun egentlig i første omgang ikke ønsket å delta på. Når det kom 

til de to fedrene som til slutt ble mine informanter, vil jeg si at min oppfatning ikke er 

at de følte seg tvunget til å delta på noe de ikke var interesserte i. De la til rette for at 

intervjuene skulle la seg gjennomføre og de delte av sin tid på en måte som fikk meg 

til å føle at de satte pris på at noen ønsket å sette fokus på foreldreveiledning. 

Foreldrenes deltakelse oppfattes av meg som oppriktig og deres utsagn må ses på som 

gyldige for dem og deres situasjon, og dette er det jeg har valgt å fokusere på i denne 

masteroppgaven.

Oppgavens pålitelighet blir satt på prøve ved at det empiriske materialet kun 

inneholder to intervju. Hva kan man egentlig si ved å kun ha to intervju å vise til? På 

grunn av oppgavens tidsbegrensninger så jeg meg etter hvert nødt til å holde meg til 
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det jeg hadde og gå videre med det. Det ble ikke tid til å vente på et nytt kurs, finne 

informanter på andre måter eller sende ut enda et informasjonsskriv til de som 

allerede hadde deltatt på kurs. Denne konklusjonen var ikke lett å dra, men som 

uerfaren forsker ble det viktig å også få nok tid til bearbeiding av det materialet som 

faktisk var der. Ved å bruke de intervjuene for det de er verdt og se dem i 

sammenheng med hverandre og med den teorien som finnes på feltet, vil jeg si at 

oppgavens pålitelighet langt på vei er ivaretatt, og den kan si noe om hvordan foreldre 

kan oppleve å ha barn med språkvansker. Dette også jamfør Grounded-Theory 

tenkningen som jeg legger til grunn i min analyse, der målet ikke er å kunne beskrive 

et helt felt objektivt, men å vise til mønstre av atferd innenfor et sosialt fenomen.

At settingen rundt selve intervjusituasjonen er så god og åpen som mulig er også en 

viktig faktor i kvalitativ forskning. Dette er med på å få informantene til å åpne seg og 

det gir rom for å oppklare eventuelle misforståelser og stille spørsmål. Intervjuene i 

denne undersøkelsen ble gjort i kjente omgivelser for informantene og det ble ikke 

satt noen tidsbegrensning. For meg virket dette som faktorer som gjorde 

intervjusituasjonen både god og konstruktiv. 

 Også i analysen har det vært viktig å ha et fokus på validitet. Å transkribere det som 

har blitt sagt på intervjuer, krever oppmerksomhet og nøyaktighet fra meg som 

forsker. For å sikre at informantene kunne stå inne for det som ble skrevet ned, ble 

informantene tilbudt å lese gjennom de transkriberte intervjuene. I denne 

undersøkelsen var det ingen av informantene som benyttet seg av dette. I bearbeiding 

og analyse av materialet har det vært viktig å gå gjennom utskriftene av intervjuene 

flere ganger, i tillegg til å lytte til båndene ved flere anledninger. Jeg har sett på den 

enkelte utskrift i forhold til lydbåndet og de ulike intervjuene opp mot hverandre, 

dette for å kunne få frem både likheter og forskjeller i de forskjellige intervjuene og 

også kunne få bedre forståelse for dybden i det som informantene forteller på båndet. 

Det er klart for meg at mange av utsagnene til informantene kan tolkes på flere måter 

og at det kanskje er flere dimensjoner i det informantene forteller enn jeg har kunnet 
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fatte. Dette har gjort at jeg har måttet ta skritt tilbake for å se på informasjonen med 

nye øyne og fra flere perspektiv.

Vurdere egen forståelse

Gjennom hele prosessen har det å være oppmerksom på egen forforståelse vært

viktig. Mine tanker, følelser, kunnskap og erfaringer rundt temaet er med meg i 

utforming, gjennomføring, tolking og drøfting. Man må passe seg for å legge mer til 

det som har blitt sagt enn det som faktisk har blitt sagt (Kvale 2002).

Ved å legge en Grounded Theory tenking til grunn vil teorien som blir brukt også 

påvirkes av det som kommer frem i intervjuene. Gjennom den empirien som kommer 

frem vil forståelsen for den eksisterende teorien endre seg. Forskerens teoretiske 

forståelse og den teoretiske bearbeidelsen av materialet blir påvirket av og påvirker 

empirien. 

Kritisk til resultatene

Det at det i prinsippet kan finnes mer enn èn riktig tolkning av tekst, gjør at man kan 

stille spørsmålet om det er meningsløst å kreve tolkningsreliabilitet i kvalitative 

forskningsintervju (Kvale 2002). Man kan allikevel se reliabilitet på andre måter enn 

man tradisjonelt ville ha gjort i en kvantitativ undersøkelse. Ved å være nøyaktig i 

beskrivelsene av hele forskningsprosessen, kan andre senere ta på seg de samme 

”forskerbrillene” og gjennomføre det samme prosjektet (Dalen 2004). Det er i denne 

oppgaven forsøkt å gi gode beskrivelser av hele prosessen, fra de aller første 

forberedelsene, til utvalg og gjennomføring og tilslutt analyse og metoder brukt her.

Mine tanker, erfaringer og forutsetninger som forsker er også drøftet for å kunne sikre 

en god reliabilitet. Resultatene i denne undersøkelsen er til en viss grad påvirket av 

min tolking og forståelse av empirien. En annen forsker ville kanskje sett intervjuene 

fra et annet perspektiv og kommet  frem til andre resultater. Dette har det vært viktig 

for meg å være klar over gjennom hele prosessen, og det er også et poeng å gjøre 

leseren oppmerksom på dette.  I drøfting og analyse av resultater vil mine tolkninger

av empirien  og min teoretiske forståelse bli avgjørende og dette er viktig å ta med i 
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en drøfting av resultatene. Ved å argumentere for resultatene og legge informantenes 

utsagn til grunn, mener jeg å kunne verifisere mine resultater, men jeg er også åpen 

for at det kan finne andre tolkninger som jeg med min forståelse, erfaring og 

teoretiske bakgrunn ikke har sett. 
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4. RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN

I dette kapittelet har jeg samlet resultatene som kom fram gjennom undersøkelsen. 

Innledningsvis presenteres de to barna og deres familier og historier, dette for å gi et 

bilde av heterogeniteten hos de to informantene og deres familier. 

Etter presentasjonen vil resultatene fra undersøkelsen analyseres i lys av teoridelen 

om språkvansker, tilleggsvansker det kan føre med seg og foreldrenes perspektiv på 

det å ha et barn med språkvansker(jmf kap. 2.2) Fokus er på foreldrenes opplevelser 

av det å ha et barn med språkvansker og de tanker, bekymringer og erfaringer dette 

kan bringe med seg.

4.1 Presentasjon av barna og deres familier

”Erlend”  7 år            

Erlend er en gutt på 7 år som er enebarn og bor sammen med mor og far på Østlandet. 

Far var i 60-årene når Erlend ble født, og mor var i 40-årene. Han beskrives av far 

som en blid gutt som det stort sett har vært lett å ha med å gjøre. Når Erlend var to år 

skjønte foreldrene at han kanskje lå litt etter i språkutviklingen og barnehagen 

begynte også etter hvert å reagere. Gutten ble også oppfattet som litt ”vill og 

vanskelig” i barnehagen. Erlend ble utredet for hørsel, som ble konstatert at var 

normal. Etter hvert fik Erlend diagnosen ADHD og går på medisiner for dette i dag. 

Far forteller at selv om han stiller seg litt undrende til diagnosen ADHD ser han at 

medisinene fungerer. Han blir beskrevet som en ”veldig rolig og helt annen gutt”. 

Erlend går i dag på barneskolen i første klasse og far mener at gutten har hatt en 

veldig utvikling språklig det siste året. Han snakker mye mer enn før, selv om alt ikke 

er rent enda. Erlend har spesialtimer på skolen.



