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KAPITTEL 1 

INNLEDNING 
Rundt en tredjedel av alle barn i Osloskolen er minoritetsspråklige (Dzamariya og Kalve 2004) 

og forskning viser at de presterer dårligere enn sine norskspråklige jevnaldrende på skolen 

(Læringslaben 2002, Utdanningsetaten, Oslo kommune 2004). En forklaring på dette er at det 

ikke tas tilstrekkelig hensyn til deres opplæringsbehov og at dette påfører dem skolefaglige 

vansker (Loona 2001). Denne påstanden støttes av teori og forskning som viser at tospråklighet i 

seg selv ikke har negative konsekvenser for barnets utvikling (Engen og Kulbrandstad 1998). 

Logopedisk behandling er en pedagogisk situasjon og jeg ønsker i denne oppgaven å undersøke 

om minoritetsspråklige barn som går til logoped opplever at det tas hensyn til deres 

minoritetsspråklige bakgrunn. Logopedenes flerkulturelle kompetanse har blitt forsket på før i 

Norge (Bøyesen 1987, 1994), men ikke fra barnas perspektiv. Kunnskapen om fenomenet er 

derfor mangelfull.   

 

1.1 Formål   
Formålet med denne oppgaven er å få kunnskap om hvordan minoritetsspråklige barn opplever 

logopedisk behandling og videre å se på hvordan deres minoritetsstatus virker inn på deres 

opplevelser, både på et kognitivt og et affektivt nivå. Læring er en sosial prosess som forutsetter 

barnets forståelse og deltagelse. Det tar utgangspunkt i barnets allerede tilegnete kunnskap og en 

pedagog må vite noe om hva barnet allerede kan hvis læringsprosessen skal lykkes (Vygotsky 1978, 

Øzerk 2004). Det er derfor vesentlig for en pedagog å forstå hvordan barn opplever omverdenen. 

Med så mange minoritetsspråklige barn i Oslo er dette et aktuelt tema med praktiske implikasjoner.   

 

1.2 Problemstilling 
Problemstillingen formuleres som det følgende spørsmålet: 

Hvordan opplever minoritetsspråklige barn logopedisk behandling?  

 

Jeg ønsker å fokusere på barnas minoritetsspråklige status og hvilken rolle den spiller i deres 

opplevelser av behandlingen. For å belyse dette ser jeg på minoritetsspråklige barns opplevelser i 

forhold til norskspråklige jevnaldrende. Mitt fokus er likevel på minoritetsspråklige barn. På 
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bakgrunn av faglitteratur, forskning, samtaler med logopeder og min egen erfaring fra 

praksisperioder under min utdanning, antar jeg at barnas minoritetsspråklige status spiller en 

vesentlig rolle og at de har negative opplevelser av logopedisk behandling som følger av den.  

 

1.2.1 Underproblemstillinger og forskningsspørsmål 

Jeg skal se nærmere på både kognitive aspekter og affektive aspekter av barnas opplevelser og 

jeg stiller derfor disse to underproblemstillinger: 

• Hva karakteriserer de kognitive aspektene ved barnas opplevelser av logopedisk 

behandling? 

• Hva karakteriserer de affektive aspektene ved barnas opplevelser av logopedisk 

behandling? 

 

For å belyse problemstillingen og underproblemstillingene tar jeg utgangspunkt i de følgende 

forskningsspørsmålene:  

 

• Hvordan betrakter barna sine egne kommunikasjonsvansker?  

• Hvilke oppfatninger har barna av logopedene?  

• Hvordan opplever barna behandlingstimen hos logopeden? 

• Hva mener barna om sin etnisitet i forhold til logopedisk behandling? 

• Hvordan opplever barna kommunikasjonen med logopeden? 

• Hvilken rolle mener barna at miljø spiller i forhold til deres egne kommunikasjonsvansker 

og til logopedisk behandling? 

• Hvilke meninger har barna om behandlingens verdi? 

 

1.3 Begrepsavklaring 
I dette avsnittet gjør jeg rede for begreper i problemstillingen og for begreper som er sentrale i 

oppgaven. 

 

Minoritetsspråklig 

Å være minoritetsspråklig er å ha et annet språk enn det dominerende i et samfunn og et 

minoritetsspråk er et språk med begrensete bruksmuligheter i dette samfunnet (Engen og 
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Kulbrandstad 1998). I opplæringsloven defineres en minoritetsspråklig elev som en som har et 

annet morsmål enn norsk eller samisk (Opplæringslova 1998). Denne definisjonen bruker jeg 

som utgangspunkt i denne oppgaven. En grundigere diskusjon av begrepet minoritet forekommer 

i kapittel 2.  

 

Morsmål 

Vanlige kriterier brukt for å definere morsmål er at det er det språket man har lært først, som man 

bruker mest og som man er mest knyttet til følelses- og identitetsmessig (Engen og Kulbrandstad 

1998). Denne definisjonen er ikke problemfri ettersom kriteriene nevnt her ikke forutsetter 

hverandre. En enklere definisjon av begrepet morsmål er som det språket eller de språkene som 

foreldrene bruker i sin kommunikasjon med barnet (Engen og Kulbrandstad 1998). Jeg bruker 

den sistnevnte definisjonen i denne oppgaven.  

 

Tospråklighet 

Definisjoner av begrepet tospråklighet varierer i forhold til hvilken grad av kompetanse som 

forutsettes for at noen skal beskrives som tospråklig (Engen og Kulbrandstad 1998). I denne 

oppgaven legger jeg ikke vekt på barnas språklige kompetanse, men velger heller en bredere 

definisjon. Jeg tar utgangspunkt i Engen og Kulbrandstad (1998) og definerer tospråklighet som 

bruk av to eller flere språk i hverdaglige situasjoner.  

 

Kommunikasjonsvanske 

Det finnes ikke en godkjent betegnelse for alle vansker knyttet til logopedisk behandling. 

Kommunikasjon er et sentralt aspekt av logopedisk behandling og fordi alle mine informanter 

hadde henvisningsgrunnlag som innebær vansker med kommunikasjon velger jeg å bruke 

betegnelsen kommunikasjonsvanske konsekvent i denne oppgaven.  

 

Opplevelser 

Begrepet opplevelse kan oversettes til ordet ”experience” eller ”perception” på engelsk. I denne 

oppgaven fokuserer jeg på kognitive og affektive aspekter av barnas opplevelser og velger å ta 

utgangspunkt i den følgende definisjonen: 
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”Those processes that give coherence and unity to sensory input. This is the most general 
sense of the term and covers the entire sequence of events from the presentation of a 
physical stimulus to the phenomenological experiencing of it. Included here are physical, 
physiological, neurological, sensory, cognitive and affective components.”(Reber og 
Reber 2001: 519). 

 

Logopedisk behandling 

Kunnskapforlagets pedagogisk-psykologiske ordbok fra 1998 beskriver en logoped som en 

talepedagog som arbeider med språk-, stemme- og talevansker. Logopedi defineres som 

”vitenskapen om talefeil og deres behandling” (1998: 115). Begrepet talepedagog er en 

begrenset definisjon ettersom logopedens arbeid også omfatter andre språklige og 

kommunikative områder enn bare tale (Varley 1993, Sæther 2002). Moderne logopedisk 

behandling er gjerne holistisk og betrakter individet som en integrert del av sitt miljø. Dette 

inkluderer både individrettet og systemrettet arbeid (Varley 1993, Sæther 2002). Med 

utgangspunkt i dette bruker jeg en vid definisjon av logopedisk behandlingen som tiltak rettet 

mot kommunikasjonsvansker med hensikt å minske deres virkning på individet.  

 

1.4 Disposisjon 
Denne oppgaven er inndelt i fem kapiteler. Dette er kapittel 1. I det neste kapittelet presenterer 

jeg relevant teori og forskning. Jeg diskuterer hvilke virkninger barnas minoritetsspråklig 

bakgrunn kan ha for læringsprosessen. I kapittel 3 diskuterer jeg metode. Dette inkluderer mitt 

valg av metodisk tilnærming, praktiske aspekter av min undersøkelse, dataanalyse, kvalitetskrav i 

min forskning og etiske overveielser. I kapittel 4 presenterer jeg datamaterialet. Først presenterer 

jeg mine to informantgrupper; minoritetsspråklige og norskspråklige barn og deretter presenterer 

jeg datamaterialet med utgangspunkt i deres egne ord. Etter dette sammenligner jeg mine 

informantgrupper for å se på hva som karakteriserer de minoritetsspråklige barnas opplevelser av 

logopedisk behandling. I kapitel 5 drøfter jeg resultatene i forhold til den teoretiske rammen jeg 

har presentert i kapittel 2. Videre diskuterer jeg mulige forklaringer på hvorfor mine resultater 

ikke sammenfaller helt med annen forskning og til slutt diskuterer jeg hvilke implikasjoner denne 

oppgaven har for praktisk logopedisk arbeid og videre forskning.   
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KAPITTEL 2 

TEORI OG TIDLIGERE FORSKNING 
I dette kapittelet diskuterer jeg teori og tidligere forskning i forhold til min problemstilling. Jeg 

tar utgangspunkt i logopedisk behandling som en pedagogisk situasjon og hensikten med dette 

kapittelet er å diskutere hvilke virkninger barns minoritetsspråklige bakgrunn kan ha på 

læringsprosessen. Først presenterer jeg den teoretiske rammen for oppgaven og diskuterer 

hvordan læring, kultur og kommunikasjon er knyttet sammen og hvilke konsekvenser dette kan 

ha for flerkulturell kommunikasjon. Etter dette diskuterer jeg faktorer som jeg mener er viktige 

for å forstå hvordan barns minoritetsspråklige bakgrunn virker negativt eller positivt på 

læringsprosessen. Til slutt diskuterer jeg forskning på temaet.  

 

2.1 Sosialkonstruktivisme – læring, kultur og kommunikasjon  
Konstruktivisme tar utgangspunkt i antagelsen om at kunnskap om omverdenen ikke er medfødt 

eller pålagt utenfra men heller konstruert av individet selv (Tetzchner 2001). I den 

sosialkonstruktivistiske tradisjonen forståes disse mentale konstruksjonene som et resultat av et 

sosialt samspill mellom individet og omverdenen. Konstruksjon av kunnskap skjer i et sosialt 

felleskap. Fremst i denne tradisjonen står den russiske psykologen Lev Vygotsky (Tetzchner 

2001). Den teoretiske rammen for denne oppgaven er sosialkonstruktivistisk. 

 

2.1.1 Logopedi og læring 

I Norge er logopedi en del av det spesialpedagogiske fagfeltet med røtter i pedagogikk, 

lingvistikk, sosiologi, jus, psykologi og medisin (Sæther 2002). Det er et sterk medisinsk element 

i logopedi. Mange logopeder arbeider i helsevesenet i nært samarbeid med leger, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og flere. I flere europeiske land er logopedi et terapeutisk fag innenfor helsevesen 

(Sæther 2002). Dette vises også i terminologien. Begrepet behandling brukes ofte om logopedens 

arbeid, selv om det er diskutert hvorvidt det passer (Koss m.fl. 2002). De fleste logopedene i 

Norge arbeider med barn i skolealderen og på skolen. Den pedagogiske siden av fagfeltet er 

fremtredende i logopedisk behandling slik det praktiseres her i Norge (Koss m.fl. 2002). Læring 

er derfor fokuset for logopedens arbeid. 
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2.1.2 Læring 

Ifølge Vygotsky innebærer læring et dialektisk forhold mellom individ og gruppe (Vygotsky 

1978). Ny kunnskap læres på basis av tidligere lært kunnskap og sosiale relasjoner. Barnet får 

ikke kunnskap direkte fra læreren, men må konstruere det selv. Dette forutsetter aktiv deltakelse 

og meningsdanning fra barnets side (Øzerk 2004). For å kunne hjelpe barnet må læreren vite hva 

eleven allerede kan og hva det kan med lærerens støtte. Det barnet allerede kan brukes som 

utgangspunkt for videre læring. Vygotsky beskriver denne avstanden mellom aktuell og 

potensiell kunnskap som sonen av proksimal utvikling. Han skriver: 

 

“What a child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow” 
(Vygotsky 1978: 87). 

 

Kultur og kommunikasjon er sentrale i denne prosessen. Kommunikasjon fordi læring skjer i et 

sosialt samspill og kultur fordi kommunikasjon er kulturell betinget (Vygotsky 1978). Dette 

diskuterer jeg her. 

 

2.1.3 Kultur 

Det er mange definisjoner av kultur men jeg tar utgangspunkt i en samfunnsvitenskapelig 

forståelse av begrepet. Sosiologen Anthony Giddens definerer kultur som: ”the values, norms 

and material goods characteristic of a given group” (1997: 582). Et vesentlig aspekt av kultur er 

at det er lært. Man er ikke født med kulturelle verdier og normer, men lærer dem gjennom 

kontakt med omverdenen (Eriksen 2001c). Men individet er ikke en passiv mottaker av kulturelle 

impulser utenfra. Man konstruerer sin egen kunnskap om omverdenen, kultur inkludert 

(Tetzchner 2001). Fra dette sosialkonstruktivistiske perspektivet er ikke disse verdiene og 

normene objektive sannheter, men heller subjektive og individuelle. Ettersom ingen lever evig er 

kulturelle verdier og normer ikke fastsatte. Kultur er i stadig utvikling.  

 

2.1.4 Kommunikasjon 

Jeg tar her utgangspunkt i den følgende definisjonen av kommunikasjon: "the ability to transfer 

information from one person either to another person or to a group of people” (Morris 1997: 

46). En kjent modell for en kommunikasjonshandling er følgende: en intensjon om å gjøre noe 

kjent kodes i et medium (som for eksempel muntlig språk) og sendes fra en avsender til en 
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mottaker, som avkoder meldingen (Rommetveit 1972). Dette er ikke en lineær prosess med en 

aktiv avsender og en passiv mottaker. Kommunikasjon er en meningsskapende prosess med to 

aktive parter. Hvis prosessen skal lykkes må begge danne en mening om hva den andre vet og 

forstår og så ta hensyn til det. Hvis de skal oppfatte meningen i kommunikasjonen noenlunde likt, 

forutsetter det at de har en viss fellesforståelse. Dette kan forståes som en felles referanseramme 

som mening tillegges (Rommetveit 1972). 

 

2.1.5 Flerkulturell kommunikasjon 

Vi bruker våre tidligere erfaringer for å forstå konteksten rundt kommunikasjon og for å tillegge 

mening til det som formidles (Rommetveit 1972). Individets kulturell bakgrunn er derfor av 

betydning fordi kultur spiller en rolle i utformingen av disse tidligere erfaringene. Kultur kan 

derfor også forståes som det som gjør at vi er i stand til å kommunisere med hverandre (Eriksen 

2001c). Det er naturlig å anta at mennesker med ulike kulturelle bakgrunner har forskjellige 

måter å forstå omverdenen på. Dette illustreres ved bruk av følgende diagram:     

                                          

               

 

 

 

 

                                                

Intrakulturell kommunikasjon     Interkulturell kommunikasjon 

                                                                                                                   (Etter Dahl 2001) 

 

Hver sirkel kan forståes som individets referanseramme og der de overlapper som områder for 

fellesforståelse. Dahl (2001) bruker begrepet intrakulturell kommunikasjon for å beskrive 

kommunikasjon som skjer mellom medlemmer av den samme kulturgruppen, og begrepet 

interkulturell kommunikasjon for kommunikasjon mellom medlemmer av ulike kulturer. 

Diagrammet skal forståes som et kontinuum fra intrakulturell til interkulturell, ikke som to 

alternativer. Det viser to ekstrempunkter og mens man kan tenke seg at ingen to mennesker har 

akkurat den samme referanserammen, så er det usannsynlig at det finnes mennesker som ikke har 
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noe til felles. Muligheten for at deltagere i en kommunikasjonshandling tillegger ulike meninger 

til de samme ordene er større hvis de har ulike referanserammer (Rommetveit 1972). Dahl skriver 

at ”jo mer forskjellig erfaringsbakgrunn, verdiprioritering og sosiale betingelser er, desto flere 

er mulighetene for feiltolkning.” (2001: 68). Det er derfor en fare for at læringsprosessen 

forstyrres hvis barnet og læreren har to forskjellige kulturelle bakgrunner. 

 

2.2 Minoritetsspråklighet 
Kommunikasjonen mellom pedagog og barn er ikke likestilt. Hvis læringsprosessen skal lykkes 

må det tas hensyn til barnets opplæringsbehov (Vygotsky 1978). Det er pedagogens ansvar å 

møte barnet i kommunikasjonen og ikke omvendt. Hvordan skolen forholder seg til 

minoritetsspråklige barn og deres opplæringsbehov er derfor avgjørende for læringsprosessen. I 

dette avsnittet diskuterer jeg hvordan pedagogens og skolens holdninger påvirker 

læringsprosessen for minoritetsspråklige barn, både på et kognitivt nivå og et psykososialt nivå.  

 

2.2.1 Kognitivt nivå 

Minoritetsspråklige barn er som oftest tospråklige. De må vanligvis forholde seg til både sitt 

morsmål og til majoritetens språk i sin hverdag. Dette er noe som påvirker læringsprosessen og 

ikke minst hvordan barn lærer når undervisning foregår på et annet språk enn deres morsmål. 

Bruk av morsmål i undervisningen av minoritetsspråklige har vært omstridt. Argumenter mot det 

bygger på antagelsen om at man lærer et nytt språk best ved å bruke det så mye som mulig og 

morsmålsundervisning er derfor en hindring for minoritetsspråklige barns norskutvikling (Loona 

2001). Dette støttes av teorien om at språk er kognitivt uavhengige av hverandre, det som på 

engelsk kalles ”Seperate Underlying Proficiency” (SUP). I denne teorien betraktes begge språk 

som separate og bygget på forskjellige fundamenter. Utviklingen av det ene språket skjer på 

bekostning av det andre (Engen og Kulbrandstad 1998). Dette er et argument mot bruk av 

minoritetsspråklige barns morsmål i undervisning fordi det antagelig ville ha negative 

konsekvenser for barnas norskferdigheter. En logisk gjennomtenkning av denne modellen viser at 

den har noen svakheter. John Macnamara, for eksempel, har påpekt at et tospråklig individ ville 

ha vanskeligheter med å kommunisere med seg selv hvis begge språk bygget på separate 

fundamenter (Cummins 1984).  
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I motsetning til dette er teorien om at begge språk er kognitivt avhengige av hverandre, det som 

på engelsk kalles ”Common Underlying Proficiency”(CUP). I denne teorien forståes språk som et 

isfjell med to topper som viser seg separat over vannflaten, men som bygger på det samme 

fundamentet (Engen og Kulbrandstad 1998). Det følgende diagrammet illustrerer CUP-modellen: 

 

Synlige trekk ved første språk                                   Synlige trekk ved andre språk 

Felles fundament for tospråklig utvikling 

                                                                                                  (Etter Cummins 1984) 

 

Her skjer ikke utviklingen av det ene språket på bekostning av det andre. Dette er fordi denne 

dobbel- isfjell modellen bygger på antagelsen om at det finnes to språklige nivåer – et over og et 

under vannflaten. Over vannflaten er kommunikative ferdigheter og under vannflaten er 

akademiske eller kognitive ferdigheter. Dette innebærer at økt kompetanse i akademiske eller 

kognitive språklige ferdigheter kan ha positive konsekvenser på utviklingen av begge språkene. 

Kompetanse kan derfor overføres fra det ene språket til det andre. Dette er mer sannsynlig fra 

minoritetsspråk til majoritetsspråk fordi det vanligvis er større eksponering for slike ferdigheter i 

majoritetsspråket og større sosialt press for å lære det (Cummins 1984). Denne modellen støtter 

bruk av minoritetsspråklige barns morsmål i undervisning fordi å styrke ferdighetene i morsmålet 

også ville styrke ferdighetene i norsk. 

  

Isfjellsmetaforen har blitt brukt av flere for å forklare skillet mellom ulike språklige ferdigheter 

(Engen og Kulbrandstad 1998). Cummins (1984) bruker følgende begreper; ”basic interpersonal 

communication skills” (BICS) og ”cognitive/academic language proficiency” (CALP). Det første 

beskriver grunnleggende språklige ferdigheter som uttaleferdigheter, ordforråd og 
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grammatikkferdigheter. Dette kan beskrives som kontekstavhengig språk (Engen og 

Kulbrandstad 1998). Det andre beskriver mer kompliserte abstrakte språklige ferdigheter. Dette 

kan beskrives som kontekstuavhengig språk (Engen og Kulbrandstad 1998). Skolefaglig læring 

forutsetter kompetanse i kontekstuavhengig språk. Den nødvendige språklige kompetansen for å 

lykkes på skolen blir derfor høyere og barn som ikke får utvikle denne kompetansen kan få 

problemer. Et problem er at tilstrekkelig kompetanse i kontekstavhengig språk kan skjule for 

manglende kompetanse i kontekstuavhengig språk og dette blir ikke avslørt før barnet har 

kommet et stykke opp i skoletrinnene (Engen og Kulbrandstad 1998)  

 

I den sosialkonstruktivistiske tradisjonen forståes språk som et redskap for tenkning. Språk 

brukes for å danne et strukturert semantisk nettverk som gjør omverdenen forståelig og 

oversiktelig. Dette kan forståes som en slags teori vi har om hvordan verden rundt oss er (Øzerk 

2004). Ny kunnskap bygger på tidligere kunnskap. For å lære noe må det integreres i det man 

allerede kan (Vygotsky 1978). Det må være mulig for barnet å forstå det som skal læres. Et barn 

som får undervisning på et språk det ikke behersker får ikke bruke det semantiske nettverket som 

allerede er bygget opp. Dette kan lett føre til hindringer i læringsprosessen.  

 

2.2.2 Psykososialt nivå 

Læringsprosessen for minoritetsspråklige barn forklares ikke av kognitive prosesser alene. 

Knyttet til dette er psykososiale faktorer som beskriver deres samspill med omverdenen. 

Følgende mener jeg er vesentlig i den sammenheng; identitet, etnisitet og minoritet. Disse 

diskuterer jeg her. 

 

Identitet 

I den sosialkonstruktivistiske tradisjonen forståes identitetsutvikling som et resultat av barnets 

interaksjon med omverdenen. Ifølge George Herbert Mead (1934) utvikler barn selvbevissthet 

gjennom å betrakte seg selv fra andres perspektiver. Miljø er sentralt i denne prosessen. Et 

minoritetsspråklig barns identitet utvikles i forhold til minoritets- og majoritetskulturen. Barnet 

internaliserer holdninger som det møter i omgivelsene (Mead 1934). Hvordan majoriteten 

forholder seg til barnets minoritetskultur er derfor vesentlig i hvordan barnet selv betrakter sin 

egen kulturelle bakgrunn. En negativ holdning overfor barnets minoritetskultur kan føre til at 
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barnets identifikasjon med sin egen kulturelle bakgrunn svekkes. Dette kan igjen føre til det som 

er blitt kalt ”tokulturell ambivalens”, der barnet skammer seg over sin egen kulturelle bakgrunn 

samtidig som det er fiendtlig innstilt til majoritetskulturen (Cummins 1984).  

 

Identitet er et komplekst fenomen og det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal forstå 

identitetsutvikling. Eriksen (2001b) nevner følgende: språk, kjønn, religion, klasse, livsstil, 

politikk, individualitet, utdannelse, alder, familie, etnisk tilhørighet, nasjonalitet, ætt og hjemsted. 

Etnisk tilhørighet er en av mange faktorer. Å betrakte et barn på grunnlag av etnisk bakgrunn 

alene blir en ensidig betraktning.  

 

Etnisitet 

Etnisitet er likevel av betydning for minoritetsspråklige barn fordi det er en sosial konstruksjon 

som virker inn på deres forhold til de majoritetsspråklige. Giddens definerer en etnisk gruppe 

som: 

“one whose members share a distinct awareness of a common cultural identity, 
separating them from other groups around them.”(Giddens 1997: 582) 

 
Begrepet etnisitet beskriver en relasjon mellom mennesker og ikke særtrekk med en viss gruppe.  

Etnisitet defineres i møte med andre mennesker av annen etnisk bakgrunn og er relativ og 

kontekstavhengig (Eriksen 2002). Det er til dels en subjektiv følelse av tilhørighet, samtidig som  

det ikke er helt tilfeldig hvilken etnisk gruppe man tilhører (Eriksen 2002). Det ville, for 

eksempel, være vanskelig for en hvit nordmann å påstå at hans etniske bakgrunn var svart 

afrikansk. Det er derfor et resultat av både den interne oppfatningen en gruppe har om seg selv og 

den eksterne oppfatningen andre har om gruppen.  

 

Et minoritetsspråklig barn som er født eller vokser opp i Norge utvikler sin identitet i forhold til 

det norske samfunn. Barnet er en del av det norske samfunn. Minoritets- og majoritetsspråklige 

barn vokser opp med mange av de samme kulturelle impulsene. Det er dermed ikke sikkert at de 

kulturelle forskjellene mellom minoritetsspråklige og norskspråklige barn er så store. Det er deres 

etnisitet som definerer dem som annerledes.  
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Minoritet 

Begrepet etnisitet sier i seg selv ingenting om maktforholdet mellom en gruppe og en annen. Det 

gjør begrepet minoritet. I likhet med begrepet etnisitet beskriver det et forhold. Eriksen skriver: 

 

”Minoriteter finnes bare i kraft av majoriteter; de oppstår i en relasjon mellom to eller 
flere grupper innenfor rammen av en stat” (Eriksen 2001a: 34). 

 

I den sosiologiske tradisjonen forståes minoriteter som maktløse og undertrykte (Giddens 1997). 

Forholdet mellom minoriteten og majoriteten er ujevnt og samfunnet blir som oftest organisert på 

majoritetens premisser. Som Eriksen skriver: 

 

”Ulikhet i makt mellom majoritet og minoritet kommer også til utrykk på mindre synlige 
måter. Når styrkeforholdet er ujevnt, er det den svakeste gruppen som må tilpasse seg den 
sterkeste, og ikke omvendt. For eksempel er det nødvendig for innvandrere og samer å 
lære norsk språk, men vanligvis trenger ikke nordmenn å lære minoritetens språk” 
(Eriksen 2001a: 14) 

 

Begrepet minoritetsspråklig forteller derfor at barnet har en lavere status enn majoritetsspråklige i 

samfunnet. Dette er noe som kan ha konsekvenser for minoritetsspråklige barns forhold til 

skolen. Språket er en del av et barns kultur og majoritetens forhold til denne kulturen er 

avgjørende for identitetsutvikling. En negativ holdning kan føre til tokulturell ambivalens 

(Cummins 1984, Loona 2001). Utgangspunktet for læring, slik Vygotsky (1978) har beskrevet 

det, er det barnet allerede kan. Undervisning må tilpasses individet. Dette er ikke et kontroversielt 

utsagn. Det er et sentralt prinsipp i opplæringsloven (1998) og i læreplanen for den norske skolen 

(L-97). Likevel virker det ikke å gjelde for minoritetsspråklige barn. Det er sjelden at de virkelig 

får bruke sitt morsmål som utgangspunkt for læring (Loona 2001). Problemet for 

minoritetsspråklige barn er derfor ikke at de er tospråklige eller at de har en annen kulturell 

bakgrunn enn majoriteten, men at deres status som minoritet betyr at deres opplæringsbehov ikke 

tas hensyn til. 

 

2.2.3 Minoritetsspråklige barn med kommunikasjonsvansker 

For minoritetsspråklige barn kan det å ha en kommunikasjonsvanske være en ekstra belastning i 

tillegg til vansker som kan være en følge av deres minoritetsstatus. Sosialt samspill er en 

vesentlig del av et barns kognitive og psykososiale utvikling (Mead 1934, Vygotsky 1978) og 
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kommunikasjonsvansker kan forstyrre dette samspillet. Det er derfor rimelig å anta at barn med 

kommunikasjonsvansker kan få problemer i sitt samspill med jevnaldrende og med skolen. Anne-

Lise Rygvold (2002) skriver at språkvansker assosieres med psykososiale vansker, 

oppmerksomhetsvansker, konsentrasjonsvansker og lærevansker. Et barn med språkvansker får 

færre muligheter til å delta i sosialt samspill med sine jevnaldrende og derfor færre muligheter til 

å utvikle sin sosiale kompetanse (Rygvold 2002). Et barn med språkvansker kan ha vansker med 

å regulere sin egen atferd. Barnet kan også være frustrert over å ikke kunne formidle sine tanker 

og ønsker til andre mennesker og en konsekvens kan være utagerende atferd (Rygvold 2002). En 

annen konsekvens kan være at barnet unngår kommunikasjon. Barry Guitar (1998) skriver at barn 

som stammer ofte presterer dårligere enn jevnaldrende på skolen fordi de vegrer seg for å snakke. 

Stillhet blir den enkleste løsningen. Skolefaglig læring innebærer muntlig og skriftlig språklig 

aktivitet. Det er ikke vanskelig å se hvordan en kommunikasjonsvanske kan virke inn på dette. 

Disse vanskene kan ligne de som forårsakes av barnas minoritetsspråklige status. Problemene kan 

være svært sammensatte og det kan være vanskelig å skille mellom dem. 

 

2.3 Det balanserte tospråklige individet 
Opptil 1960-tallet ble tospråklighet betraktet som lite gunstig for barnets kognitive utvikling. 

Dette har endret seg. Et nyere syn er at tospråklighet i seg selv ikke har negative konsekvenser 

(Engen og Kulbrandstad 1998). Noen mener at tospråklighet faktisk har positive kognitive og 

psykososiale virkninger. Forskning på tospråklige barn viste at de hadde større metalingvistiske 

evner enn enspråklige jevnaldrende. De hadde også et mer analytisk forhold til språk enn 

enspråklige jevnaldrende og var mer opptatt av ordmening enn ordlyd. Konklusjonen var at 

tospråklige barn er mindre bundet og mer kreative i sin tenkning enn enspråklige barn. Forskning 

har også vist at tospråklighet kan ha positive effekter i en kommunikasjonssammenheng. Dette 

forklares ved at tospråklige barn bruker flere perspektiver når de betrakter et fenomen enn 

enspråklige, noe som gjør dem mer oppmerksomme på mottakerens behov i kommunikasjon 

(Engen og Kulbrandstad 1998). Denne forskningen bør likevel ikke betraktes ukritisk. 