49

”Håkon” 13 år           

Håkon er en gutt på 13 år som bor sammen med mor, far og tre søsken på Østlandet. 

Han er nest eldst og har en eldre bror, en yngre bror og en yngre søster. Far beskriver 

sønnen som en høflig gutt det ”aldri har vært noe tull med”. Foreldrene har fra sønnen 

var ganske ung skjønt at Håkon var annerledes enn broren også når det kommer til 

språkutvikling. Frem til Håkon var tre år hadde han nesten kun det far beskriver som 

”gryntelyder”. Han ble tidlig utredet for hørsel, og etter at den ble bekreftet ok fikk 

han trening på språket i barnehagen. Han ble utredet og hadde timer hos 

spesialpedagog. På barneskolen har det blitt lite oppfølging og foreldrene opplever 

stor frustrasjon rundt sønnens tid på barneskolen. På ungdomsskolen har de kommet 

godt i gang, og Håkon har egen data hvor de holder på å legge inn noen programmer 

til han. Han har også lydbøker. Foreldrene er meget spente på hvordan det vil bli 

videre for sønnen. Det kommer ikke frem i undersøkelsen at Håkon har blitt utredet 

noe mer etter barnehagen, det er derfor vanskelig å si noe om diagnose. Far kaller 

sønnens vansker for språkvansker, og om det i dette tilfellet er snakk om dysleksi er 

uvisst på grunn av manglende kartlegging.

4.2 Foreldrenes opplevelser av situasjonen

Som beskrevet i kapittelet om språkvansker (kap 2.2) vil barnets vansker påvirke 

kommunikasjonen med omgivelsene, heriblant foreldrene, og dermed påvirke 

foreldrenes opplevelse av det å ha et barn med språkvansker. Videre vil resultatene fra 

intervjuene presenteres i lys av teorien.

4.2.1 Hvordan foreldrene oppdaget språkvanskene

Språkvansker kan arte seg på ulike måter og mens noen barn i hovedsak strever med 

den ekspressive delen av språket, vil noen barn ha store vansker med å forstå språk. 

Disse har det vi kaller reseptive vansker (Leonard 2000). Det er i denne 

undersøkelsen ikke spurt direkte om hvordan barnas språkvansker arter seg for 
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foreldrene, men temaet ble allikevel indirekte berørt under intervjuene. Begge 

foreldrene sier at de oppdaget at noe ikke var som det skulle når barna deres var ca 2 

år. Far til Erlend ser tilbake på denne tida og beskriver det slik: ”I ettertid vil jeg si 

når jeg tenker over det at det tok lang tid før han observerte samtalen og ordene. Han 

tok ikke til seg ordene normalt sett så tidlig som han kanskje burde gjøre.” Dette er 

slik vanskene til Erlend kom til uttrykk for faren. Far til Håkon sier også at det var når 

sønnen var to at de begynte å uttrykke bekymring for sønnen. Foreldrene hadde en 

eldre bror å sammenlikne med og de så at Erlend ikke utviklet seg slik storebroren 

hadde gjort. Vanskene kom til uttrykk ved at sønnen ikke snakket, men kun hadde det 

faren beskriver som gryntelyder frem til han var ca tre år.  Det er altså det ekspressive 

språket til guttene som har fått foreldrene til å reagere på at noe ikke er som forventet 

i språkutviklingen. Dette samsvarer også med teori, foreldre oppdager gjerne de 

ekspressive vanskene lettere enn de reseptive (Bishop 1999). Det kan allikevel se ut 

som at Håkon spesielt også har reseptive vansker som har blitt tydelige for foreldrene 

etter hvert. Far til Håkon beskriver flere leksesituasjoner der Håkon ikke har svart på 

spørsmål som er direkte knyttet til tekst. ”Jeg tror ikke han skjønner hva han ser når 

han leser. Han ser ikke svaret. Å da ser han ikke noen mening med å lese det. Vi må 

nesten peke på svaret.” Dette gir indikasjoner på at Håkon har forståelsesvansker. Det 

er ofte slik at språkvansker endrer seg over tid, og at ulike sider ved vansken blir 

tydelige ved ulike aldre. Det kan tenkes at fordi Erlend kun har gått ett år på skolen så 

har ikke hans reseptive vansker kommet frem enda. Språket er fortsatt ganske 

konkret, det forventes kanskje ikke at han som sjuåring skal huske lange beskjeder og 

de voksne er fortsatt meget hjelpsomme i kommunikasjonen. Håkon er eldre enn 

Erlend og det kreves mer av ham både i kommunikasjon med omgivelsene og rent 

skolefaglig. Det er ikke mulig ut i fra foreldrenes opplevelser av barnas vansker å si 

noe om eksakt hvilke vansker de har, og hvilken diagnose de eventuelt har, men 

foreldrenes utsagn kan gi oss en pekepinn på at selv om det gjerne er det ekspressive 

ved språket som blir oppdaget først, kan reseptive vansker komme mer til uttrykk 

ettersom barnet blir eldre. 



51

Som nevnt i teorien har også barn med språkvansker økt risiko for å utvikle lese- og 

skrivevansker (Leonard 2000). Dette spesielt dersom de sliter med forståelsen. Det 

kommer ikke frem i intervjuet med Håkon sin far om sønnen har blitt utredet for 

dette, men dersom så ikke er tilfelle, bør kanskje dette gjøres med tanke på hvordan 

faren beskriver situasjonen rent skolefaglig. Håkon sliter med lekser og har vansker 

med å forstå det han leser, dette vil kunne gi konsekvenser for videre skolegang og 

voksenliv. Dersom han får en lese- og skrivevanske diagnose, vil det kunne settes inn 

tiltak som kan hjelpe Håkon. Om Erlend vil utvikle lese- og skrivevansker er kanskje 

for tidlig å si noe om, men risikoen er absolutt tilstede og det vil bli viktig å følge opp 

gutten ettersom han blir eldre, slik at han kan få god og riktig hjelp når han trenger 

det. 

4.2.2 Hvordan foreldrene tror barnet selv opplever å ha 
språkvansker

Det har i undersøkelsen vært fokus på barnets situasjon slik foreldrene opplever det. 

Foreldrene ble spurt om hvordan de trodde barna opplever det å ha språkvansker. 

Herunder ble også temaet venner og mobbing tatt opp. I teorien ble det vist til at barn 

med språkvansker ofte utvikler sosiale- og atferdsvansker (Conti-Ramsden og Botting 

2004, Lindsay og Docrell 2000, Conti- Ramsden og Durkin 2008). Sosiale relasjoner 

er vanskelig, og barna sliter ofte med å få venner. Far til Håkon sier at han tror sønnen 

opplever det å ha språkvansker som veldig frustrerende. Spesielt det å ha en eldre bror 

som alltid har gjort det veldig bra både på skolen, fritidsaktiviteter og sosialt. Faren 

tror også at sønnen har blitt mobbet for vanskene sine av barn som ”er litt over snittet 

smarte og synes han er helt håpløs”. Dette er noe man ofte ser hos barn med 

språkvansker, at de får en offerrolle ovenfor jevnaldrende og andre, og at mobbing 

kan skje. Etter flere år med søking har Håkon fått tildelt en datamaskin til å bruke på 

skolen og til lekser, og han får lydbøker. Dette er hjelpemidler han helst ikke vil bruke 

på skolen, men som han bruker hjemme. Far begrunner dette med at sønnen ikke vil 

skille seg ut noe mer enn det han allerede gjør. 
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Faren til Erlend har en noe annen opplevelse av hvordan sønnen har det. Han tror ikke 

det går spesielt inn på sønnen at han har språkvansker fordi ”han til en viss grad får 

forklart og si sånn noenlunde hva han mener”. Han opplever heller ikke at sønnen 

blir mobbet og begrunner det med at sønnen da ville si i fra og ikke finne seg i det. 

”Der har han nok kanskje litt spesielle evner”. Han beskriver sønnen sin som en glad 

gutt som verken er redd eller sky, og gir uttrykk for at dette er egenskaper han tror 

hjelper sønnen. 