Tospråklige barn som er blitt forsket på er som oftest balanserte tospråklige. Dette er barn med 

godt utviklete ferdigheter i begge språk. De er også ofte barn av middelklasseakademikere og 

sosioøkonomiske faktorer har ikke nødvendigvis blitt tatt hensyn til (Engen og Kulbrandstad 

1998).  
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En grundigere forklaring av sammenheng mellom tospråklighet og kognitive aspekter av læring 

finner man i toterskelteorien (Engen og Kulbrandstad 1998). Ifølge teorien finnes det en nedre og 

en øvre terskel som representerer språklig kompetanse. Barn som befinner seg under den nedre 

terskelen har utilstrekkelig kompetanse på begge språk. Dette har negative konsekvenser for 

skolefaglig læring. Barn som befinner seg over den øvre terskelen har kompetanse på begge 

språk. Dette har positive konsekvenser for skolefaglig læring. Mellom tersklene er barn som har 

utilstrekkelig kompetanse på ett av språkene. Konsekvensene for skolefaglig læring er verken 

negative eller positive (Engen og Kulbrandstad 1998). For at tospråklighet skal være en fordel må 

barnet ha god kompetanse i begge språk. Som jeg har skrevet kan dette lettere oppnås hvis 

barnets omgivelser tar hensyn til det og gir barnets morsmål den samme statusen som barnets 

andre språk. Dette kan også bidra til et positivt emosjonelt forhold til begge språk. Ifølge Hamers 

og Blanc (2000) kan dette skje hvis de følgende fem kriteriene møtes: 

1.  Barnet har en positiv identifikasjon med begge kulturelle og etniske bakgrunner. 

2. Begge språk har høy status. 

3. Barnet betrakter begge kulturelle og etniske grupper som dynamiske. 

4. Barnet identifiserer et minimumsnivå av vitalitet for begge grupper. 

5. Barnet ser ingen motsetning i å tilhøre begge grupper.  

 

Kompetanse i to eller flere språk betraktes ofte som noe positivt i vårt samfunn. Tospråklig 

kompetanse oppmuntres aktivt i den norske skolen. Men kun for visse språk. Engelsk, fransk og 

tysk er eksempler på språk som undervises i den norske skolen (L-97). Kompetanse i disse 

språkene oppmuntres. Urdu, somalisk, vietnamesisk og arabisk er eksempler på språk som ikke 

undervises i den norske skolen. Den norske skolen legger til rette for utvikling av en bestemt type 

tospråklighet – majoritetstospråklighet (Loona 2001). De potensielle positive virkningene av 

minoritetsspråklige barns tospråklighet blir ikke utnyttet.   

 

2.4 Forskning 
I dette avsnittet skal jeg først diskutere forskning om temaet minoritetsspråklige barn og 

logopedisk behandling og deretter mer generell forskning om minoritetsspråklige barn og skolen.  
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2.4.1 Minoritetsspråklige barn og logopedisk behandling 

Så vidt jeg vet, finnes det ingen lignende undersøkelser om hvordan minoritetsspråklige barn 

opplever logopedisk behandling. Andre studier gjennomført i Norge, Storbritannia og USA har 

dokumentert manglende kunnskap blant logopeder på feltet. I 1987 konkluderte Liv Bøyesen i sin 

hovedoppgave med at mange norske logopeder mente de manglet kompetanse i forhold til 

minoritetsspråklige barn. Få logopeder fulgte den offisielle målsetningen fra den tiden; tospråklighet 

for elever fra språklige minoriteter. De som gjorde det tok i bruk noe Bøyesen kaller for den utvidete 

arbeidsmodellen. Deres arbeidsmetoder inkluderte større bruk av bakgrunnskunnskap om barna og 

samarbeid med tospråklige lærere og foreldre. De fleste logopeder hadde en mer begrenset 

arbeidsmodell, som ikke tok hensyn til barnas tospråklig bakgrunn (Bøyesen 1987). I 1994 studerte 

Bøyesen bruk av den utvidete arbeidsmodellen på en elleve og halvt år gammel tamilsk jente. Hun 

konkluderte at denne modellen ga bedre resultater enn den begrensede modellen (Bøyesen 1994).  

 

Bøyesens funn fra 1987, bekreftes av internasjonal forskning. Flere studier fra Storbritannia og USA 

har vist at mange logopeder mangler relevant kunnskap på dette området og ønsker å styrke sin  

kompetanse i forhold til minoritetsspråklige barn (Roseberry-McKibben og Eicholtz 1994, Winter 

1999, Marshall 2000).   

 

Jeg mener at disse funnene støtter min antagelse om at barnas minoritetsspråklige status har en 

negativ påvirkning på deres opplevelser av logopedisk behandling. Hvis logopeder mangler 

kompetanse på dette feltet er det rimelig å forvente at barnas minoritetsstatus ikke tas hensyn til i 

behandlingen. Videre mener jeg at det er rimelig å anta at dette vil påvirke hvordan barna opplever 

behandlingen. 

 

2.4.2 Minoritetsspråklige barn og skolen 

Selv om det finnes lite forskning på minoritetsspråklige barn og logopedisk behandling, har mitt 

utgangspunkt vært at logopedisk behandling er en pedagogisk situasjon og jeg mener derfor at 

generell forskning på minoritetsspråklige barn og skolen er relevant. Dette diskuterer jeg her. 

Hovedfokuset er på studier gjennomført i Norge. 
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To studier gjennomført i Oslo viste at minoritetsspråklige barn presterte dårligere i skolefaglig 

læring enn norskspråklige barn (Læringslaben 2002, Utdanningsetaten, Oslo kommune 2004). 

Undersøkelsene viste at mange minoritetsspråklige barn trengte spesiell oppfølging i lesing. 

Kvalitetsvurderingen fra 2003 fant at 73 % av elever med norsk som andrespråk på 7. trinn 

trengte særlig oppfølging i lesing. Dybdevurderingen fra året før fastslo at mens 19 % av elevene 

med norsk som førstespråk lå under kritisk grense for lesing var det i overkant av 50% av elevene 

med norsk som andrespråk som lå under denne grensen (Læringslaben 2002, Utdanningsetaten, 

Oslo kommune 2004). Disse funnene bekreftes internasjonalt. PISA undersøkelsene i 2000 og 

2003 viste at minoritetsspråklige barn skårer gjennomsnittlige dårligere enn majoritetsspråklige 

barn på matematikk- og lesetester (OECD 2001, 2004). 

 

En forklaring er at minoritetsspråklige barns manglende språklige ferdigheter forhindrer 

skolefaglige prestasjoner (Thurmann-Moe 2003, Øzerk 2003). I 2003 undersøkte Kamil Øzerk 

effektene av L-97 reformen på minoritetsspråklige barn. Han konkluderte med at L-97 hadde 

vært mer vellykket overfor norskspråklige enn minoritetsspråklige. Ifølge Øzerk (2003) hadde 55 

% av minoritetsspråklige barn et meget utilfredsstillende utbytte av den undervisningen de fikk. 

Han mente at det var en forskjell mellom dem som hadde utviklet simultan tospråklighet gjennom 

sosial kontakt med norsktalende i barnehagen, på skolen og i fritiden og de som ikke hadde hatt 

særlig kontakt med det norske språket før de begynte på skolen. Den første gruppen fikk et 

tilfredsstillende utbytte av L-97 reformen. Den andre gruppen fikk ikke det. (Øzerk 2003).  

Anne Cathrine Thurmann-Moes (2003) undersøkelse av minoritetsspråklige barns leseferdigheter 

på norsk viste at mens de ofte hadde adekvate tekniske avkodingsferdigheter, manglet de 

innholdsforståelse av teksten de leste. Hun konkluderte med at det å lese uten å forstå innholdet 

gjorde lesing til en ren teknisk ferdighet og at dette ikke stimulerte barn til å utvikle effektive 

lesestrategier.  

 

Ifølge Branca Lie (2002, 2005) er det flere faktorer som spiller en rolle i minoritetsspråklige 

barns møte med den norske skolen. I 1999 og 2000 undersøkte Lie skolefaglig og sosial mestring 

blant minoritetsspråklig ungdom i Osloskolen. Hennes konklusjon var at deres kulturbakgrunn 

hindret skolefaglig og sosial mestring og at disse ungdommene hadde manglende kommunikativ 

kompetanse i forhold til den norske skolen (Lie 2002). Lie mener at minoritetsspråklige barns 
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problemer med den norske skolen forverres fordi kommunikasjonen mellom hjemmet og skolen 

ikke fungerer som den skal (Lie 2005).  

 

Ifølge Anders Bakken (2003) er det sosioøkonomiske faktorer som forklarer minoritetsspråklige 

barns skoleprestasjoner. Hans undersøkelse av 600 minoritetsspråklige elever viste at mens de var 

motiverte og positivt innstilt til skolen hadde de mindre tilgang til datamaskiner og bøker enn 

norskspråklige barn. Han konkluderte med at deres skoleprestasjoner dels skyldtes at 

minoritetsfamilier oftere har dårlig økonomi og lavere utdanningsnivå enn majoritetsfamilier. 

   

Spørsmålet om hvorfor minoritetsspråklige barn er overrepresentert innenfor spesialundervisning 

har blitt studert av Joron Pihl (2002, 2005). I tre år studerte hun sakkyndige utredninger av 

minoritetselever i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo fra 1990-2000. Hun konkluderte med at 

en monokulturell tilnærming til minoritetsspråklige barn fører til at de blir henvist til 

spesialundervisning uten ordentlig grunn. Dette skjer, ifølge Pihl, fordi de utredes ved bruk av 

IQ-tester som er standardisert for norske barn. Pihls forskning har blitt kritisert av Anne Messel 

(2002), en ansatt på Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo. Hun mener Pihls konklusjoner er 

feil og at hun ikke har tatt hensyn til PP- tjenestens arbeidspraksis som er mer holistisk enn det 

Pihl påstår. Ifølge Messel, vurderes minoritetsspråklige barn helhetlige og IQ tester er bare en del 

av utredningen. 

 

Jeg har lyst til å avslutte dette avsnittet med et eksempel fra et annet type forskningsprosjekt. 

Mye internasjonal forskning som viser de positive effektene av undervisning som tar hensyn til 

barns kulturelle og språklige bakgrunn (Cummins 1984, Loona 2001, Engen og Kulbrandstad 

1998, Thomas og Collier 2002). Det har ikke vært forsket så mye på dette temaet i Norge, men et 

eksempel er prosjektet ”En bedre start” fra midten av nittitallet (Loona 2001). Prosjektet 

undersøkte effektene av tospråklig undervisning på 12 urdu/punjabitalende barn og 8 av deres 

foreldre. Dette var barn som hadde skolefaglige vansker allerede i 1. klasse. De fikk tospråklig 

undervisningen en gang i uken. Resultatene var positive og viste at disse barna hadde gjort større 

framgang enn kontrollgruppen som ikke fikk tospråklig undervisning (Loona 2001).  

 

 



 22

2.5 Hovedmomentene i teorien 
I dette kapittelet har jeg fokusert på det pedagogiske aspektet ved logopedisk behandling. Jeg har 

utelatt teoretiske diskusjoner om logopedi og diverse behandlingsmetoder fordi jeg mener disse 

ikke er vesentlige i forhold til problemstillingen. Sentralt i denne oppgaven er hvordan 

minoritetsspråklig status påvirker læringsprosessen og videre hvordan minoritetsspråklige barn 

opplever dette. Det er tre hovedmomenter i teorien jeg har presentert: 

1. Fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv forståes læring som en kulturelt betinget 

kommunikasjonsprosess. Vellykket læring forutsetter en gunstig kommunikasjon mellom 

pedagogen og barnet. Kulturelle forskjeller kan forstyrre denne prosessen.  

2. Begrepet minoritetsspråklig refererer til språkets status og at den statusen er lavere enn 

majoritetens. En konsekvens av dette er at opplæring på skolen ikke tilpasses 

minoritetsspråklige barn. De må derimot tilpasse seg opplæringen. Dette har negative 

konsekvenser for barnas kognitive og psykososiale utvikling.  

3. Tospråklighet kan ha positive kognitive og affektive konsekvenser hvis miljøet er gunstig 

for dette. 

 

Det sosialkonstruktivistiske perspektivet på læring er sentralt i teorien jeg har presentert her. 

Effektiv læring tar utgangspunkt i det barnet allerede kan. Minoritetsspråklige barn møter den 

norske skolen med andre forutsetninger enn norskspråklige barn. Hvis de skal kunne dra nytte av 

undervisning må det tilpasses disse forutsetningene. Funnene fra forskning gjort her i Norge og 

internasjonalt har vist at dette vanligvis ikke er tilfelle. Med utgangspunkt i dette antar jeg at 

minoritetsspråklige barn henvist til logoped vil ha negative opplevelser av behandlingen.  
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KAPITTEL 3 

METODE 
I dette kapittelet diskuterer jeg min metodiske tilnærming. Jeg diskuterer først hvilken 

vitenskapelig forskningsmetode jeg har valgt. Etter dette diskuterer jeg praktiske aspekter knyttet 

til utvalg av informanter, utviklingen av intervjuguiden, gjennomføring av intervjuene og 

dataanalyse. Deretter diskuterer jeg kvalitetskrav i kvalitativ forskning og hvordan jeg har sikret 

dem. Til slutt diskuterer jeg etiske overveielser knyttet til oppgaven min.  

 

3.1 Metodisk tilnærming 
Min overordnete tilnærming er fenomenologisk. Det er min hensikt å få innsikt i hvordan barna selv 

forstår fenomenet logopedisk behandling. Jeg vil få fram barnas opplevelser gjennom deres egne ord 

og jeg velger derfor en kvalitativ tilnærming til problemstillingen.  

 

3.1.1 Fenomenologi og hermeneutikk  

Fenomenologi er læren om fenomener slik de viser seg for bevisstheten. Det som karakteriserer 

fenomenologisk forskning er at den prøver å forstå hvordan andre mennesker opplever et 

fenomen og hvilken mening de tillegger det fenomenet (Giorgi 1985). Ifølge Edmund Husserl, 

som betraktes som grunnleggeren av fenomenologisk filosofi, er våre opplevelser av den ytre 

verden skapt både av det vi sanser og av en medgitt forforståelse. To forskjellige mennesker som 

retter deres oppmerksomhet mot det samme får to forskjellige opplevelser. I fenomenologi brukes 

begrepet livsverden for å beskrive den totale forståelsen et menneske har av omverdenen. En 

virkelig forståelse av et annet menneskes livsverden er strengt tatt umulig, men gjennom 

beskrivelser av omverdenen slik et annet menneske oppfatter og erfarer den kan man prøve å 

forstå den andres livsverden. Dette forutsetter at man nærmer seg den andre så forutsetningsløst 

som mulig uten forventninger, hypoteser eller teorier (Wormnæs 1987). 

  

I et fenomenologisk forskningsprosjekt utvikles det en stadig dypere forståelse av den andres 

livsverden. Hermeneutikk viser til denne fortolkningsprosessen og i en kvalitativ 

intervjuundersøkelse er det informantenes egne ord som utgjør datamaterialet som skal tolkes. 

Denne prosessen skjer kontinuerlig og beskrives metaforisk som den hermeneutiske spiralen 
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(Wormnæs 1987). Gjennom en dialog med datamaterialet får man en stadig mer omfattende og 

dypere innsikt i informantenes livsverden. Et hermeneutisk prinsipp er at helheten tolkes i lys av 

delene og at delene tolkes i lys av helheten. Det finnes ingen endepunkt til denne prosessen og 

den kan i prinsippet være uendelig (Wormnæs 1987).   

 

3.1.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Min hensikt med denne oppgaven er å få kunnskap om hvordan minoritetsspråklige barn 

opplever logopedisk behandling. Jeg mener at den mest naturlige måten å få denne informasjonen 

på er å spørre barna selv. Jeg valgte derfor å intervjue dem. Bruk av intervju i kvalitative studier 

er nok den vanligste metodiske tilnærmingen i kvalitativ forskning (Dalen 2004). Formålet med 

et forskningsintervju er å innhente beskrivelser av informantens opplevelser, slik at man kan 

fortolke betydningen et bestemt fenomen har for informanten. Et forskningsintervju produserer 

kunnskap gjennom menneskelig samspill og er på mange måter likt en vanlig samtale. 

Forskjellen er at den har en faglig bakgrunn og hensikten er bestemt av forskeren (Kvale 2001). 