4.2.3 Relasjonen til barn og voksne

Begge foreldrene i undersøkelsen ser allikevel at sønnene deres sliter noe i relasjonen 

til andre barn. Far til Erlend har en følelse av at sønnen ikke er så flink til å få nye 

venner. Samtidig tror han at jevnaldrende ser at Erlend ligger etter og at det derfor er 

vanskelig for Erlend å bli akseptert av dem. Faren beskriver det slik: ”Han kan ikke få 

hvem som helst holdt jeg på å si”. Dette kan støttes av teorien, der det kommer frem 

at barn med språkvansker ofte har få venner (Conti Ramsden og Botting 2004). 

Håkons far mener at sønnen trekker en del mot yngre barn og at dette er fordi den 

”eldre leken” blir for vanskelig for ham. Han liker å gå inn i roller og har en del 

urealistiske forventninger til virkeligheten som de jevnaldrende ikke klarer å forholde 

seg til.  Som far sier det; ”her er det nok av barn å leke med, men det går nok litt på 

kryss og tvers og han trekker mest mot de yngre”. 

Når foreldrene beskriver sønnenes relasjon til voksne, tegnes et noe annet bilde. Far 

til Erlend sier at sønnen er veldig rolig og behersket sammen men voksne. Han tror 

også at fordi sønnen stort sett er blid og sjarmerende så blir voksne positivt innstilt 

ovenfor ham. ” Han er en veldig snill gutt på mange måter altså. Man får lyst til å 

gjøre noe for ham. Det er fælt å si det, men hvis han hadde vært usympatisk og 

negativ…. Da spørs det om de gidder så mye.” Far til Håkon sier også at sønnen har 

god relasjon med voksne. ”Han blir alltid lagt merke til fordi han er så høflig. Aldri 

noe tull.”Det kan altså tyde på at voksne i guttenes omgivelser er positivt innstilt når 

det kommer til å kommunisere med dem. Far til Håkon sier allikevel at det nok var 
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vanskeligere for andre voksne når sønnen ikke hadde noe ekspressivt språk, kun 

gryntelyder. Da kunne de ikke forstå hva han forsøkte å si. 

Ser vi til teorien viser det seg at barn med språkvansker ofte trekker mot voksne i 

kommunikasjonen (Bishop 2000) .Voksne er mer tålmodige og hjelpsomme 

kommunikasjonspartnere enn mange barn kan være og barnet med språkvansker vil 

kanskje få en type bekreftelse hos de voksne som de ikke får hos jevnaldrende. 

Historien til Håkons far kan allikevel tyde på at det kan bli vanskelig for barn med 

språkvansker også i kommunikasjon med voksne dersom vanskene er veldig tydelige 

og store. Da Håkon ikke kunne uttrykke seg med annet enn gryntelyder, ble også de 

voksne usikre og kommunikasjonen brøt sammen. 

4.2.4 Barnets atferd

Som vist i teorien er barn med språkvansker forskjellige på mange måter. Hvordan de 

reagerer på å ha språkvansker og hva slags atferd de viser er meget individuelt (Conti-

Ramsden og Botting 2004, Rygvold 2004) . Mens noen barn får en meget utagerende 

atferd som ofte blir godt lagt merke til og da gjerne på negativt vis, vil også noen barn 

vise en innadvendt atferd som kanskje ikke så lett reageres på av menneskene rundt 

barnet. Atferden kan endre seg ettersom barnet blir eldre og det kan se ut som at

innadvendt atferd utvikler seg over tid og blir tydeligere ettersom barnet blir eldre 

(Lund 2004) . Guttene i denne undersøkelsen er forskjellige også her, slik foreldrene 

oppfatter det. Det er viktig å poengtere at Erlend har fått en ADHD diagnose og at 

han medisineres for dette i dag. Det var den utagerende atferden som det først ble 

reagert på i barnehagen og han oppleves som mye roligere og enklere å ha med å 

gjøre etter at han begynte å ta medisiner. Far beskriver allikevel ikke sønnen som 

innadvendt, men ”kanskje litt sjenert”. Han sier sønnen er rolig, og en veldig snill 

gutt og at det var som å slå av en bryter når han fikk medisiner for ADHD. Videre sier 

han at sønnen er sjarmerende og blir godt likt av de voksne rundt ham. 

Håkon på sin side har ingen tilleggsdiagnose og atferden hans beskrives av far som 

”bare fryd og gammen”. Han er høflig mot voksne og flink til å hjelpe til hjemme. 
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Allikevel forteller far om en aggresjon mot den eldre broren, spesiell i 5-6 klasse. Han 

tror dette henger sammen med at han alltid kommer til kort ovenfor broren, samtidig 

som broren også har vært flink til å erte opp Håkon. Sønnen var også meget bekymret 

for å begynne på ungdomsskolen , far beskriver det slik: ”Han gruet seg så ekstremt 

til å begynne på ungdomsskolen. Han så broren som aldri hadde strevet sitte lenge 

med lekser. Det skremte vannet av ham”. Dette sammen med en historie med kraftig 

agrofobi som han har vært hos psykolog for å behandle, kan tyde på at Håkons 

selvtillit og selvbilde ikke er så bra. Om Håkon hadde en mer utagerende atferd 

tidligere eller om han har blitt mer innadvendt ettersom han har blitt eldre, kommer 

ikke konkret frem i undersøkelsen, men far gir et bilde av en gutt som har vært 

bekymret og engstelig for å begynne på skolen, hatt agrofobi og som er meget klar 

over at han har språkvansker. Dette kan gi sønnen problemer med å starte 

kommunikasjon og stå frem i sosiale situasjoner. Det kan også gå dit at han utvikler 

angst, noe teorien har vist ofte kan utvikle seg hos ungdom med språkvansker 

((Beitcmann, Wilson, Johnson, Atkinson, Young, Aellaf, et.al 1996,2001).

4.2.5 Sosial kompetanse

Leonard (2000) hevder at barnets sosiale velferd vil kunne lide under språkvanskene. 

Barnet med språkvansker kan ha problemer med å utvikle sosial kompetanse. Barna i 

denne undersøkelsen kan se ut til å langt på vei bekrefte dette. Foreldrene opplever at 

barna har få venner og spesielt faren til Håkon ser at sønnen har vansker med å bli 

sosialt akseptert. Når det kommer til skolegang, noe som også krever god sosial 

kompetanse, ser vi at far til Håkon opplever at sønnen sliter mye. Det at Håkon ser ut 

til å slite mer enn Erlend ut i fra foreldrenes opplevelse kan igjen ses i sammenheng 

med at Håkon er eldre og at han ser ut til å ha reseptive språkvansker som hemmer 

ham. Barn med forståelsesvansker kan streve ekstra med å tilegne seg sosial 

kompetanse (Leonard 2000) og dette kan kommer til uttrykk ettersom barnet blir 

eldre. Ved å oppdage at man kommer til kort på viktige utviklingsområder som nevnt 

over, vil barnets selvhevdelse kunne bli svekket og man trekker seg mer og mer 
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tilbake fra kommunikasjonen. Dette kan det være fare for hos begge disse guttene 

med språkvansker og kan få følger for deres fremtid. 

4.2.6 Fremtid

Som teorikapittelet gjør rede for bekymrer ofte ikke foreldrene seg spesielt om selve 

språkvansken til barnet, men om forhold rundt dette, som venner, fremtid, skolegang 

osv (Pratt, Botting og Conti-Ramsden 2006,Glidden og Schoolcraft 2007).  Dette kan 

også bekreftes i denne undersøkelsen der far til Håkon deler sine bekymringer rundt 

sønnens fremtid. Han spør seg selv hva han ”kan forevente at sønnen kan få lov til”.