Et kvalitativt forskningsintervju er egnet for en fenomenologisk undersøkelse fordi den gir 

informantene muligheten til å reflektere over fenomenet som forskes på. Dette gjør det mulig å gå 

i dybden i fenomenet, undersøke kompleksiteten av det og bedre forstå hvordan informanten 

opplever det (Befring 2002). 

 

Flere har skrevet om intervju av barn og konkludert med at de metodiske reglene ikke er særlig 

annerledes enn for voksne (Solberg 1991, Andersson 1998, Dalen 2004). Ifølge Monica Dalen er 

det likevel flere forhold som det bør tas hensyn til. Intervjueren bør prøve å forstå barnets 

perspektiv og se verden gjennom barnets øyne. Intervjueren bør ha en aksepterende holdning og 

vise interesse og engasjement for barnet. Det er viktig å skape et tillitsforhold til barnet. Man bør 

ikke legge noe press på barnet og spørsmålene bør være tilpasset alderen (ikke for kompliserte 

eller for lange og på et passende språklig nivå). 

 

3.2 Utvalg 
Informantene besto av to grupper, en minoritetsspråklig og en norskspråklig. Min opprinnelige 

hensikt var bare å intervjue minoritetsspråklige barn. Etter hvert innså jeg at jeg ville få større 

innsikt i problemstillingen hvis jeg hadde en norskspråklig informantgruppe å sammenligne med. 
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Jeg brukte tre måneder på å samle informanter. Dette var tidskrevende og tungvint, men jeg ville 

ikke at alle informanter skulle være fra den samme logopeden og jeg ville ha tid mellom 

intervjuene, slik at jeg kunne transkribere dem og begynne med analysen før det neste intervjuet. 

Dette ga meg større innsikt i feltet og gjorde at det følgende intervjuet ble av bedre kvalitet.  

 

Jeg kontaktet logopeder fra PPT kontorer over hele Oslo for få hjelp til å skaffe informanter. De 

som sa seg villige til å hjelpe meg og muligens hadde potensielle informanter til meg, ble sendt et 

brev der jeg forklarte hvem jeg var og beskrev mitt prosjekt. Jeg legger ved en kopi av dette 

brevet (vedlegg 1). Jeg brukte de følgende kriteriene da jeg etterlyste informanter; de skulle ha et 

annet morsmål enn norsk, være mellom ti og tretten år og ha vært hos logoped for behandling. De 

ideelle kandidatene var ikke lette å finne og jeg følte meg nødt til å utvide alderen ned til åtte og 

opp til femten. Det viste seg at mange logopeder hovedsakelig hadde kontakt med 

minoritetsspråklige barn gjennom utredning for lese/skrivevansker. Disse utelukket jeg fra 

prosjektet, fordi jeg ville ha barn som hadde vært regelmessig hos logoped over en lengre periode 

og som hadde fått mulighet å danne seg en mening om logopeden og behandlingen. Jeg 

spesifiserte derfor at jeg ville ha informanter som hadde vært hos logoped for behandling over en 

periode på minst tre måneder. Potensielle informanter ble spurt av deres logopeder om de ville 

delta. Hvis de sa ja fikk foreldrene et samtykkesbrev fra meg via logopedene. Kopi av dette 

brevet legges også ved (vedlegg 2). Jeg hadde ingen kontakt med barna før foreldrene hadde gitt 

sitt samtykke.  

 

Jeg ville ha et variert utvalg av barn med forskjellige etniske bakgrunner, men måtte akseptere at 

utvalget ble litt skjevt. Tre av de minoritetsspråklige barna hadde nordafrikansk bakgrunn. Jeg 

fikk informanter fra fire logopeder som jobbet på forskjellige PPT kontorer i Oslo. Den 

minoritetsspråklige informantgruppen, og deres henvisningsgrunnlag er følgende: 

 

1. Ibrahim, 12 år. Nord Afrika/Midtøsten. Taleflytvansker. 

2. Yasmin, 15 år. Nord Afrika. Stemmevanske. 

3. Claudia, 11år. Sør Europa. Artikulasjonsvanske. 

4. Hassan, 9 år. Nord Afrika. Taleflytvansker. 

5. Ahmed, 8 år. Øst Afrika. Lese/skrivevansker. 
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Den norskspråklige gruppen ble satt sammen etterpå og jeg fikk informanter fra to av de fire 

logopedene. Med unntak av deres etniske bakgrunn var kriteriene de samme. Den norskspråklige 

informantgruppen og deres henvisningsgrunnlag var følgende: 

 

1. Sigrid, 8 år. Lese/skrivevansker. 

2. Ida, 8 år. Stemmevanske. 

3. Emma, 8 år. Artikulasjonsvanske. 

4. Kristian, 12 år. Taleflytvansker. 

5. Erik, 9 år. Taleflytvansker. 

 

Som listene viser var det en jevn fordeling når det gjaldt kommunikasjonsvansker på tvers av 

gruppene. Alle navn ble byttet og generelle kategorier ble brukt for å beskrive deres etniske 

bakgrunn. 

 

3.3 Intervjuguide 
Jeg valgte å bruke en semistrukturert intervjuguide. Et semistrukturert forskningsintervju 

inneholder åpne spørsmål som gir informanten mulighet til å komme med egne tanker og 

meninger (Befring 2002). Temaene i guiden var utviklet fra forskningsspørsmålene jeg 

presenterte i kapittel 1. Spørsmålene jeg stilte varierte, mens temaene var de samme hver gang.  

Jeg oppdaget etter de to første intervjuene at jeg hadde stilt for mange ledende og lukkete 

spørsmål. Senere prøvde jeg bevisst å stille flere åpne spørsmål som krevde mer utfyllende svar. 

Jeg legger ved kopi av intervjuguiden (vedlegg 3). Når jeg intervjuet de norskspråklige barn 

utelot jeg spørsmål om hvilket språk de snakket hjemme og om deres tanker om etnisitet. Jeg 

gjorde dette fordi jeg følte det ikke ville ha noen hensikt å stille dem disse spørsmålene når de 

tilhørte den samme etniske gruppen som deres logopeder.  

 

3.4 Gjennomføring av intervjuene 
3.4.1 Prøveintervju 

Jeg intervjuet to logopedstudenter for å prøve ut intervjuguiden. De ga meg tilbakemelding, noe 

som førte til en videre utvikling av spørsmålene i intervjuguiden og min egen rolle som 

intervjuer. Jeg hadde håpet å kunne skaffe flere minoritetsspråklige informanter og bruke de 
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første intervjuene som prøveintervjuer, men jeg innså ganske tidlig at det ikke ville være lett å 

finne nok informanter. Derfor valgte jeg å ta med de første to intervjuene i oppgaven. 

Informasjonen jeg fikk fra dem anser jeg som gyldig, men ikke like detaljrik og fyldig som de 

senere intervjuene.  

 

3.4.2 Tid og sted 

Logopedene organiserte tid og sted for alle intervjuene. Alle foregikk på barnas skoler. Noen på 

logopedens kontor, noen på grupperom og et på et lærerværelse. Lærerværelset var ikke det 

optimale stedet for intervjuet. Vi ble forstyrret da en person kom inn og vasket opp noen kopper. 

De fleste intervjuer foregikk før kl. 12. Dette var bra fordi barna ikke var slitne. Et barn ble 

imidlertid sulten under intervjuet og ville gå til lunsj. Derfor mistet han noe av konsentrasjonen.    

 

3.4.3 Teknisk utstyr 

Jeg brukte en minidiscopptaker med stereomikrofon. Opptakskvalitet var god og det var lett å 

transkribere intervjuene. 

  

3.4.4 Egen rolle 

Min rolle som intervjuer var i stadig utvikling. I de første intervjuene var jeg altfor opptatt av å 

følge spørsmålsrekkefølgen i intervjuguiden og var ikke så flink til å følge opp interessante 

kommentarer som falt utenfor denne rekkefølgen. Etter hvert ble jeg bedre og oppdaget at det var 

mest hensiktsmessig å la barna snakke fritt, og så komme tilbake til mine spørsmål etterpå.  Jeg 

følte at det å la barna styre en del, bidro til å skape en god atmosfære. Jeg ble bedre kjent med 

temaene etter hvert og kunne la samtalen spore av for å komme tilbake til dem senere. 

 

3.4.5 Informantenes reaksjoner 

Barnas reaksjoner varierte. Noen var veldig avslappet og pratet masse, mens noen snakket 

mindre. En gutt snakket veldig lite og svarte for det meste bare ved å nikke eller riste på hodet. 

Han virket også ukomfortabel i intervjusituasjonen. Ellers virket det som om barna syntes det var 

greit å bli intervjuet. Et problem var at de ikke kjente meg og vi hadde lite tid. Det ville nok ha 

vært bedre å bruke litt tid til å bli kjent og deretter intervjue dem. Da tror jeg at de ville ha 

snakket friere enn de gjorde.   
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3.4.6 Transkribering – Logg 

Jeg skrev en logg umiddelbart etter jeg var ferdig med intervjuene. Jeg skrev ned mine første 

tanker om hva barnet hadde sagt og jeg fylte også ut et skjema jeg hadde laget. Skjemaet omfattet 

viktige punkter angående alt som ikke ble tatt opp på minidisc. Jeg legger ved kopi av loggen 

(vedlegg 4). Jeg transkriberte også intervjuene samme dag som de hadde funnet sted.    

 

3.5 Dataanalyse 
3.5.1 Giorgis fenomenologiske metode 

Med utgangspunkt i Giorgis (1985) fenomenologiske metode for dataanalyse gjorde jeg følgende: 

 

1. Jeg leste helheten og skrev ned mine første inntrykk. Dette gjorde jeg med en gang 

intervjuene var ferdig (ved å høre på opptaket) og også etter jeg hadde transkriberte intervjuene. 

2. Jeg leste gjennom teksten og identifiserte naturlige meningsenheter. Dette med både min 

forforståelse av fenomenet (med utgangspunkt i temaene fra intervjuguide) og med et så åpent 

sinn som mulig, slik at jeg var mottakelig for nye temaer og kategorier.  

3. Jeg skrev en fortettet versjon av informantens utsagn. Jeg forsøkte å skrive slik at bare 

informantens synspunkter ble uttrykt. 

4. Jeg samlet sammen forskjellige meningsenheter i større grupperinger, slik at 

meningsenhetene ble samlet under kategorier som enten hadde utgangspunkt i mine 

underproblemstillinger eller som ble til underveis i forskningsprosessen. 

5. Informantenes utsagn ble sammenlignet etterpå og samlet i underkategorier. Disse 

underkategoriene ble videre samlet i overkategorier.  

 

Jeg utarbeidet følgende tabell for å holde oversikt over dataanalysen, noe som gjorde 

sammenligning av informantene lettere: 

 

 

 

 

 

Direkte sitat Meningsfortettet Underkategori Overkategori 
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Jeg brukte NUD*IST dataprogrammet under analyse, noe som gjorde det lettere å organisere 

materialet. Jeg brukte det for å skape et oversiktelig og lett tilgjengelig kodesystem for 

datamaterialet.  

 

3.5.2 Tolkning av resultatene 

Jeg tok utgangspunkt i Steinar Kvales (2001) tre tolkningskontekster for å tolke resultatene: 

 

1. Selvforståelse. Mening tolkes ut ifra informantens egne ord. Dette er det fenomenologiske 

perspektivet.  

2. Kritisk forståelse basert på sunn fornuft. Mening tolkes i lys av allmenn akseptert 

kunnskap om fenomenet. I dette tilfellet betyr det mine egne inntrykk og informasjonen 

fra logopedene om barna og arbeidet med dem. 

3. Teoretisk forståelse. Mening tolkes i lys av den teoretiske rammen for oppgaven og annen 

forskning på feltet. 

 

Den første tolkningskonteksten samsvarer med kapittel 4, der jeg presenterer datamaterialet. Her 

er det barnas egne synspunkter som kommer fram. Den andre og den tredje samsvarer med 

kapittel 5, der jeg drøfter resultatene. Her tolker jeg meningen i barnas utsagn ut ifra mine egne 

inntrykk, samtaler jeg hadde med logopedene, den teoretiske referanserammen for oppgaven og 

tidligere forskning på temaet.  

 

3.6 Kvalitet 
I dette avsnittet diskuterer jeg hvordan jeg har sikret kvaliteten i undersøkelsen. Jeg drøfter 

reliabilitet, validitet, generaliserbarhet og min egen rolle som forsker. 

  

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er et kvalitetskrav for at forskningen skal kunne etterprøves nøyaktig av andre 

forskere (Dalen 2004). I en kvalitativ intervjustudie er dette et vanskelig krav å imøtekomme. En 

eksakt gjennomprøving av resultatene er problematisk fordi forskningsopplegget er lite 

strukturert (Befring 2002). Forskerens egen rolle er også en vesentlig del av datainnsamlingen og 

analysen. Forskningsfunnene er derfor resultat av et samspill mellom forskeren og informanten. 
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Et annet menneske som forsøker å repetere en kvalitativ intervjustudie vil neppe få de samme 

resultatene. En mer strukturert intervjuguide kan øke reliabiliteten men også resultere i mindre 

fyldige svar (Befring 2002). En måte å nærme seg dette kvalitetskravet på er å dokumentere hele 

forskningsprosessen, og særlig forskerens egen rolle i prosessen. Da er det mulig for en annen å 

gjennomgå det samme forskningsopplegget. Det har jeg gjort i denne oppgaven.    

 

3.6.2 Validitet 

Validitet, slik det forståes i forskning er et kvalitetskrav om at man undersøker det man har sagt 

at man skal undersøke. I kvalitative studier er dette noe som gjennomsyrer hele 

forskningsprosessen (Kvale 2001). Med utgangspunkt i tre av Maxwells (1992) 

validitetsbegreper; deskriptiv validitet, fortolkningsvaliditet og teoretisk validitet, skal jeg 

diskutere hvordan jeg har sikret validiteten i oppgaven min.    

 

Deskriptiv validitet  

Dette refererer til hendelser, uttalelser og handlinger. Ting som i prinsippet kan sjekkes. Dette er 

ikke uproblematisk, ettersom flere observatører kan ha forskjellige meninger om hva som faktisk 

skjedde. En transkripsjon er heller ikke selve intervjuet, men et steg bort fra informantens 

beskrivelser. Steinar Kvale (2001) skriver at dette er problematisk og at forskeren bør høre på 

intervjuopptak under analysen. 

  

Jeg brukte en minidiscopptaker med stereomikrofon. Lydkvaliteten var bra og jeg hadde ingen 

problemer med å høre hva informantene hadde sagt, selv om flere snakket utydelige, en hadde en 

hes stemme og en hvisket. Jeg transkriberte intervjuene samme dag som de hadde funnet sted. 

Ved å transkribere fikk jeg ned på papir det som ble sagt, men ikke alltid konteksten rundt dette. 

Umiddelbart etter hvert intervju skrev jeg også en logg som inneholdt alt som ikke hadde blitt tatt 

opp på minidisc. Dette inkluderte atmosfæren under intervjuet, forstyrrelser og ikke-verbal 

kommunikasjon. 

 

Fortolkningsvaliditet  

Validiteten styrkes hvis man får fram det Geertz beskriver som ”tykke beskrivelser” (Dalen 

2004). Disse er informantens fortolkninger av deres sosiale virkelighet. Det er større muligheter 
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for informanten å komme med ”tykke beskrivelser” hvis intervjuet er lite strukturert (Befring 

2002).  

 

Jeg brukte en semistrukturert intervjuguide for å styrke fortolkningsvaliditeten. Selv om det var 

min intensjon å få barna til å snakke så fritt som mulig var dette ikke alltid så lett. Noen barn 

pratet mer enn andre.  