Når far sier ”få lov til” oppfatter jeg det slik at han ser sønnens fremtid i forhold til 

hvilke begrensninger språkvanskene kan legge for sønnen når det kommer til hva han 

ønsker. Videre sier han: ”Han får seg ingen jobb i statistisk sentralbyrå, det gjør han 

ikke, men han kan få seg en alright jobb som han synes er gøy.” Det kommer også 

frem i intervjuet at far til Håkon ikke ser for seg sønnen på allmenn videregående 

skole. Han vet ikke hva slags alternativer som finnes og sier han heller ikke har villet 

sjekke. Han ønsker å vente et år til. Dette begrunnes med at de ønsker å ta små skritt 

og roe ned litt. Han opplevde som nevnt at sønnen grudde seg veldig til å begynne på 

ungdomsskolen, og har derfor ikke ønsket å begynne å snakke om videre skolegang 

enda.  

Far til Erlend på sin side gir inntrykk av å være sikker på at sønnen vil klare seg fint i 

fremtiden. Han sier på et tidspunkt i samtalen at han ikke tror sønnen vil ha 

språkvansker om ti år siden det har vært en så klar bedring det siste året. Han 

beskriver sønnen som positiv og snill og glad i å jobbe, dette sammen med at ”han 

ikke er dum” gjør at faren ikke er redd for fremtiden. Allikevel sier han i intervjuet at 

sønnen kanskje må regne med å bruke litt lenger tid på utdannelse enn andre. Han sier 

det slik: ”At han i stedet for å være ferdig når han er 28 år er ferdig når han er 31. 

Det er sånn jeg tenker”.



56

Det at Erlend sin far ikke er så bekymret som faren til Håkon er kan ses i 

sammenheng med at Erlend fortsatt er så ung at han kanskje ikke har møtt de 

utfordringene og nedturene som far til Håkon opplever at hans sønn har hatt. Sønnen 

har ikke fått den oppfølgingen opp gjennom skoleårene som faren mener han burde 

hatt, samtidig som skolen er mer krevende, jevnaldrende utvikler seg i et raskere 

tempo og gutten må takle flere og flere ulike og krevende situasjoner og overganger. 

For eksempel overgangen fra barneskole til ungdomsskole og situasjoner som 

tentamen, skolefester og flere lekser. Dette kan gjøre hvem som helst utrygg og 

usikker, og har man i tillegg språkvansker er det lett å tenke seg at fremtiden føles 

usikker og kanskje vanskelig. 

4.2.7 Foreldrenes bekymringer og stress

I teorien kommer det frem at foreldrenes bekymring kan spille inn på den hjelpen 

barnet får (Bishop 1999). Dersom foreldrene viser en sterk bekymring, vil også 

hjelpen bli satt inn tidlig. Denne undersøkelsen, slik jeg ser det, støtter ikke dette. 

Begge foreldrene sier at bekymringen kom da barna begynte i barnehage og var rundt 

to år. Både Erlend og Håkon ble tidlig utredet for hørsel og fikk begge diagnosen 

språkvansker. Tiltak ble også satt i verk i barnehagen. Det er det som har skjedd etter 

den aller første utredningen som er meget forskjellig for disse to guttene. Mens 

foreldrene til Håkon har meldt sin bekymring gang på gang, søkt om hjelpemidler på 

egen hånd og sendt sønnen privat til psykolog uten at de opplever å ha blitt tatt på 

alvor, har Erlend fått spesialpedagogisk hjelp gjennom hele barnehagen og også nå på 

skolen uten at foreldrene har måttet be om det eller mase. Foreldrene er fornøyd med 

den hjelpen Erlend får og opplever en klar forbedring hos sønnen når det kommer til 

både atferd og språkvanskene. Hvorfor foreldrene til Håkon ikke har fått mer hjelp og 

støtte slik de opplever at de har trengt, kommer ikke frem i undersøkelsen og er derfor 

vanskelig for meg å svare på. Deler ikke skolen og PPT foreldrenes bekymring? Er 

det ikke nok midler til å gi den hjelpen som foreldre, skole og PPT ønsker å gi? 

Kanskje Håkon skulle hatt ny utredning? Det er mange spørsmål som kan stilles rundt 
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dette, og svarene kan ikke gis i denne oppgaven, men for foreldrene er opplevelsen 

reell og det er dette oppgaven ønsker å vise. 

Man kan også anta at det er knyttet en del stress til det å være foreldre til barn med 

språkvansker. Det kommer frem i teorien at foreldre til barn med språkvansker ofte 

har et høyere stressnivå enn foreldre til barn med normal utvikling (Glidden og 

Schoolcraft 2007). Dette kan i denne undersøkelsen langt på vei bekreftes i 

uttalelsene til en av informantene. Far til Håkon beskriver en hverdag preget av 

bekymring rundt sønnens situasjon. Det blir lange kvelder med lekselesing, der de av 

og til må be sønnen gå å legge seg uten at leksene er ferdig. Faren opplever at all den 

tid de som foreldre må bruke på Håkon går ut over de tre andre barna. Det er også 

mye frustrasjon knyttet til den kampen han opplever å kjempe mot skole,PPT osv. 

Han beskriver det slik:

”Man snur bunken med papirer og ser… har det skjedd? Nei. Har det skjedd? Nei. 

Og da er det bare og ringe rundt igjen på nytt da. Hele tiden. Maser mye på skolen og 

systemet rundt. Følge opp på tiltakene. Avslag og sending av hjelpemidler osv… hele 

tiden mase…”

Det er ikke vanskelig å se at dette gir en meget stressende situasjon for foreldrene til 

Håkon. Faren sier at de som foreldre er mye frustrert og av og til ikke vet hva de skal 

gjøre. Han sier også at når man ikke vet nok om vanskene sønnen har og ikke får den 

hjelpen man så sårt føler man trenger, blir det lett å føle at man som forelder har 

skylda for det som skjer. ”Dette gjør at man føler seg frustrert, sur og sinna”. 

Far til Erlend gir ikke uttrykk for at det oppleves spesielt stressende å være foreldre til 

et barn med språkvansker. På spørsmålet om hvordan det oppleves å ha et barn med 

språkvansker svarer far slik: 

”Om jeg skal uttrykke det riktig så vil jeg si at jeg opplever det ikke som noe 

vanskelig på en måte. Gjør ikke det altså. At det er normalt. Han er jo den han er. 

Blir en normal del. Han ligger bare etter i å kunne si ordene riktig å sånn.”
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Dette viser en far som opplever situasjonen på en helt annen måte enn far til Håkon. 

Erlend er enebarn, og mor og far har ingen andre å måtte dele oppmerksomheten på. 

Dette er en faktor som nok vil være med på å fjerne en del stress i hverdagen. 

Samtidig er Erlend bare sju år og har akkurat begynt på skolen. Det er ikke mange 

lekser som må gjøres unna om kvelden, slik som det er for en ungdomsskoleelev, og 

det er også slik at Erlend har ekstra hjelp på skolen i form av assistent og spesialtimer. 

Far gir uttrykk for at han er trygg på at sønnen får den hjelpen han trenger: ”Jeg synes 

det går bra på skolen jeg. Nå har jeg ikke snakket med læreren på 3-4 måneder men 

jeg har inntrykk av at det går bra”. Dette må, slik jeg ser det, være med på å senke 

stressnivået. Samtidig sier far til Erlend at de som foreldre var mer bekymret tidligere. 

Før Erlend fikk diagnosen ADHD og ble medisinert for det. Han beskriver sønnen 

som helt forskjellig før og etter medisineringen, der han gikk fra å være bråkete og 

vanskelig til å bli rolig, blid og kunne følg med på en hel samlingstund i barnehagen. 

Muligheten for at far til Erlend opplevde situasjonen som mer stressende tidligere er 

altså til stede og dette kan gi at situasjonen i dag føles såpass grei som det blir gitt 

uttrykk for. 