 

Teoretisk validitet  

Dette refererer til hvordan forskerens teoretiske forståelse av fenomenet kan bidra til å forklare 

sammenhenger i datamaterialet. Validiteten styrkes hvis datamaterialet er grundig gjennomgått 

og kategorisert, kodet og analysert. 

 

Min teoretiske kunnskap på dette feltet utviklet seg stadig under forskningsprosessen. 

Intervjuene med barna, samtalene med logopedene og lesing av litteratur på temaet ga meg en 

dypere og mer personlig innsikt inn i barnas livsverdener og deres forståelser av logopedisk 

behandling. Dette bidro til å styrke den teoretiske validiteten i oppgaven.   

 

3.6.3 Generaliserbarhet 

I hvilken grad et kvalitativt prosjekt som mitt kan generaliseres, bør betraktes i sammenheng 

med utvalg av informanter. Kvale (2001) skriver at generaliserbarhet av kvalitative studier 

avhenger av relevansen av de trekkene som skal sammenlignes. Hvis forskningen er innholdsrik 

og detaljert kan leseren avgjøre funnenes relevans. Schofield (1990) beskrive tre typer 

generalisering i kvalitative studier. Den første kaller hun studier av er det som er, man 

generaliserer på grunn av forskning på typiske tilfeller innenfor et fenomen. Den andre er studier 

av det som kan være, man generaliserer på grunn av hvordan et fenomen kan utvikle seg. Den 

tredje er det studier av det som kunne være, man studerer ideelle og eksepsjonelle situasjoner og 

generaliserer på grunn av disse. 

 

I denne oppgaven er mitt generaliseringsmål det første. Jeg mener at denne studien kan gi 

grunnlag for generalisering til andre lignende situasjoner. Det er min hensikt å skrive en detaljert 



 32

oppgave som gjenspeiler fenomenets kompleksitet. Leseren kan dermed avgjøre hvorvidt den er 

generaliserbar. 

 

3.6.4 Min egen rolle som forsker 

Den fenomenologiske metoden beskrevet av Giorgi (1985) innebærer at forskeren har en 

forutsetningsfri tilnærming til fenomenet det forskes på. Dette målet er lettere å nå hvis man er 

oppmerksom på faktorer som påvirker ens forhold til fenomenet. Ahern nevner ti punkter som det 

er viktig å ta hensyn til hvis forskerens tolkning av fenomenet skal være troverdig (Robson 2002: 

173). Her svarer jeg på disse punktene: 

 

1. Personlige faktorer som spiller inn i tolkning av resultatene. Kjønn, etnisk bakgrunn, 

sosioøkonomisk status, klasse, politisk orientering. Hva er maktbalansen i forholdet mellom meg 

og informanten? 

Følgende begreper mener jeg er rimelige beskrivelser av meg selv; mann, britisk, student, 

middelklasse. Min politiske orientering er humanistisk og eksistensialistisk. Jeg tilhører ingen 

politiske partier. Maktbalansen mellom meg selv og informantene var skjev fordi de var barn og 

jeg var voksen. Vi hadde det til felles at våre etniske bakgrunner ikke var norske. Dette kan 

muligens ha gjort det lettere for meg å identifisere meg med dem.  

 

2. Personlige verdier og områder som jeg vet, er subjektive.  

Min egen livsverden er delvis et resultat av min vesteuropeiske oppvekst som jeg mener er 

orientert mot individet fremfor gruppen. Jeg ser at dette kan være i utakt med informantene mine. 

Samtidig er jeg utlending og jeg er ikke en del av majoritetskulturen. Jeg ser at dette kan ha 

påvirket min både mine tolkninger av informantenes utsagn og også mitt forhold til logopedene.  

 

3. Personlige konflikter. 

Mens jeg har en genuin interesse på dette feltet og ønsker å bidra til en forbedring av flerkulturell 

forståelse, har jeg også hatt en annen agenda – min masteoppgave. Dette er en eksamen og mitt 

fokus har hele tiden vært på dette. Dette kan ha påvirket forskningsprosessen som har blitt delvis 

gjennomført med tanke på hvilken karakter jeg skulle få.  
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4. Portvokterers (”gatekeepers” på engelsk) interesser. Hvordan er de innstilt til mitt 

prosjekt og hvordan påvirker det resultatene? 

Logopedene som hjalp meg finner informanter virket positivt innstilt til prosjektet. Det kan bety 

at jeg har fått informanter som de mente skulle gi et godt bilde av deres arbeid. Jeg var 

takknemlig ovenfor dem fordi det viste seg vanskelig å skaffe informanter. Dette kan ha gjort det 

vanskelig for meg å kritisere logopedenes arbeidspraksis. 

 

5. Følelser som viser manglende nøytralitet – negativ og positiv. 

Jeg likte alle barna jeg intervjuet. Det kan ha påvirket min tolkning av resultatene og gjort at jeg 

bare så det positive med barna og ikke det negative. Samtidig ville jeg at oppgaven skulle bli 

spennende og det kan tenkes at beskrivelser av vanskeligheter og problemer øker leseverdien. 

Dette kan ha ført til at jeg lette etter negative opplevelser. 

 

6. Nye eller overraskende ting i datamaterialet? Hvis ikke dette forekommer kan det bety at 

man er for nær informantene. 

Jeg ble på en måte overrasket over funnene mine. Jeg hadde forventet at barnas etniske bakgrunn 

skulle være mer fremtredende. 

 

7. Blokkeringer. Å prøve en annen vinkel når de oppstår. 

Jeg var usikker på sammenhengen mellom etnisk bakgrunn og barnas opplevelser, og da jeg var 

halvveis gjennom oppgaven valgte jeg å utvide min undersøkelse til også å inkludere 

norskspråklige barn.  

 

8. Hvordan skriver man resultatene? Siterer man en informant mer enn en annen? 

Det var problematisk for meg at noen barn snakket mye mer enn andre. Det var et barn som 

snakket ekstremt lite og det var vanskelig å bruke sitater fra det intervjuet.   

 

9. Undersøk om bevis i litteraturen virkelig støtter analysen eller om det reflekterer den 

samme kulturelle bakgrunnen som forskeren. 

Jeg mener at forskning som er gjort i Norge ikke støtter resultatene mine noen særlig grad. 
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10. Innrøm at fordommer påvirker resultatene og identifiser hvordan. 

Jeg innrømmer at jeg har noen fordommer om hvordan det norske samfunnet behandler 

minoritetsgrupper og jeg forventet at norske pedagoger skulle mangle kompetanse når det gjaldt 

flerkulturelt arbeid. Dette kan ha bidratt til min forventning om at barnas minoritetsstatus skulle 

ha en annen betydning enn det den hadde for disse barna.  

 

3.7 Forskningsetiske overveielser 
I forhold til vern av enkeltpersoner har den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH 1999) utarbeidet 15 punkter som forskeren skal ta 

hensyn til. Disse punktene kan oppsummeres ved tre etiske regler som gjelder for forskning på 

mennesker (Kvale 2001). Den første er informert samtykke. Det skal være frivillig til å delta i et 

forskningsprosjekt og man skal kunne trekke seg når som helst. Den andre er konfidensialitet. 

Identitetene til de som deltar skal ikke kunne avsløres. Den tredje er konsekvensene. Forskning 

skal ikke føre til skade for de som deltar eller til forventninger som ikke kan innfris. Jeg mener at 

jeg har innfridd disse kravene. Barna har gitt muntlig samtykke og deres foresatte har gitt skriftlig 

samtykke. Barna har blitt informert at de kan trekke seg når som helst. Jeg har forandret deres 

navn og brukt vide etniske kategorier i min omtale av barna. Jeg ser ikke at min undersøkelse kan 

påføre barna noen fysiske eller mentale skader og jeg har ikke gitt barna forventninger om at 

deltakelse i denne undersøkelsen skulle hjelpe dem direkte.     

 

Oppgaven min var, ifølge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) meldepliktig fordi 

den omfattet indirekte personopplysninger om barnas helsetilstand og deres etniske bakgrunn. Jeg 

meldte prosjektet og fikk lov å behandle disse personopplysningene. Jeg legger ved kopi av 

brevet fra NSD (vedlegg 5).  
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KAPITTEL 4 

PRESENTASJON AV DATA 
I dette kapittelet presenterer jeg datamaterialet. Først presenterer jeg begge informantgrupper, 

både de minoritetsspråklige og de norskspråklige. Deretter presenterer jeg funnene mine med 

utgangspunkt i kategoriene som ble utviklet under analyseprosessen. For å belyse barnas 

opplevelser bruker jeg sitater fra intervjuene. Til slutt diskuterer jeg likheter og ulikheter mellom 

informantgruppene. 

 

4.1 Presentasjon av barna 
4.1.1 Minoritetsspråklige 

Ibrahim, 12 år, taleflytvansker 

Ibrahims far er fra et arabisktalende land i Midtøsten og hans mor fra Nord Afrika. Ibrahim er 

født og oppvokst i Norge og snakker mest arabisk med foreldrene, av og til norsk. Med søsken 

og venner snakker han norsk. Han mener at han snakker norsk best. Under intervjuet var Ibrahim 

avslappet og ganske pratsom. Hans stamming var ikke fremtredende under intervjuet selv om det 

faktisk økte litt mot slutten. Mitt helhetlige inntrykk var at taleflytvanskene ikke påførte ham 

noen alvorlige problemer.  

 

Yasmin, 15 år, stemmevanske 

Yasmin er opprinnelig fra Nord-Afrika. Hun flyttet til Norge da hun var to og halvt år. Yasmin 

snakker mest berbisk (og litt arabisk) med foreldrene sine og norsk med søsken og venner. Hun 

mener hun snakker norsk best. Under intervjuet var Yasmin ganske stille og kom med få 

spontane kommentarer. Likevel var hun avslappet, smilte mye og virket komfortabel med 

intervjusituasjonen. Stemmen hennes var hes men hørbar under hele intervjuet. Mitt inntrykk var 

at hennes stemmevanske hadde en større virkning på skoleprestasjoner enn den hadde på hennes 

sosiale liv.  

 

Claudia, 11 år, artikulasjonsvanske 

Claudias foreldre er fra Afrika, mens Claudia selv er født og oppvokst i Sør-Europa. Hun flyttet 

til Norge for tre år siden, men har også bodd her i ni måneder da hun var seks år. Foreldrene har 
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to forskjellige morsmål. Begge er europeiske språk. Claudia snakker disse i tillegg til norsk. Hun 

snakker norsk til foreldrene og de snakker fars morsmål til henne. Foreldrene snakker fars 

morsmål til hverandre. Claudia snakker norsk med venner her i Norge. Hun mener selv at hun 

snakker norsk og mors morsmål best (dette til tross for at sistnevnte ikke ble nevnt blant 

språkene hun bruker i samtale med foreldre eller venner). Claudia var pratsom og muntlig 

spontan under intervjuet.  Hun holdt seg ikke alltid til temaene i intervjuguiden og snakket mye 

om familie, venner og planer for fremtiden. Disse inkluderte veterinærskolen i London. Det var 

Claudia som hadde bodd kortest tid i Norge og hennes norskeferdigheter var ikke på samme nivå 

som de andre. Likevel var hun mest pratsom av alle de minoritetsspråklige barna. Claudia var 

hos logoped for å lære å uttale /kj/ men denne artikulasjonsvansken virket ikke å plage henne 

særlig.  

  

Hassan, 9 år, taleflytvansker 

Hassan er opprinnelig fra Nord-Afrika og flyttet til Norge da han var ett år gammel. Hassan 

snakker norsk, arabisk og berbisk. Han snakker arabisk til foreldrene sine. Faren snakker arabisk 

og moren snakker berbisk til ham. Foreldrene snakker arabisk til hverandre. Hassan snakker 

norsk med søsken og venner. Han mener han snakker norsk best. Under intervjuet var Hassan 

språklig spontan. Han var ganske aktiv og sto flere ganger opp fra stolen for å demonstrere det 

han mente ved bruk av kroppsspråk. Hassan stammet noen ganger under intervjuet. Jeg fikk 

inntrykk av at Hassan var ganske plaget av sin taleflytvanske og at det særlig skapte problemer 

for hans relasjoner med andre barn.   

 

Ahmed, 8 år, lesevansker 

Ahmed er født og oppvokst i Norge. Foreldrene hans kommer fra Øst-Afrika og hans morsmål er 

et østafrikansk språk. Han snakker både norsk og morsmålet sitt med foreldrene. Ahmed snakker 

sitt morsmål med søsteren og norsk med venner. Han mener at han snakker norsk best. Ahmed 

var veldig stille under intervjuet. Han snakket desidert minst av alle informantene. Som oftest 

svarte han bare med ”ja”, ”nei” eller ”vet ikke”. Flere ganger svarte han ved å nikke eller riste på 

hodet. Han var ganske urolig, hadde ikke øyekontakt og virket ikke særlig komfortabel med 

situasjonen. Med så lite informasjon fra ham var det vanskelig å vite sikkert hvordan han hadde 

det. Mitt inntrykk var at han ikke hadde det så bra på skolen.    
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4.1.2 Norskspråklige 

Sigrid, 8 år, lese/skrivevanske 

Sigrid virket litt sjenert i begynnelsen, men ble etter hvert litt mer pratsom. Sigrids 

lese/skrivevansker var resultat av synsvansker og mitt inntrykk var at disse hadde en negativ 

virkning på hennes skoleprestasjoner. 

 

Ida, 8 år, stemmevanske 

Ida var mest pratsom av alle barna. Hun var livlig og muntlig spontan. Hun hadde en merkbar 

hes stemme som ble verre under intervjuet. På slutten av intervjuet hadde hun nesten mistet 

stemmen. Mitt inntrykk var at hennes stemmevanske hadde en større virkning på hennes 

skolefaglige læring enn det hadde på hennes sosiale liv.  

 

Emma, 8 år, artikulasjonsvanske 

Under intervjuet var Emma lite pratsom men virket avslappet og komfortabel. Hennes 

artikulasjonsvanske virket ikke så omfattende som noen av de andres kommunikasjonsvansker 

og mitt inntrykk var at hun ikke hadde store problemer som følge av det. Emma, Sigrid og Ida 

kjente hverandre og var noen ganger sammen hos logopeden. 

 

Kristian, 12 år, taleflytvansker 

Kristian var avslappet under intervjuet. Han ga utfyllende svar på alle spørsmål men snakket ikke 

mye utover det. Han stammet så lite under intervjuet at det var vanskelig å høre at han hadde 

taleflytvansker. Han virket ikke særlig plaget av sine taleflytvansker. 

 

Erik, 9 år, taleflytvansker 

Erik stammet mest av alle barna. Han var ganske urolig og klarte ikke å sitte stille under 

intervjuet. I begynnelsen snakket han lite og svarte ”vet ikke” på de fleste spørsmålene. Etter at 

vi begynte å snakke om fotball ble han mer pratsom og engasjert. Mitt inntrykk var at Erik var 

alvorlig plaget av sine taleflytvansker og at de hadde en virkning på både hans skolefaglige 

læring og hans sosiale liv.   
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4.2 Presentasjon av datamaterialet 
Dataanalyse resulterte i åtte hovedkategorier (her vist til venstre) og 23 underkategorier (her vist 

til høyre): 

 
● Hvorfor går du til logoped? ● Beskrivelser av 

egne vansker ● Hvordan er det å ha en 

kommunikasjonsvanske?                            

                                                                       

● Hva er en logoped? 