4.2.8 Å skape støttende miljø for barna

Spesielt den ene av foreldrene i denne undersøkelsen er relativt skeptisk og usikker på 

fremtiden. Men begge tror at fremtiden til barna deres vil preges av det å ha 

språkvansker, om enn i varierende grad. De har også opplevd bekymringer og stress 

rundt situasjonen på ulike måter. På tross av negative tanker, bekymringer og stress 

knyttet til det å ha barn med språkvansker, vet vi at foreldre ofte lager gode og 

støttende miljø for barna sine (Glidden og Schoolcraft 2007). Så også i fedrene i 

denne undersøkelsen. Far til Erlend beskriver en gutt som er med der det skjer og som 

er meget satt pris på av omgivelsene. Han er opptatt av å lese for sønnen fordi han har 

lest at dette er bra, og er opptatt av at sønnen skal ha grenser og at det skal stilles 

forventninger til ham selv om han har språkvansker. Også faren til Håkon er opptatt 

av hva han og kona kan gjøre for sønnen sin i hverdagen. De bruker ekstra tid på 

lekser sammen med sønnen og bruker hverdagssituasjoner til å ”øve” på ting de ser at 
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sønnen sliter med. Blant annet beskriver faren tiden rundt middagsbordet som en god 

setting for dette. Spørsmålet man kan stille seg er om foreldre blir tvunget til å være 

ekstra støttende for barnet sitt når hjelpeapparatet ikke tar det ansvaret man som 

foreldre mener det har. Tar man fedrene i denne undersøkelsen som eksempel kan 

dette tyde på å stemme her. Den faren som opplever å motta den hjelpen han trenger 

sier riktignok at det er viktig for ham å sette grenser for sønnen og ”holde en viss 

kustus”, men han reflekterer lite over han som fars rolle når det kommer til sønnens 

utvikling. Han gir uttrykk for at han stoler på skolen og spesialpedagogene rundt 

sønnen. Far til Håkon på sin side snakker mye om hvordan han og kona har forsøkt å 

hjelpe sønnen så godt de har kunnet. Han beskriver lange kvelder med lekselesing, 

der sønnen har grått seg i søvn etterpå, utallige brev og telefoner for å prøve å skaffe 

sønnen ulike hjelpemidler og samtaler om språkvanskene med sønnen. Som faren selv 

sier det: ”Spørsmålet er om man skal gjøre det selv eller ikke…. Ikke det at man ikke 

vil, men…” Det blir nærliggende å anta at dersom man som forelder opplever å bli tatt 

på alvor og at både barnet og en selv får den støtten man trenger, så blir man ikke så 

fokusert på å selv måtte ”gjøre noe” for barnet. I dette legger jeg at ansvarsbyrden 

ikke føles så tyngende og at man som forelder føler seg trygg på at barnet har det så 

godt som det kan ha det. Stress og angst knyttet til situasjonen kan kanskje da minske. 

4.2.9 Foreldrenes kunnskap om vanskene

Kan foreldrenes kunnskap om språkvansker være med på å farge deres opplevelse av 

situasjonen? Som nevnt over mener far at deres manglende kunnskap rundt sønnens 

situasjon og følelse av å ikke ha kontroll har gjort at de har lurt på om de som foreldre 

kan ha skyld i sønnens vansker. 

Erlends far gir inntrykk av å ha lest mye på internett og i bøker både om sønnens 

språkvansker og ADHD. Han uttrykker skepsis rundt ADHD diagnosen etter å ha lest 

at det ”nesten er umulig å stille en riktig diagnose.” Samtidig ser han at 

medisineringen hjelper og sier at det var ”som å slå av en bryter” når sønnen begynte 

med medisinene. Når det kommer til sønnens språkvansker får jeg inntrykk av at 
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foreldrene  har opplevd en så stor forbedring hos Erlend på så kort tid at faren har 

problemer med å svelge det at sønnen kanskje alltid vil ligge etter sine jevnaldrende. 

Han viser til kognitive tester som er tatt og sønnens sosiale ferdigheter og mener 

sønnen vil ha gode muligheter til å gjøre det han vil i livet. Han ser allikevel at han 

kanskje vil bruke litt lenger tid enn andre. 

Kanskje vil det å gi foreldre kunnskap om barnets vansker være med på å gjøre 

hverdagen lettere, gi foreldrene trygghet og ikke minst spare foreldrene for noen 

nedturer. Man kan ikke spå Erlends fremtid, men man kan forvente at han vil kunne 

oppleve vanskene som tøffere etter hvert som han blir eldre. Tilleggsvansker kan 

utvikle seg og Erlend vil bli mer bevisst sine vansker. Far til Håkon etterlyser mer 

tilbud til dem som foreldre. Et nettverk der de kan få svar på ting de lurer på og 

kunnskap om de vanskene sønnen deres har. Han sier: ”Egentlig burde man ikke fått 

lov til å få en slik diagnose uten å få delta på kurs!”. Han viser her til det 

foreldreveiledningskurset han har deltatt på i forkant. Denne følte behovet for mer 

kunnskap henger kanskje sammen med opplevelsen av å motta hjelp. Far til Erlend 

sier han har lest om sønnens vansker for å lære om hva det dreier seg om, men 

samtidig gir han uttrykk for at det går så bra med sønnen at han ikke vil akseptere alt 

det han leser. Kanskje hadde han sett annerledes på behovet for kunnskap dersom

han, som far til Håkon, hele tiden hadde opplevd at sønnen ikke mottok den hjelpen 

han trengte og at de som foreldre stadig kom til kort. Foreldre vil det beste for barna 

sine, og det å oppdage at de ikke vet hvordan de skal kunne hjelpe eget barn må være

meget vanskelig. Da også hjelpeapparatet svikter, blir situasjonen lett enda 

vanskeligere, både for barnet og foreldrene.

4.3 Alder og opplevelse av intervensjonen

Vi ser i denne undersøkelsen to foreldre som har meget ulik oppfatning av hvordan 

det er å ha et barn med språkvansker. Dett kan, slik jeg ser det, settes sammen med to 

kjernekategorier: Barnas alder og foreldrenes opplevelse av intervensjon. Det er vist i 
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teorikapittelet at tilleggsvansker hos barn med språkvansker gjerne utvikler seg over 

tid og at det i større grad er når barnet blir ungdom at angst, dårlig selvtillit og andre 

sosiale vansker viser seg (Leonard 2000,Conti-Ramsden og Botting 2004, Jerome, 

Fujiki, Brinton og James 2002). Det er også nærliggende å anta at foreldrenes 

bekymring vil øke i takt med at barnet blir eldre og viser tydeligere tegn på sosiale- og 

atferdsvansker. I og med at Håkon er en del eldre enn Erlend, kan mye av det som har 

kommet frem i undersøkelsen ses i sammenheng med dette. Erlend er syv år, mens 

Håkon er 13. Det er her snakk om et barn og en ungdom. I tillegg til de 

”tilleggsvanskene” som hører med generelt til å bli ungdom har Håkon språkvansker 

som setter begrensninger både skolefaglig og sosialt. Han opplever også selv at det er 

vanskelig å ha språkvansker, slik far beskriver det, og han har gitt uttrykk for angst og 

frustrasjon knyttet til vanskene sine. Erlend er sju år og har akkurat begynt på skolen. 

Etter han begynte på ADHD medisin har han roet seg betraktelig og språket har også 

utviklet seg mye. Kravene som stilles til en syv-åring er ganske forskjellig fra de som 

stilles en gutt på 13 år, dette gjelder både skolefaglig og sosialt. Det kan tenkes at far 

til Erlend, dersom han blir intervjuet igjen når sønnen er 13 år, opplever situasjonen 

annerledes enn i dag. Ettersom Erlend blir eldre vil det settes høyere krav til 

språkferdighetene hans, og jevnaldrende vil kanskje se at han ikke klarer å følge dem 

når det kommer til lek og samspill. Det er også mulig at Erlend vil bli mer bevisst sin 

egen vanske etter hvert som han blir eldre. I dag sier far at han ikke tror det går så 

mye inn på ham at han har språkvansker, men dette vil kunne endre seg ettersom 

sønnen blir eldre. Spørsmålet blir selvfølgelig om den intervensjonen som blir gitt vil 

gjøre at Erlend tar såpass inn på de jevnaldrende, at det kanskje ikke vil føles som et 

så stort problem.  Dette jamfør Leonard (2000) og hans drøfting om barn med 

språkvansker vil kunne ta igjen de jevnaldrende eller om de alltid vil ligge etter. Som 

nevnt er far til Erlend er av den oppfatning at sønnen vil kunne oppnå det samme som 

andre barn, men at han kanskje må forvente å bruke litt lenger tid. 