● Hvordan ville du beskrive logopeden?                                           

 

● Hva skjer hos logopeden? ● Hvorfor gjør du 

dette?  ● Tanker og følelser ●Sammenligning av 

logopeder 

                                          

● Hva vet logopeden? ● Forskjellen mellom 

minoritetsspråklige og norskspråklige ● Forskjeller 

mellom Norge og andre land 

                                                                    

● Kommunikasjon 

 

 

● Foreldre ● Familie ● Venner ● Skolen ● Læreren 

 

● Hva har du lært? ● Behandlingseffekt  

● Ville du gjøre noe annerledes? 

 

● Hjemmelekser ● Overføring

   Logopeden 

Timen 

Etnisitet 

Kommunikasjon 

Behandlingsverdi 

Videre 

    Miljø 

  Selvforståelse 
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4.2.1 Selvforståelse  

Denne kategorien dekker barnas utsagn om deres egne kommunikasjonsvansker. Barna 

forteller hvorfor de går til logoped, hvilke kommunikasjonsvansker de har og hvordan de 

opplever sine vansker.  

 

Hvorfor går du til logoped?  

Det var ikke vanskelig for barna å fortelle meg hvorfor de gikk til logoped. Alle unntatt en 

kunne svare umiddelbart og deres svar korresponderte med informasjonen jeg hadde fått fra 

deres logopeder. Ahmed var først usikker. Han sa at han ikke hadde tenkt på hvorfor han gikk 

til logoped. Senere i intervjuet fortalte han at det var fordi han skulle lære å lese.  

 

Beskrivelser av egne vansker  

Beskrivelsene av kommunikasjonsvanskene varierte. To barn, Ahmed og Hassan, ga ikke 

beskrivelser. Det kom ingen beskrivelser fra Ahmed, selv om han ble spurt, og Hassan sa at 

han ikke kunne beskrive sin taleflytvanske til en annen. De fleste beskrivelsene var korte. 

Kristians beskrivelse av stamming er et godt eksempel: 

 

Det er sånn – du får ikke sagt det du vil si. 
 

Noen ga litt mer informasjon, som Erik: 

 

Stamming er sånn der man ikke får snakke, hvor man henger fast i en bokstav. Men 
mange er som meg. Vi rister på kroppen og lage masse lyder og sånt. 

 

Mens den mest detaljrike beskrivelsen var Idas:  

 
Det er en sånn klump på stemmebåndet. Og så når vi snakker så skal stemmeb… Det 
er to sånne små tråder som skal helt inn til hverandre når vi snakker. Når jeg har en 
klump på en av de trådene eller på begge, så går ikke de inn til hverandre. Og da får 
jeg sånn hes stemme 

 

Hvordan er det å ha en kommunikasjonsvanske? 

Barna hadde varierende opplevelser av sine kommunikasjonsvansker. Likevel hadde ingen 

gode opplevelser. Kristians beskrivelse av stamming som en ekkel følelse var ganske typisk. 

Alle barna mente at det noen ganger kunne være vanskelig å ha en kommunikasjonsvanske.  
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Flere opplevde at kommunikasjonsvanskene kunne bli verre når de var nervøse. Yasmin, for 

eksempel, sa at hun ble så nervøs når hun møtte nye mennesker at hun kunne miste stemmen 

totalt.  

 

Noen mente at konsekvensene ikke var altfor store. Ibrahim mente at det verste med 

stamming var at han ikke klarte å si det han ville hele tiden. Noen hadde alvorligere 

opplevelser. For eksempel Hassan som fortalte at han ble mobbet fordi han stammet og at han 

kom i konflikt med andre barn:  

 

Hassan: … Og så mobber mange meg for det. 
Intervjuer: Hva sier de til deg? 
Hassan: De sier stammekrok.  
Intervjuer: Det er ikke noe pent sagt. Hva sier du til dem? 
Hassan: Jeg blir helt forbannet. 
Intervjuer: Gjør du noe med dem? 
Hassan: Jeg spenner bein på dem. 

 

Sosiale situasjoner var vanskelige for noen. Erik beskrev den følgende situasjonen: 

  

Hvis du er ute og noen spør deg hva du heter. Du går på en trening, for eksempel, og 
så er det en ring med masse andre barn og du skal si navnet ditt. Det er ganske 
plagsomt. Man prøver å gjøre det sånn at man… sier navnet sitt. Det er plagsomt. Og 
så hvis du skal si et ord eller noe sånt, så stammer du. Mye. Og det synes jeg er veldig 
dumt. Jeg stammer nesten overalt. 

 

Noen mente at deres kommunikasjonsvansker hadde negative konsekvenser for skolefaglig 

læring. Flere jenter sa at de vegret seg for å snakke eller lese høyt foran klassen og Yasmin 

mente at dette var grunnen til at hun fikk dårlige karakterer.  

 

4.2.2 Logopeden 

Denne kategorien dekker barnas utsagn om logopeder. Barna snakker om hva de mener en 

logoped er og de beskriver sine egne logopeder. 

 

Hva er en logoped? 

Barnas beskrivelser av hva en logoped er varierte. Noen var mer detaljrike enn andre. Ahmeds 

svar var nok det enkleste: 

 

Det er en sånn dame, som henter deg og lærer deg. 
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Mens Idas var den meste detaljert: 

 

Det er hun som hjelper folk til å gjøre ting riktig som de ikke kan. Sånn som Sigrid 
med å skrive femtall og tretall riktig, meg til å ordne stemmebåndet mitt og Emma til å 
lære /r/ og sånne ting. Hjelpe andre til å få lært noe de ikke kan… Sånne ting som vi 
har problemer med i norsk eller matte. Eller hvis man skal lese noe.    

 

Ida, Emma og Sigrid kjente hverandre og inkluderte hverandres kommunikasjonsvansker i 

sine beskrivelser. Ellers var det ingen som ga logopeden andre arbeidsoppgaver enn de som 

var knyttet til deres egne vansker. De følgende sitat fra Erik er typisk: 

 

 Det er en dame som hjelper deg å slutte å stamme. 
 

Hvordan ville du beskrive logopeden? 

Alle barn ble bedt om å beskrive logopeden. Noen begynte med å beskrive fysiske detaljer, 

hvordan hun så ut, hva slags klær hun hadde på eller hvor gammel hun var. Noen barn syntes 

det var vanskelig å beskrive logopeden og noen oppfølgingsspørsmål var nødvendige. Jeg er 

usikker om hvorvidt disse spørsmål var ledende eller ikke, men det var allikevel klart at alle 

barna likte sin logoped. For de fleste ble dette bare uttrykt med et par ord, som ”snill” eller 

”grei” for eksempel. Ida, som var mest pratsom av alle barna, sa at hun var så glad i 

logopeden at hun noen ganger lot som om hun ikke forstå hva logopeden sa, slik at timen 

skulle vare lengre.  

 

4.2.3 Timen 

Denne kategorien dekker barnas utsagn om behandlingstimen. De forteller hva som skjer når 

de er hos logoped, hvilke behandlingsmetoder logopeden bruker og hvorfor hun bruker dem. 

Barna beskriver også hvilke tanker og følelser de har når de skal til logoped. 

 

Hva skjer hos logopeden? 

Alle barn ble bedt om å fortelle om det som skjedde når de var hos logoped. Barna snakket 

mye om behandlingstimen og den delen av intervjuet ga som oftest de mest utfyllende 

svarene. Jeg har gruppert aktivitetene barna nevnte og presenterer dem her. De tre første 

grupper overlapper hverandre og er ikke gjensidige utelukkende.  
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Lesing 

Lesing var en vanlig aktivitet. Seks barn nevnte dette som en bestemt aktivitet i 

behandlingstimen. Tre stykker sa at de leste bøker. Erik sa at han leste historier med 

logopeden. De andre sa ikke hva de måtte lese, men Ibrahim sa noe om hvordan han måtte 

lese:  

 
Jeg må lese 30 ord i ett minutt og så gjør vi det om igjen og om igjen. 

 

De tre andre sa at lesing foregikk som en del av et spill. Ida ga følgende eksempel: 

 
Logopeden har tatt ark og så klippet ut kort. Og så har hun skrevet bilen, tannpasta, 
seigmenn, briller, kaps, lue, sånne ting. Og så tar hun og legger kortet ned på bordet 
og så skal jeg lese. Først leser jeg og så leser hun andre og så leser jeg… Hvis vi 
klarer å si det riktig uten problemer, da får vi kortet. 
 

Snakking  

Jeg regner med at alle barna hadde en viss grad av verbal kommunikasjon med logopeden. 

Dette avsnittet gjelder barn som nevnte snakking som en bestemt aktivitet i behandlingstimen. 

En forskjell var mellom de som sa at de bare måtte prate og de som sa at det var knyttet til noe 

annet som lesing eller spill. Ibrahim, Erik og Kristian sa alle sammen at en del av tiden hos 

logoped ble brukt til generell prating. Erik beskrev det slik: 

 

Vi pleier å snakke litt om åssen det går og litt forskjellig. Vi snakker litt om 
stamminga… Hun spør om åssen jeg har hatt det i de siste par ukene og om jeg har 
begynt å stamme mer. 

 

Emma, Claudia og Ida sa at snakking var knyttet til andre aktiviteter. Emma og Ida sa at de 

måtte dikte eventyr sammen med logopeden, mens Claudia sa at hun plukket kort med bilder 

på og måtte si høyt det som sto på kortet. 

 

Spill.  

Fem barn nevnte spill. Alle disse sa at de spilte med kort. Dette eksempelet er fra Erik: 

 

Det er sånn spill der man tar opp et kort og så tar man opp et annet. Hvis de er like, 
så får man et par. Men vi gjorde det sånn at hvis vi trakk opp ett, så måtte vi si hva det 
var… Det heter memo. 
 

Ahmed og Ida sa at de kombinerte kortspill med lesing. Emma sa et hun spilte følgende spill 

sammen med logopeden: 
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Ja, så spiller jeg noen spill med /r/. Det er sånn spill som er sånn trollord. Det er sånn 
at man si d-dip, d-dap, d-dine. Og så skal man gjøre det veldig fort. 

 

Den eneste som nevnte dataspill var Ahmed. Han sa at han spilte et lesespill på datamaskinen 

hos logopeden.  

 

Blåsing i rør  

Blåsing i rør ble nevnt av tre barn, Ida, Hassan og Yasmin. Alle ga ganske like beskrivelser og 

Hassan ga i tillegg en demonstrasjon. Den følgende beskrivelsen av blåsing i rør er fra 

Yasmin:  

 

Vi har en sånn rør. Så setter vi inn flaske og så blåser i forskjellige lyder. 
 

Annet 

Det var også flere barn som beskrev aktiviteter eller hendelser hos logopeden, som ingen 

andre nevnte. Disse presenterer jeg her. 

 

Sigrid sa at hun øvde på skriving når hun var hos logoped. Hun skrev bokstaver, mest b og d, 

men ikke ord. 

 

Yasmin sa at hun måtte si massasjeord hos logoped. Hun forklarte dem slik: 
 

For eksempel, hvis du lukker øynene og sitter helt stille, konsentrere deg, så sier vi f 
og v. Sånn der vvvv.  

 

Ida sa at logopeden ga henne karakterer etter hvor flink hun var til å bruke magen når hun 

snakket: 

 

Hun teller hvor mange ganger jeg ikke bruker magen feil. Og så pleier jeg å få noen 
ganger karakterer… det er sånn jeg og logopeden pleier å leke noen ganger 

 

Hassan likte fotball og flere ganger under intervjuet ble dette et diskusjonstema, blant annet 

om hvorvidt det var mulig å være både Manchester United og Chelsea supporter samtidig. 

Denne interessen hadde logopeden tydeligvis tatt i betraktning og hun hadde foreslått at 

Hassan skulle late som om stemmen var en ball: 
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Personen jeg skulle snakke til, var et mål og så skulle jeg sikte med ballen inn i mål… 
Når jeg snakker med deg nå så later jeg som om du er målet og så må jeg sikte til deg 
sånn at jeg scorer. Må sikte sånn at du får med det jeg sier. 
 

Ibrahim sa at det var vanlig at andre enn logopeden var tilstedet under timen. Flere ganger 

hadde det kommet folk som stilte ham spørsmål om hvordan han hadde det og hvordan det 

var å stamme. Da jeg spurte ham om hva han syntes om dette, trakk han på skuldrene og 

svarte at han ikke brydde seg særlig om det. Han ga den følgende beskrivelsen av to 

logopedstudenter som hadde vært på logopedens kontor: 

 

Ibrahim: Det kommer forskjellige studenter for hver gang. 
Intervjuer: Hva skal de gjøre? 
Ibrahim: Å se på. Og så har de en bok i hendene og en penn. De skriver noe. Jeg vet 
ikke. 
Intervjuer: De skriver i en bok? 
Ibrahim: Ja 
Intervjuer: Synes du det er greit? 
Ibrahim: Det er greit. Det samme for meg liksom 
Intervjuer: Snakker de med deg? 
Ibrahim: Nei… men av og til så kommer de foran og snakker istedenfor logopeden. 
Og så sitter logopeden bak og ser på og hjelper hun med hva vi skal gjøre. 

 

Hvorfor gjør du dette? 

Alle barna ble bedt om å fortelle meg hvorfor de gjorde det de gjorde hos logopeden. De ble 

også spurt om logopeden hadde forklart hensikten bak aktiviteten. Her presenterer jeg deres 

svar i alfabetisk rekkefølge. 

 

• Ahmed sa at han ikke visste hvorfor han leste og spilte kort hos logoped. Han sa at 

logopeden ikke hadde forklart dette til ham. 

• Claudia sa at hun måtte si det som sto på kortet for å øve kj-lyden. Det hadde 

logopeden forklart henne. 

• Emma sa at alle aktiviteter hos logopeden var for at hun skulle lære seg /r/, selv om 

hun også sa at logopeden ikke hadde forklart dette til henne. 

• Erik sa at for å ikke stamme på visse ord måtte han snakke mest mulig på dem. Derfor 

leste han historier for å øve seg på å ikke stamme. Han sa at logopeden hadde fortalt 

ham at han må snakke hvis det skulle bli mindre stamming og derfor spilte de 

memospillet. Han sa at logopeden hadde fortalt ham at hvis han sitter fast i en bokstav 

måtte han tenke på den neste. 
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• Hassan sa at blåsing i rør hjalp med å løse opp strupen, men at han ikke visste hvorfor. 

Han sa at logopeden ikke hadde forklart hvordan dette skjer. Han sa at hensikten med 

å late som om stemmen var en ball var for at den han snakket med skulle få med seg 

det han sa. 

• Ibrahim visste ikke hvorfor han måtte lese sakte og at logopeden ikke hadde forklart 

dette til ham. 

• Ida sa at blåsing i rør myknet opp stemmeleppene. Hun visste ikke hvordan dette 

fungerte. Hun sa at når hun ble ni år skulle hun til lege og få vite mer om det. Hun 

visste hvorfor hun måtte dikte eventyr med logopeden. Dette var fordi logopeden 

skulle se om hun brukte magen ordentlig når Ida snakket. 

• Kristian forklarte at han måtte lese sammen med logopeden fordi han stammet mest 

når han leste. Logopeden hadde forklart ham at når han satt fast i et ord skulle han 

tenke på den neste setningen og fortsette å prate. 

• Sigrid sa at hun måtte skrive bokstavene b og d fordi det var de hun speilvendte mest. 

Hun visste ikke hvorfor hun måtte spille spill og sa at logopeden ikke hadde forklart 

dette til henne. 

• Yasmin sa at hun måtte blåse i rør for å massere halsen, men at hun ikke visste 

hvordan dette fungerte. Hun sa at logopeden ikke hadde forklart dette, men hun hadde 

sagt at hun måtte si massasjeord for at stemmen skulle bli bedre og ikke hesere. 