Foreldrenes opplevelse av hjelpen de har fått er også meget forskjellig. Far til Erlend 

kan ikke få fullrost den hjelpen sønnen har fått og opplever sitasjonen som bare 

positiv. ”Vi fikk kjempeoppfølging av kommunen, det var ikke måte på… tror det var 
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sikkert ti-tolv mennesker involvert med han. Helt fantastisk… så det har vært helt 

eventyrlig altså.”

Far til Håkon på sin side har en meget negativ opplevelse av intervensjonen. Han 

beskriver en opplevelse av å måtte kjempe hele veien, ikke bli hørt og bli lovet ting 

som ikke blir oppfylt. Da sønnen begynte i barnehage fikk han noen timer hos PPT. 

”Da fikk vi litt ekstra, det var ikke mye, men litt.” Da Håkon begynte på skolen, ble 

ikke disse timene hos PPT opprettholdt. Far beskriver de første årene på skolen slik:    

” Overgangen fra skole til barnehage ble verre. Skolen fulgte ikke opp noen ting. De 

to, ja tre første årene var en katastrofe. Null oppfølging. ” Han opplever at ingenting 

av det som ble sagt skulle gjøres ble gjort og at de som foreldre ikke ble hørt. Han 

beskriver en følelse av at sønnen på en måte ble oversett og ble en sånn ”være med på 

lasset- gutt”. Han fikk litt ekstratimer sammen med de fremmedspråklige barna og det 

var stort sett det han fikk, i følge far. Disse årene beskriver far som meget dramatiske 

for dem og en kamp for sønnen. ”Må si at sju år på skolen uten nesten noen ting, det 

er nesten litt provoserende”.

Denne sterke opplevelsen av å ikke ha mottatt den hjelpen som han mener de har 

trengt, og har hatt krav på, ser ut til å farge store deler av opplevelsen faren til Håkon 

har av det å ha et barn med språkvansker. Han er bekymret for fremtiden, ser at det 

skaper vansker for sønnen i relasjonen med andre barn og søsken, og at sønnen har 

blitt mobbet fordi han har språkvansker. 
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5. DRØFTINGER OG REFLEKSJONER

I det følgende vil jeg drøfte og reflektere over forhold omkring undersøkelsen og det 

som kom frem i forrige kapittel. 

5.1 Informantene

I denne undersøkelsen ble det som tidligere nevnt og drøftet kun intervjuet to 

informanter. Dette er behørig behandlet tidligere i oppgaven og vil ikke bli behandlet 

nærmere i denne sammenheng. En annen faktor ved informantene som derimot er 

interessant i refleksjoner rundt resultatene er at begge er menn og fedre. Koss (2005b) 

viser til at fedre spiller en karakteristisk rolle i forhold til barns tilegnelse av språk. 

Dette ser hun videre i sammenheng med den store overvekten av gutter med 

språkvansker og det faktum at det fortsatt i hovedsak er mødre som har den daglige 

hovedomsorgen for barna. Kan resultatene fra denne undersøkelsen ses i sammenheng 

med at det er fedrene som har blitt intervjuet? Ville svarene sett annerledes ut dersom 

det var mødrene som ble intervjuet? Dette hadde vært lettere å svare på dersom man 

hadde intervjuet noen mødre og kunne sammenliknet svarene, men  ut i fra teori om at 

det fortsatt er mor som er hovedomsorgsperson i hjemmet (Platou 1997), kunne man 

kanskje forventet andre svar spesielt rundt de første årene enn det fedrene kan gi. 

Mødrene ville kanskje vektlagt andre ting enn det fedrene gjør, og kanskje gitt mer 

detaljert informasjon rundt den opplevde situasjonen de tidlige barneårene. Samtidig 

tror jeg at familiene i denne undersøkelsen var meget likestilt i den daglige omsorgen 

av barna. Far til Erlend er mye hjemme i kraft av sin alder og far til Håkon gir 

inntrykk av å være på foreldresamtaler på skolen osv i like stor grad som mor.  
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5.2 Opplevelsen av intervensjon

Gjennom intervjuene og analysen av disse er det et tema som virker åpenlyst 

avgjørende for foreldrene. Dette er opplevelsen av hvilken hjelp de føler at de og 

deres barn har fått i forhold til hva de har hatt behov for. Fedrene i denne 

undersøkelsen har en meget ulik opplevelse av møtet med hjelpeapparatet og dette 

kan se ut til å farge opplevelsen de har av blant annet nå-situasjonen, fremtiden og 

barnets vansker. Det kan se ut som at situasjonen oppleves som lettere og mindre 

problematisk for foreldrene dersom de opplever at hjelpeapparatet er der og tar en del 

av ansvaret sammen med dem. Man vet at vegen fra foreldrene opplever at noe er galt 

til tiltak blir satt inn kan være meget lang (jmf Koss 2005, Platou 1997) og at det ikke

kommer som en selvfølge å få den hjelpen man føler man trenger når man oppdager at 

barnet har språkvansker. I denne undersøkelsen ser vi altså et skille. Mens far til 

Håkon bekrefter dette, viser far til Erlend  en opplevelse av det motsatte. Siden det 

kun er to informanter å vise til er det umulig å trekke noen konklusjoner ut fra dette, 

men det kan understreke betydningen av hvor viktig det er for foreldre å føle at de blir 

møtt med forståelse og respekt og at tiltak blir satt i verk. For videre undersøkelser 

ville dette ha vært et forhold å gå dypere inn i. Nye undersøkelser rundt dette og leting 

etter teori på dette feltet ville vært en interessant vinkling som jeg tror ville gitt et nytt 

lys til problematikken rundt barn med språkvansker. Som logoped vil dette være et 

viktig perspektiv å ta med seg i arbeidet med barn med språkvansker

5.3 Geografi

Informantene i denne undersøkelsen kommer fra ulike kommuner og barna deres går 

på ulike skoler. Dette gir at systemet rundt barna og familien kan ha ulike rammer å 

forholde seg til, noe som kanskje kan være med på å forklare den store forskjellen i 

foreldrenes opplevelse av intervensjon. Noen kommuner har gode rutiner når det 

kommer til å ta seg av barn med spesielle behov, mens andre kanskje mangler folk 

besatt i viktige stillinger som gjør at hjelpen ikke kommer frem. Samtidig vet vi at 



66

økonomi vil spille inn og dersom kommunen for eksempel har måttet kutte i 

spesialtimer til skolen kan dette være faktorer som barna med språkvansker og deres 

familier får kjenne på kroppen. Lærere er også forskjellige. Mange lærere har god 

kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i skolen og vet hvordan de skal gjøre 

sitt for å hjelpe sine elever, mens andre lærere ikke vet nok om for eksempel 

språkvansker. Disse miljømessige faktorene er tatt med som et lite apropos til det som 

kom frem i teori og empiri, der opplevelse av intervensjon kom frem som viktig for 

foreldrenes opplevelse av å ha et barn med språkvansker.

5.4 Opplevelse av virkeligheten

I denne undersøkelsen har foreldrenes opplevelse vært fokus. Hva som er lagt i 

begrepet opplevelse er gitt i metodekapittelet. Her er det presisert at det er snakk om 

foreldrenes opplevelser, uansett hvor irrasjonelle de kan virke for en utenforstående 

og uavhengig av hva man vet er fakta, eller hva andre instanser mener er riktig. Dette 

gir noen premisser for tolkingen av resultatene. Det er kun foreldrenes subjektive 

oppfattelser som er tolket, og deres utsagn rund for eksempel den hjelpen sønnene 

deres får på skolen er ikke sjekket opp mot andre kilder som barna selv, skolen eller 

PPT. Et annet prosjekt kunne vært å sammenlikne foreldrenes opplevelser av 

situasjonen med læreres utsagn, rapporter fra PPT , tester og kartlegginger og barnets 

egen opplevelse. Her kunne man ha funnet hvor mye eller lite samsvar det er mellom 

disse kildene, gjennomført en kildetriangulering , og kanskje kunnet sagt mye om 

samarbeid og relasjon mellom ulike deler av systemet. 

Foreldrenes opplevelse av sin og barnets situasjon kan være farget av en nylig 

inntruffet hendelse som for eksempel innvilgelse av data til sønnen eller på den 

motsatte side kutting i spesialtimer. 
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5.5 Foreldrenes personlighet

Hvordan man selv er som person vil kunne farge ens opplevelse av virkeligheten . Det 

vil være vanskelig, og heller ikke rettferdig, å gi noen personkarakteristika av 

informantene i denne undersøkelsen etter å ha møtt dem kun en gang. Allikevel har 

jeg gjennom prosessen reflektert rundt hvordan de selv vil kunne påvirke sin egen 

opplevelse av å ha et barn med språkvansker. Dersom man ikke vil se at barnet har 

vansker og fornekter den faktiske situasjonen vil dette være med å påvirke ens 

opplevelser. Man vil kanskje si at alt er positivt og at man ikke har noen bekymringer 

fordi man ikke vil anerkjenne de faktiske forhold. På den andre siden kan man innta 

en så negativ holdning til situasjonen at man ikke kan se noe godt for sitt barn i 

fremtiden. I teorien kom det frem at foreldre ofte er mer negative til situasjonen enn 

barna sine (Glidden og Jobe 2007, Pratt, Botting og Conti- Ramsden 2006 og Lindsay 

og Dockrell 2000), men om dette er tilfellet i denne undersøkelsen er vanskelig å 

svare på siden jeg ikke har snakket med barna, men å sammenlikne deres opplevelse 

av situasjonen med foreldrenes kunne vært interessant for videre undersøkelser. 

 Som foreldre ønsker man at barna sine skal ha det bra og få alt det som andre barn 

også får. Utdannelse, gode venner, kone, egne barn osv. Dessverre er det slik at for 

noen barn blir det vanskelig å få til alt det man kunne ønske. Så også for barn med 

språkvansker. Kanskje vil ikke sønnen din kunne bli advokat fordi så mange år i 

høyere utdannelse vil være for krevende. Kanskje vil han aldri ta igjen sine 

jevnaldrende språklig og alltid streve med lesing og skriving. Dette er noe man som 

foreldre må kunne ta til seg og akseptere. Man må være realistisk til situasjonen, men 

dette betyr ikke at man skal sette seg ned å gi opp. Det finnes mange gode utdannelser 

og selv om man strever med lesing og skriving kan man være verdensmester i 

høydehopp. Med dette mener jeg å si at man som foreldre til barn som strever må 

forsøke å se barna sine for dem de er. Fornektelse vil ikke føre noe godt med seg, 

heller ikke en pessimistisk holdning til fremtiden. Alle barn har sterke sider og noen 

sider de strever mer med. Det beste man som forelder kan gjøre, tror jeg, er å støtte 

barnet sitt og dele gleder og bekymringer som livet fører med seg.
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6. AVSLUTNING

Når jeg valgte å skrive en masteroppgave om foreldres opplevelse av å ha et barn med 

språkvansker var det to mål jeg i hovedsak ønsket å oppnå. For det første ønsket jeg å 

lære mer om språkvansker hos barn og den tilleggsproblematikken som kan følge 

med, Samtidig var også ønsket om å lære om forskningsprosesser viktig. 

Masteroppgaven er mitt aller første lille forskningsprosjekt og den er viktig for meg 

som logoped og min analytiske tenkemåte i arbeidet med barn og deres foreldre. 

Når det kommer til målet om å lære mer om hvordan en forskningsprosess kan 

gjennomføres har nok dette vært det av de to målene som har opplevdes som mest 

dominerende, og ikke minst krevende. 

Jeg valgte å bruke kvalitativ forskning i min oppgave. Dette av to grunner. Samtidig 

som jeg opplevde at det passet best til problemstillingen min tenkte jeg også at det å 

utføre intervju ville gi meg trening i å snakke med foreldre på en god måte, noe som 

jeg er sikker på å trenge i mitt arbeid som logoped. Prosessen startet med det jeg 

opplevde som en god og klar prosjektplan der jeg hadde klart for meg hvordan jeg 

ønsket å få svar på problemstillingen min. Når så prosessen gikk videre fikk jeg 

oppdage hvordan det som virker som en perfekt plan kan møte hindre som gjør det 

umulig å fortsette slik man har tenkt. Jeg fikk virkelig lære ”the hard way” hvordan 

ting ikke blir som man har tenkt og ønsker. Det er fortvilende når man har lest og lært 

om hvordan en forskningsprosess bør være og man oppdager at dette blir vanskelig å 

gjennomføre i eget prosjekt. Dette skaper mye tenking, grubling og bekymring som til 

tider overskygger alt annet i prosessen. 

I mitt tilfelle ble det å få informanter hinderet som i perioder har gitt meg både grå hår 

og søvnløse netter.  Da ble utfordringen å endre fokus og finne nye løsninger som 

man kan leve med videre i prosessen med masteroppgaven. Prosessen med å skaffe 

informanter endte som behandlet tidligere i oppgaven med at en av kursholderne hjalp 
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meg ved å gå å spørre noen av foreldrene om de kunne tenke seg å være med. Dette 

var ikke helt forenlig med min intensjon om fritt samtykke, men desperasjonen 

begynte å melde seg og jeg visste at så fort disse foreldre gikk hjem for kvelden ville 

jeg miste muligheten til å intervjue dem for alltid. 

Hvordan skal man kunne svare på en problemstilling ved å vise til hva to informanter 

har sagt? Dette er ikke en gang representativt for dem som deltok på kurset, langt 

mindre representativt for foreldre til barn med språkvansker i det ganske land. Med 

kun noen måneder igjen til avslutting av prosjektet og lite tid til å finne andre måter å 

hente informanter på ble det allikevel to informanter som er mitt datagrunnlag. Er 

dette forsvarlig i en masteroppgave? Etter å ha snakket med veileder, lest i litteraturen 

og gått gjennom de to intervjuene jeg fikk gjennomført vil jeg faktisk svare ja på 

dette. Den prosessen jeg har vært gjennom fra å være optimistisk, uerfaren forsker der 

fem informanter intervjuet to ganger hver var målet til å være mer realistisk, mindre 

uerfaren mastergradstudent i logopedi, med kun to informanter, har vært en lærerik og 

ikke minst viktig prosess for meg. Det har krevd mange timer med å finne alternative 

løsninger og det har tvunget meg til å se på oppgaven min med andre øyne. Jeg skulle 

aldri ”revolusjonere verden” med min masteroppgave om foreldre til barn med 

språkvansker, men lære mer om noe som interesserte meg, nemlig språkvansker og 

følger dette kan ha for barnet selv og omgivelsene rundt. I tillegg har jeg fått god 

kunnskap rundt  hvordan en forskningsprosess skal og kan utarte seg. 

Masteroppgaven skal ruste meg til å gå ut i den store verden som nyutdannet logoped, 

og det tror jeg den på mange områder har gjort ved at ting ikke gikk som planlagt og 

jeg måtte velge løsninger som var nest best, og til og med nest-nest best.