 

Tanker og følelser  

Alle barna ble spurt om hva de tenkte når de skulle til logoped. Videre snakket de om 

hvorvidt de likte å gå til logoped. Alle uttrykte at de likte å gå til logoped, mens Ibrahim var 

alene om å si at han synes det noen ganger kunne være kjedelig.  

 

Et tema som ble nevnt av nesten alle barna var hvilke timer de fikk slippe når de var hos 

logoped. KRL var minst populært. Tre barn sa at de var glad hvis de fikk slippe denne timen. 

Erik uttrykte det slik: 

 

Vi lærer om guder og sånt. Det er så kjedelig. 
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To sa at de var glad hvis de slapp norsktimen. Et barn nevnte mattetimen og en annen nevnte 

engelsktimen. Ida sa at hun til og med syntes det var greit å gå glipp av timer hun likte når 

hun var hos logoped.  

 

Ikke alle var glad for å gå glipp av det som skjedde i klasserommet. Claudia sa at hun ikke 

likte å gå glipp av mattetimen. Hassan sa at mens det vanligvis var greit å gå glipp av 

mattetimen, var det ikke noe morsomt hvis de skulle spille bingo under denne timen. Ibrahim 

syntes ikke det var greit å gå glipp av noen fag: 

 

Det er noen ganger forstyrrende. For eksempel, når jeg jobber med noe i klassen så 
ringer det akkurat og så må jeg gå. Jeg får ikke fortsette. 

 

Både Ibrahim og Claudia sa at de ble hentet ut av klasserommet av logopeden uten forvarsel. 

Ibrahim beskrev det slik: 

 

Hun ringer meg på sånn telefon. Inne i klasserommet har vi sånn telefoner. Læreren 
svarer og så må jeg gå.  

 

Han sa at han ikke likte å bli tatt ut av klassen på den måten. Claudia derimot mente at dette 

ikke var et problem: 

 
Det bare ringer og så må jeg bare ned… Jeg liker å gå ned. Jeg synes det er kult fordi 
det er sånne ramper. Jeg synes det er kult å gå dit. Skli nedover. 

 

Claudia og Ida sa at de kunne være nervøs når de skulle til logoped. For Claudia virket dette 

som prestasjonsangst: 

 

Intervjuer: Hvordan føler du deg når du skal til logoped? 
Claudia: Føler meg nervøs. Altså, greier jeg det? Greier jeg det ikke? Greier jeg det? 
Greier jeg det ikke? Så setter jeg meg, så vet jeg at jeg greier det. 
Intervjuer: Hva er det som gjør deg nervøs? 
Claudia: Å tenke på om jeg greier det eller ikke 
Intervjuer: Blir du bekymret om du ikke greier det? 
Claudia: Ja, fordi jeg synes det er veldig flaut når man ikke greier ting. 

 

Men for Ida var det fordi logopeden noen ganger hadde snakket om Ida foran hele klassen: 

 

Jeg tenker litt sånn ”åh nei”, fordi nå kommer hun hit til klasserommet. Da forteller 
logopeden akkurat hvorfor jeg har vært der i dag. Da jeg fikk den høytaleren, så 
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fortalte hun hvorfor jeg hadde den. Og sånn som (med robotstemme) ”Ida må snakke 
sånn som det her, akkurat som en robot”. Og det synes jeg var litt flaut. 

 

Sammenligning av logopeder 

Emma og Yasmin hadde begge gått til andre logopeder tidligere. De ble spurt om de kunne 

sammenligne dem. Begge to foretrakk sine nåværende logopeder. Emma hadde vært hos flere 

logopeder, både på skolen og da hun var i barnehagen, men var usikker på hva hun faktisk 

hadde gjort hos dem. Hun mente likevel at hun ikke likte den forrige logopeden særlig, ikke 

minst fordi hun var streng. Yasmin hadde vært hos en mannlig logoped før. Hun syntes ikke 

så veldig mye om hans metoder. Hun forklarte dem slik: 

 

Han gjorde annerledes. Han bare sa middag og så mat. Sånn man skal bare si ord 
sånn skikkelig som MIDDAG. Sånn skikkelig fort. 

 

Hun mente at denne metoden ikke hadde virket. 

 

4.2.4 Etnisitet 

Denne kategorien dekker de minoritetsspråklige barnas utsagn om sin etnisitet. De forteller 

om hva logopeden vet om deres etniske bakgrunn og om forskjellen mellom dem og 

norskspråklige barn som går til logoped. Jeg utela spørsmål om etnisitet da jeg intervjuet de 

norskspråklige barna fordi jeg mente at det ville være meningsløst ettersom de tilhørte den 

samme etniske gruppen som logopedene. 

 

Hva vet logopeden?  

Alle de minoritetsspråklige barna ble spurt om hva de trodde logopeden visste om deres 

etniske bakgrunn. Dette var ikke et fruktbart tema og jeg fikk lite respons. 

 

De fleste mente at logopeden ikke visste noe særlig. Bare to sa at dette noen ganger var et 

tema i behandlingstimen. Ibrahim sa at de av og til snakket om det og at logopeden visste litt 

om hans etniske bakgrunn. De hadde snakket litt om Id og nordafrikansk mat, men ikke noe 

mer, sa han. Claudia sa først at logopeden visste masse om hennes etniske bakgrunn, men var 

etterpå usikker da hun ble spurt å spesifisere.  

 

Jeg spurte alle de minoritetsspråklige barna om logopeden kunne snakke deres morsmål. Flere 

syntes dette var et merkelig spørsmål. Alle svarte enten ”nei” eller ”vet ikke”.  
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Forskjellen mellom minoritetsspråklige og norskspråklige 

Ahmed, Claudia og Hassan ble bedt om å fortelle hva de mente forskjellen mellom dem og 

norskspråklige barn var. Dette spørsmålet ble tatt inn i intervjuguiden etter at jeg hadde 

intervjuet Ibrahim og Yasmin og jeg fikk ikke høre deres tanker om dette.  

 

For Ahmed og Claudia virket dette som et rart spørsmål. De trodde ikke at norske barn gikk 

til logoped. Ahmed nevnte en annen lærer som han mente norske barn gikk til for 

leseopplæring. Dette var sosiallæreren. Claudia mente at en logoped lærte barn norske 

språklyder og ord og sa:  

 

En norsk elev som går til logoped, det er veldig rart, siden hun er liksom, norsk og kan 
alle ordene, Hvorfor trenger hun å gå til logopeden? 

 

Hassan lo da han ble spurt om dette og spøkte at den eneste forskjellen mellom ham og et 

norskspråklig barn var hvilket språk de snakket. 

 

Forskjeller mellom Norge og andre land 

Både Claudia og Hassan snakket om forskjellene mellom Norge og landet de hadde kommet 

fra. Claudia mente at det norske skolesystemet var dårlig: 

 

På avisen så står det mange ganger at de som er sluttet skolen kan ingenting. Fordi 
her lærer de veldig lite. Her går vi mest på tur. Tur og leking og sånne ting. I landet 
jeg kommer fra så lærer du veldig masse.  

 

Claudia var opprørt over dette. Hun sa at hun var bekymret over fremtiden fordi den norske 

skolen ikke lærte henne nok. Da jeg spurte henne hvilket land som hadde det beste 

skolesystemet snudde hun på hodet, som om hun skulle sjekke at ingen hørte det hun sa og 

hvisket navnet på landet hun kom fra. Hassan uttrykte noe annet. Han sa at han kjente noen 

som fikk logopedisk behandling i hjemlandet, men var i tvil om behandlingsmetodene: 

 

Hassan: De har sånn type maskin. Som man legger der (peker på kinnene) og så skrur 
man det på og så kommer det sånn der røntgen bilder. Skjønner ikke hvorfor. Røntgen 
bilde av skjelletten her. Vet du hvorfor? 
Intervjuer: Nei, aldri hørt om en sånn maskin. Er det logoped som gjør det? 
Hassan: Ja 
Intervjuer: Ville du heller gå til logoped der? 
Hassan: Nei, det er farlig å være der, jo. 

 



 49

4.2.5 Kommunikasjon 

Denne kategorien dekker barnas utsagn om kommunikasjonen mellom dem og logopeden.  

 

Kommunikasjon 

Alle barna ble spurt om deres kommunikasjon med logopeden og om det skjedde noen 

misforståelser. Alle barna mente at de hadde en god kommunikasjon med logopeden. Noen 

barn mente at det ikke skjedde misforståelser mellom dem og logopeden. Et par barn sa at det 

av og til hendte at logopeden ikke forsto det de sa, men at det var mest omvendt. Flere sa at de 

noen ganger ikke forsto det logopeden sa. Grunnen til misforståelser var forskjellige. Yasmin 

og Ibrahim sa at det skyldtes vanskelige ord som logopeden brukte. Jeg prøvde å få vite om 

dette var fordi logopeden brukte norske ord som de ikke forsto, men det var vanskelig å få 

svar på dette. Begge to syntes dette var en merkelig ting å spørre om og Ibrahim konstaterte at 

han kunne snakke norsk. Sigrid sa at hun ikke forsto når logopeden skulle forklare vanskelige 

regler i et spill. Ida ga en lang og detaljert forklaring av uttrykket ”spar meg” som logopeden 

hadde brukt og som hun ikke hadde forstått. Hassan som kanskje var den minst tilbakeholden 

når det gjaldt sine egne meninger, sa at han forsto nesten alt logopeden sa men at hun kunne 

være litt slurvete i sin uttale noen ganger. Han ga det følgende eksempelet:  

 

Noen ganger, når hun skal si stammer sier hun strakker.  
 

4.2.6 Miljø 

Denne kategorien dekker barnas utsagn om deres miljø. Barn forteller om hvor mye de 

snakker med foreldre, venner, lærere eller andre barn om at de går til logoped og om hvilken 

virkning deres kommunikasjonsvansker har på deres forhold til omverdenen.  

 

Foreldre 

Alle barn sa at foreldrene deres var positivt innstilt til logopedisk behandling. Ni barn sa at de 

snakket med foreldrene om hva de gjorde hos logoped. Dette sitatet fra Ibrahim er et godt 

eksempel: 

 

Hun pleier å spørre meg om hva jeg har gjort på skolen. ”Jeg var hos logoped”, sier 
jeg til moren min. Hun spør meg om hva jeg gjorde hos logopeden? ”Som vanlig” sier 
jeg, ”snakker og sånn”. 
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Erik var den eneste som sa at han var usikker om moren hans visste hva han gjorde hos 

logoped.  

Hassan og Emma sa at foreldrene deres prøvde å motivere dem gjennom belønning. Emma 

beskrev det slik: 

 

Så sier de at når jeg har lært r-en og klokka, da kan jeg få en porselensdukke, siden 
jeg ønsker meg så fælt det. 

 

Mens Hassan beskrev det slik: 

 

Hver gang jeg kommer hjem fra skolen på mandager, spør hun hvordan det har vært. 
Hvis det har gått dårlig, vet jeg ikke helt hva hun gjør. Hvis jeg sier at det har gått bra 
så får jeg pokemon kort. 

 

Familie 

Bare Ida og Emma nevnte andre familiemedlemmer. Ida beskrev sitt forhold til sin to år eldre 

bror som ganske problematisk, noe som kanskje ikke er så uvanlig i den alderen. Hun sa at 

broren hennes ertet henne for stemmevansken hennes og gjorde det med vilje fordi han visste 

at hun ikke fikk lov til å heve stemmen. Videre sa hun at hun ikke snakket med ham om at 

hun gikk til logoped. Da Emma ble spurt om noen i familien hadde vært hos logoped ble hun 

stille en liten stund og svarte så at søsteren hennes faktisk hadde gått til logoped før men 

Emma visste ikke hvorfor. Det virket som om Emma ikke hadde tenkt på dette før. Hun sa at 

de ikke hadde snakket om at Emma gikk til logoped. 

 

Venner 

For de fleste var logopedisk behandling noe de ikke snakket særlig om med sine venner. Fem 

barn sa at de ikke snakket om det i det hele tatt. Emma, Ida og Sigrid gikk noen ganger 

sammen til logoped og Emma sa at de snakket litt om det. Noen nevnte at deres venner var 

nysgjerrige og ville vite hvorfor de slapp unna klassetimen.   

 

Tre barn snakket om hvordan deres kommunikasjonsvansker påvirket deres relasjoner med 

venner. For Kristian var ikke taleflytvanskene et problem for vennene hans. Han syntes de var 

tålmodige når han stammet: 

 

De har vært ganske greie med det, fordi det har vært sånn at hvis jeg henger meg opp 
i ord igjen, så venter dem da og hører hva jeg har å si 
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Erik sa noe annet: 

En jeg kjenner, han prøver å si ordene jeg mener. Hvis jeg sier sånn at jeg skal hjem 
og sier sånn ”hj-hj-hj”, så prøver han å si det jeg skal si. Og hvis han sier det så er 
det veldig fint for meg. For da kan jeg stoppe å si det. 

 

Erik sa at han ikke alltid likte dette, men at han ikke hadde sagt det til ham. For Hassan hadde 

taleflytvansker virket ganske negativ på hans forhold til venner og de ertet ham noen ganger. 

Hassan sa at de kalte ham stammekrok og dette gjorde han skikkelig sint. Jeg spurte ham om 

hva han gjorde når de ertet ham og han svarte: 

 

Jeg flyr dem ned. Jeg banker dem ned. 
 

Hassan ble ganske animert på dette tidspunkt og sto opp fra stolen for å demonstrere poenget. 
 

Skolen 

Det er kanskje ikke overraskende at flere barn hadde mange av sine venner blant de andre 

elevene på skolen. Denne underkategorien overlapper derfor med den forrige, men har et 

større omfavn og inkluderer andre barn som ikke nødvendigvis er venner med informanten.  

 

Tre barn sa de ikke snakket med andre på skolen om at de gikk til logoped. Ahmed sa at de 

andre barna ikke visste at han gikk til logoped. Ellers kom to temaer fram; nysgjerrighet og 

mobbing. Begge temaer hadde kommet fram da barna snakket om sine venner, men enda flere 

tok opp disse når de snakket generelt om de andre barna på skolen.  

 

Ibrahim og Yasmin hadde sagt at deres medelever i klassen var nysgjerrige når de skulle til 

logoped. Claudia og Emma nevnte også dette. Det følgende sitatet er fra Claudia: 

 

Alle sier ”hvor skal du, hvor skal du?” Jeg kan ikke si noe, fordi jeg må gå og 
læreren, hun må undervise, mens de bare sier ”hva skal du, hva skal du?” 

 

Erik, Ida, Hassan og Kristian sa at de hadde blitt ertet eller mobbet på grunn av sin 

kommunikasjonsvanske. Alvorlighetsgraden varierte. For Kristian hadde det ikke vært så 

alvorlig. Han nevnte et tilfelle: 

 

Det var i klasserommet, så begynte dem å late som at dem stammet en gang. Det var 
ikke ment mot meg, men jeg tok det til meg. Så da ble jeg litt lei meg… og så kom dem 
ut og sa at de ikke mente det. 
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Det virket ikke som Ida syntes det var så alvorlig heller: 

 

De er to stykker. Men de går ikke i min klasse... De sa til meg ”hvorfor har du sånn 
rar stemme?” Og så begynte de å erte meg og sier sånne stygge ting. Og da bare går 
jeg vekk fra dem. Og så spør de meg på en pen måte og da forklarer jeg at jeg har 
brukt stemmen min feil, slik at jeg har knuter på stemmebåndet. 

 

For Erik og Hassan hadde andres reaksjoner noen ganger ført til konflikter. Erik sa at han ble 

sint når han kranglet med andre og de ertet ham for hans taleflytvanske: 

 

Erik: De kan si hva som helst. Det er helt fint, men hvis de sier noe om at jeg stammer 
da er det nok. Jeg vil ikke at noen skal si noe om at jeg stammer, fordi det ikke er min 
skyld…Jeg blir veldig sint og enten så går jeg eller så tar jeg igjen. 
Intervjuer: Tar du igjen? Hvordan gjør du det? 
Erik: Sier mye stygge ord. 