Det å kunne se til nye løsninger og gjøre så godt man kan ut av den tid og de ressurser 

man faktisk har, og ikke ideelt skulle hatt, er noe jeg har fått bryne meg på i denne 

prosessen og som jeg kommer til å ha nytte av i all den tid jeg skal holde på med det 

som har vært hovedmålet i fem år; nemlig jobbe som logoped og møte mennesker 

som trenger min kvalifiserte hjelp. 
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Når det kommer til ønsket om å lære mer om foreldres opplevelser av å ha et barn 

med språkvansker, har dette på flere måter blitt oppfylt i arbeidet med 

masteroppgaven. Det er brukt bøker, forskningsartikler og fagartikler i denne 

oppgaven som jeg har kunnet dra nytte av i arbeidet, men ikke minst har informantene 

mine lært meg det viktigste om temaet. At disse foreldrene tok seg tid til å dele av 

tanker, erfaringer og opplevelser rundt det å ha et barn med språkvansker har gitt meg 

nye perspektiv som jeg vil ta med meg ut i arbeidet som logoped. Foreldrene er 

viktige i arbeidet med barn med språkvansker og bør tas på alvor. 

Problemstillingen i denne oppgaven har vært:  ”Hvordan kan foreldre oppleve å ha et 

barn med språkvansker?”

Gjennom min undersøkelse her jeg funnet to eksempler fra virkeligheten, to fedre 

med sønner som har språkvansker. Gjennom deres beskrivelser vil et svar på 

problemstillingen være at det er flere ulike faktorer som vil kunne være avgjørende 

for den enkelte forelders opplevelse av situasjonen, men at det synes å være meget 

avgjørende hvilken hjelp og støtte foreldrene opplever at barna og familien har fått og 

får. Foreldre til barn med språkvansker trenger noen som kan være der å dele byrden 

med dem. Noen som kan svare på spørsmål og som kan gi dem håp om at fremtiden 

til barna deres vil kunne være god selv om de har språkvansker. De trenger å se at 

barna deres har det så bra som de kan ha det, både på skolen og i fritiden og at de 

utvikler seg. Dette kan jeg som logoped være med å bidra til. Ved å ha god kontakt 

med barnet, foreldrene og skolen kan man sikre et godt samarbeid og gi alle den 

støtten de føler at de trenger. Det er foreldrenes perspektiv som er fokus i denne 

oppgaven, men man må også regne med at barnet, skolen og kanskje også andre 

sosiale miljø rundt barnet trenger råd og støtte. En konklusjon etter å ha gjennomført 

dette prosjektet kan være at man som logoped og spesialpedagog må søke å gi god, 

veloverveid og riktig informasjon og hjelp til barn med språkvansker og systemet 

rundt. En vei mot dette målet er å ta foreldrene til barna på alvor og se dem som en 

ressurs i arbeidet.
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VEDLEGG 1
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VEDLEGG 2

Kjære foreldre som skal delta på foreldreveiledningskurs

på Bredtvedt vinteren 2008!

Mitt navn er Veronica Fandrem og jeg er nå i gang med mitt siste år på 

logopedistudiet ved universitetet i Oslo og med min masteroppgave. Veileder er 

Melanie Kirmess. Fokus er foreldreveiledning til foreldre med barn med 

språkvansker. 

Min problemstilling er: ” ”Hvordan kan foreldreveiledning bidra til foreldre til barn 

med språkvansker sin opplevelse av sitt barns situasjon?”

Å se til foreldrene og deres opplevelser av å ha et barn med språkvansker tror jeg at er 

alfa og omega for en vellykket prosess. For meg er det viktig å se på hvordan 

foreldreveiledning kan være en viktig faktor når logopeder og andre fagpersoner 

jobber med barn som har språkvansker. 

I denne forbindelsen er jeg på utkikk etter foreldre som kunne tenke seg å la meg 

intervjue dem uken etter at kurset er ferdig. Hvert intervju vil ta ca en time og jeg vil 

gjerne snake med mor og far sammen dersom dette lar seg gjøre. Jeg er fleksibel når 

det kommer til tidspunkt og sted for intervjuene. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, 

dette er kun for at jeg skal kunne bearbeide den informasjonen jeg får på en så god 

måte som mulig, og vil ikke bli offentliggjort på noen måte. Alle som deltar vil 

selvfølgelig få muligheten til å høre gjennom opptakene og lese gjennom mine notater 

under intervjuene til en hver tid. Prosjektet er  meldt NSD (Norsk 

Samfunnsvitenskapelige datatjeneste). Oppgaven forventes å være avsluttet til mai 

2008. Etter at oppgaven er avsluttet vil opplysningene bli anonymisert og 

lydbåndopptak makulert. Det er også viktig å poengtere at det er fult mulig å trekke 
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seg fra prosjektet til en hver tid hvis det skulle være årsaker til at man ikke ønsker/kan 

delta lenger. 

Min masteroppgave skal leveres 30. Mai 2008 og har da forhåpentlig munnet ut i en 

oppgave som kan være med på å belyse hvor verdifullt det er med foreldreveiledning. 

Dersom du/dere kunne tenke dere å delta i mitt forskningsprosjekt, eller ønsker å høre 

mer om dette, ta kontakt med meg i løpet av kurset, eller ring/send mail

Mitt tlf.nr: 91 60 17 47

Min epost: veronf@broadpark.no

          Med vennlig hilsen Veronica Fandrem
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VEDLEGG 3

INTERVJUGUIDE

INNLEDNING

- Er en oppgave om foreldres opplevelse av det å ha et barn med språkvansker

- Skal være ferdig 30.mai 2008

- Full anonymisering

- samtykkeskjema

- Vil bli tatt opp på bånd, men dette skal kun brukes av meg i analysen og vil bli slettet 
etter at prosjektet er ferdig

- Gi beskjed dersom det er noe du ikke ønsker å svare på underveis

- Spørsmål?

REGISTRERING AV VANSKENE

Kan du fortelle meg litt om deres barn?

- alder
- vansker
- forløp
- etc.

BARNET SELV

Hvordan tror du/dere barnet opplever språkvanskene sine?

- Selvbilde/selvtillit

Opplever dere at han/hun ertet for språkvanskene sine?

Kan du/dere si litt om hvordan barnet leker med andre barn?

Kan du/dere si litt om hvordan barnet oppfører seg overfor voksne?
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Hvordan opplevere dere barnets skole- / barnehagesituasjon?

Hva slags hjelp får barnet i dag?

FORELDREOPPLEVELSEN

Kan du/dere fortelle litt om hvordan det oppleves for dere å ha et barn med språkvansker?

- I forhold til øvrig familie
- I forhold til andre 
- For dere selv

KONTAKT MED ANDRE FORELDRE

Har du/dere hatt kontakt med andre foreldre i lik situasjon

- Hvordan har dette hjulpet dere?

ÅRSAKER

Som vi hørte på kurset snakket vi litt rundt dette med årsaker til at noen barn får 

språkvansker. Hvilke tanker har du/dere gjort dere rundt dette?

FREMTID

Hvilke tanker har du/dere om barnets videre utvikling og fremtid??

- I forhold til språkvanskene

- I forhold til skole

- I forhold til jobb

- I forhold til egen familie/ venner

- Barnets sevbilde/selvtillit

KURSET

I hvilken grad vil du/dere si at kurset har belyst dette vi nå har snakket om?
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Ble du/dere overrasket over noe av det som ble tatt opp?

Vil du/dere si at kurset har gjort deg/dere tryggere på møtet med fremtida for dere og barnet 
deres?

Hvordan var det å møte foreldre i liknende situasjon?

ANNET

Er det noe vi ikke har vært innom som kan belyse deres situasjon?

Andre ting du/dere ønsker å ta opp?

AVSLUTNING

- Tusen takk for deltakelse

- Er det spørsmål eller lignende, så bare ring!
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VEDLEGG 4

SAMTYKKE

Jeg samtykker med dette i å bli intervjuet av logopedstudent Veronica Fandrem i forbindelse 

med hennes masterfagsoppgave om veiledning til foreldre til barn med språkvansker. Jeg 

samtykker også i at opplysninger innhentet fra intervjuet kan oppbevares til masteroppgaven 

leveres 30.mai 2008. 

Jeg har fått skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet.

Jeg er kjent med at deltakelsen er frivillig og at jeg når som helst kan trekke meg fra 

prosjektet.

Sted                   Dato      Underskrift