 

Hassan hadde sagt at vennene hans ertet ham på grunn av hans taleflytvansker. Det gjorde 

andre barn også. Han var den eneste som sa at han sloss med de som mobbet ham: 

 

I fotball, på onsdag, når jeg ikke vil sentre, fordi jeg skal sentre til dem som er lengre 
opp, ikke sant? Og så hvis jeg ikke vil sentre til dem så sier de ”jøæ, jøæ, du stammer i 
fotball”. Så blir jeg helt forbannet og da vil jeg ikke spenne beinet på dem. Da banker 
jeg dem opp  

 

Læreren 

De fleste sa at de ikke snakket med læreren sin om logopedisk behandling. Noen sa at de 

gjorde det, men dette virket ikke som en veldig grundig kommunikasjon. Kristian, for 

eksempel, sa at han snakket veldig lite med læreren og mente at hun heller snakket med 

logopeden enn med ham. Erik sa bare at han fortalte læreren det logopeden hadde sagt til ham 

men ikke noe mer. Yasmin sa at hun snakket med læreren om det, men bare på 

konferansetimen. Ida var den eneste som sa at det var en videreføring av det hun gjorde hos 

logopeden i klasserommet. Hun sa at læreren hennes noen ganger minnet henne om å bruke 

magen når hun snakket. 

 

4.2.7 Behandlingsverdi 

Denne kategorien dekker barnas meninger om logopedisk behandling. Barna forteller hva de 

har lært hos logoped og hvilken effekt det har hatt. 
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Hva har du lært? 

Alle barna ble bedt om å fortelle meg hva de mente de hadde lært hos logopeden. Alle unntatt 

en mente de hadde lært noe. Emma syntes det var vanskelig å fortelle hva hun hadde lært, 

men sa indirekte at hun hadde lært seg å uttale /r/.  

 

Hassan var den som ga mest utfyllende svar: 

 

Jeg har lært fem ting. Jeg har lært meg å løse opp. Skyt i mål med ordene. Så har jeg 
lært meg den der greie der borte, sånn flaske… Og så har jeg lært at det er andre folk 
i verdenen som stammer, og ikke bare meg. Og så har jeg lært at hvis noen erter meg, 
så har jeg to valg som jeg kan ta. Fly dem ned eller fly dem ned. 

 

Ellers svarte barna med en eller to ting de mente de hadde lært: 

 

Ahmed: Å lese.  

Claudia: Å si kj-lyden. 

Erik: Å stoppe hvis han stammet veldig mye på et ord og så prøve på nytt. Også å si den 

neste bokstaven i et ord hvis han satt fast. 

Ibrahim: Å snakke saktere og å ikke stamme så mye. 

Ida: Noen nye ord. 

Kristian: Å tenke på neste setning når han satt fast og å ikke bli så nervøs når han skulle 

snakke. 

Sigrid: Å ikke speilvende bokstaver. 

Yasmin: Å ikke anstrenge stemmen når hun snakket. 

 

Behandlingseffekt  

Alle barna ble spurt om de mente logopedisk behandling hadde hjulpet dem. Ni av barna 

svarte ja med en gang. Ibrahim var mer usikker: 

 

Intervjuer: Du sier at du stammer mindre nå enn før. Er det fordi du har vært hos 
logoped? 
Ibrahim: Jeg tror det. Jeg vet ikke. 
Intervjuer: Hvis du ikke hadde vært hos logoped, tror du at du ville ha vært bedre 
da? 
Ibrahim: Hm… nei. Jeg vet ikke. 
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Emma sa at det hadde hjulpet og hun hadde blitt bedre, men at hun ikke visste hvordan eller 

hvorfor. Flere ga forklaringer på hva de mente hadde hjulpet. Ahmed og Sigrid sa bare at de 

hadde lært å lese bedre. Andre kom med mer utfyllende utsagn om hva det var som hadde 

hjulpet. Yasmin og Hassan nevnte blåsing i rør. Ibrahim, som først var usikker, sa etterpå at 

det hadde hjulpet ham til å lære å snakke saktere. Erik ga et mer nyansert bilde. Han sa at det 

hjalp å gå til logoped men var i tvil om nytteverdien av logopedens metode. Han ga følgende 

beskrivelse: 

 

Hvis jeg skal si ”mamma”, når jeg henger på m, skal jeg tenke på a… Det er skikkelig 
vanskelig… Jeg husker ikke på det hele tida. Noen ganger når jeg sitter helt fast, så 
må jeg tenke på det… Men det funker nesten ikke i det hele tatt  

 

Ville du gjøre noe annerledes? 

Alle barna sa at de heller ville gå til logoped enn å ikke gjøre det. Erik spøkte med at hvis han 

virkelig kunne velge hva han skulle gjøre ville han gå hjem og spille dataspill. Han mente 

likevel at han ville fortsette hos logoped. Ibrahim sa at han ville gå til logoped, men at det var 

forstyrrende å bli tatt ut av klassen uten forvarsel: 

 

Helst vil jeg har en bestemt tid. Ja, bestemt tid. For eksempel i friminutt. Siden å være 
hos logoped tar en halvtime og vi har friminutt i en time, så kan jeg gå til logoped i 
storfri. Det passer bedre der. 

 

Videre sa han at siden han måtte pugge for nasjonalprøvene som skulle komme snart, var det 

ikke bra å bli tatt ut av timen. 

 

De fleste hadde ingen tanker om hva som kunne gjøres annerledes i timen hos logopeden og 

de mente at det skulle fortsette akkurat som det var nå. Sigrid og Ida sa at det var noe de ville 

gjøre annerledes. Sigrid, som var veldig glad i matte sa at hun kunne tenke seg å gjøre 

mattelekser sammen med logopeden. Ida sa at hun ikke ville fortsette å dikte historier sammen 

logopeden og ga den følgende forklaringen: 

 

Jeg synes det er litt vanskelig. Spesielt synes jeg det er flaut sånn som siste gang jeg 
gjorde det, så kom det besøk. Et annet barn. Og så skulle jeg fortelle historier mens 
hun hørte på. Det synes jeg var litt flaut. 
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4.2.8 Videre  

Den siste kategorien dekker barnas beskrivelser av oppgaver logopeden gir dem og også 

strategier de har for å overføre kunnskap lært hos logoped til andre situasjoner. 

 

Hjemmelekser 

Syv barn sa at de fikk oppgaver de måtte gjøre hjemme. For Ibrahim var dette et generelt råd 

og ikke en spesifikk oppgave.  Han sa at han måtte huske å snakke sakte. Andre fikk en enkel 

oppgave som for eksempel Emma som sa at hun måtte øve r-en lite grann eller Sigrid som sa 

at hun måtte skrive noen bokstaver eller lære et ord. Ida, den mest pratsomme av 

informantene, nevnte flere ting: 

 

Å si de bokstavene og klare å holde tungen ute til den skjelver… Og så å tegne og se hvor 
lenge jeg greier det. Eller å lære meg et ord jeg ikke kunne som flesk, flaske, sånne ting. 
Eller så blåse i flasken. Eller nynner glade jul og puste inn med nesa. 

 

Overføring 

Fem barn snakket om overføringen av det de gjorde hos logopeden til andre situasjoner. Flere 

mente at det ikke var særlig vanskelig å huske det de hadde lært hos logopeden, mens noen sa 

det motsatte. Erik mente at det var vanskelig å huske strategien for å fortsette å snakke når 

han satt fast og at han ikke var sikker på om det fungerte i det hele tatt. For Hassan var det 

vanskelig å huske å snakke løst, men han hadde funnet en strategi for dette. Han sa at han 

skrev ordene ”løse opp” på armene hans slik at han kunne huske det. Ida sa at logopeden 

hadde sagt at hun måtte huske å bruke magen når hun snakket. Ifølge Ida var dette ikke alltid 

like lett og ga følgende eksempel: 

 

Da jeg har vært hjemme hos noen og så skal jeg skifte bur på kaninen min. Så sier 
mamma ”nå skal vi skifte bur på kaninen” og jeg sier ”jada” og går og sette meg ned 
for å se tv. Og da vil mamma gjøre sånn ”Ida, nå må du gå og stelle kaninen”. Og så 
sier jeg ”jada, det skal jeg”, og så sitter og fortsetter å se på tv. Og så sier mamma 
”nå blir du med meg ned og gjør det”. Jeg sier ”det vil jeg ikke” og skriker. Da 
glemmer jeg å bruke magen. 
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4.3 Likheter og ulikheter 
Opptil nå har jeg ikke skilt mellom informantgruppene. Jeg har presentert datamateriale fra 

alle mine informanter. Fokuset for min oppgave er likevel de minoritetsspråklige. Her skal jeg 

diskutere likheter og ulikheter mellom gruppene. Hensikten er å se på hvilke måter de 

minoritetsspråklige skiller seg som gruppe fra de norskspråklige. 

 

4.3.1 Likheter 

De følgende punktene gjaldt alle barn: 

• Alle kunne fortelle hvorfor de gikk til logoped. Det de sa samsvarte med det 

logopeden hadde gitt meg som henvisningsgrunnlag. 

• Alle mente at det kunne være vanskelig å ha en kommunikasjonsvanske. 

• Alle likte logopeden. 

• Alle mente de hadde en god kommunikasjon med logopeden. 

• Alle sa at foreldrene deres var positivt innstilt til logopedisk behandling. 

• Alle mente at logopedisk behandling hjalp dem.  

• Alle ville gå til logoped. 

 

4.3.2 Ulikheter 

Det finnes ingen tydelige skiller mellom gruppene. Bildet er mer nyansert og det handler 

heller om grader av forskjeller. Dette diskuterer jeg her. Først sammenligner jeg barnas utsagn 

med utgangspunkt i kategoriene jeg har brukt for å presentere datamaterialet. Etterpå 

sammenligner jeg intervjuene som helheter og ser nærmere på barnas språk. Til slutt skal jeg 

se på ulikheter innenfor gruppen minoritetsspråklige barn.  

 

4.4.2.1 Spesifikke forskjeller 

Her har jeg dratt fram forskjeller som jeg mener kan tolkes betydningsfylt og som sier noe om 

forskjellene mellom de to gruppene. Jeg har derfor utelatt forskjeller der bare ett barn utgjør 

differansen, med unntak av to tilfeller som jeg mener kan være av betydning.  

 

Selvforståelse 

Det var færre minoritetsspråklige barn som ga en beskrivelse av sin kommunikasjonsvanske.   
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Behandlingstimen  

De minoritetsspråklige barna nevnte færre aktiviteter enn de norskspråklige. Den 

gjennomsnittlige mengden av aktiviteter nevnt var 1,8 for de minoritetsspråklige og 2,8 for de 

norskspråklige. Dette ser til en viss grad ut til å være en kvalitativ forskjell. De norskspråklige 

barna nevnte flere aktiviteter som inneholdt lek og kreativ tenkning, som for eksempel 

eventyrdikting. Flere av de norskspråklige barna nevnte at de spilte spill hos logopeden. Det 

var også flere norskspråklige barn som sa at de pratet med logopeden om seg selv og hvordan 

de hadde det. Det var flere minoritetsspråklige som sa at de ikke forsto hensikten bak 

logopedens metoder og flere som sa at logopeden ikke hadde forklart dem dette. 

 

Kommunikasjon 

To av de minoritetsspråklige sa at de noen ganger hadde problemer med å forstå det 

logopeden sa til dem fordi logopeden brukte vanskelige ord. Ingen av de norskspråklige sa 

dette. 

 

Miljø 

Færre minoritetsspråklige enn norskspråklige barn sa at de snakket med læreren sin om hva de 

gjorde hos logopeden. På den andre siden var det flere minoritetsspråklige enn norskspråklige 

barn som sa at de snakket med foreldrene sine om dette, men differansen her var bare på ett 

barn. Det var ett minoritetsspråklig barn som sa at han hadde blitt ertet eller mobbet på grunn 

av sin kommunikasjonsvanske, mens tre norskspråklige barn sa dette. Samtidig var dette 

minoritetsspråklige barnet det eneste som sa at det kunne føre til fysisk konfrontasjon.  

 

Behandlingsverdi 

Ingen minoritetsspråklig barn mente at timen skulle gjøres annerledes, mens to norskspråklige 

mente at det kunne. Det var ett minoritetsspråklig barn som var usikker om behandlingen 

hadde hjulpet eller ikke. Ingen norskspråklige var det.  
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4.4.2.2 Generelle forskjeller 

I denne delen ser jeg på generelle forskjeller. Her skal jeg bruke intervjuene som helheter for 

å sammenligne gruppene. De følgende tabellene viser intervjulengde, antall ord per intervju 

og gjennomsnittlig setningslengde for alle barn rangerte fra lengst/flest til kortest/færrest. 

 

Intervjulengde                         Antall ord per                                    Gjennomsnitt 

i minutter                          intervju                                          setningslengde 

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen til venstre viser intervjulengde i minutter. Gjennomsnittet for begge grupper var i 

underkant av 30 minutter. Forskjellen mellom dem var ett minutt og selv om de var omtrent 

like må man ta i betraktning at de norskspråklige barna ikke ble stilt spørsmål om deres 

språkbruk eller om etnisitet.  

 

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom intervjulengde og ordmengde. Tabellen i 

midten viser hvor mange ord barna faktisk sa under intervjuet og rangeringen av barna er ikke 

den samme som i tabellen til venstre. Jeg har bare telt barnas egne ord og i tillegg fjernet alle 

svar de minoritetsspråklige barna ga på spørsmål om deres språkbruk og kulturelle bakgrunn. 

Dette for å kunne sammenligne gruppene. De minoritetsspråklige barna snakket mindre enn 

de norskspråklige. Gjennomsnittlig ordmengde for de minoritetsspråklige var 1 269 ord, mens 

for de norskspråklige var det 1 885 ord. Grov sagt kan man si at de barna som snakket mest ga 

de mest utfyllende svarene.  

 

Ida 55 

Hassan 45 

Claudia 39 

Erik 30 

Emma 24 

Ibrahim 23 

Yasmin 21 

Sigrid 20 

Kristian 18 

Ahmed 15 

Ida 4 375 

Claudia 2 773 

Erik 1 619 

Hassan 1 474 

Emma 1 307 

Kristian 1 158 

Ibrahim 1 048 

Sigrid 965 

Yasmin 841 

Ahmed 208 

Ida 10

Claudia 9 

Kristian 7 

Erik 7 

Sigrid 7 

Yasmin 6 

Emma 6 

Hassan 6 

Ibrahim 6 

Ahmed 3 
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Tabellen til høyre viser hvert barns gjennomsnittlige setningslengde under intervjuet. Den 

viser at det ikke alltid var en sammenheng mellom hvor mange ord barnet faktisk sa under 

intervjuet og kompleksiteten av deres språk. De minoritetsspråklige barnas hadde kortere 

setninger enn de norskspråklige. Det var derimot nesten ingen forskjell mellom barna når det 

gjaldt ordlengde. Alle barn hadde en gjennomsnittlig ordlengde på omtrent 4 bokstaver per 

ord.  

 

Generelt gjorde barna få språklige feil. Mest vanlige grammatiske feil var feil plassering av 

adverb i en leddsetning og bruk av feil kjønn i artikkelen i forhold til substantivet. Disse var 

jevnt fordelt mellom gruppene. En annen feil var feil bøyning av ord i forhold til flertall, noe 

bare de minoritetsspråklige gjorde. De fleste minoritetsspråklige barna snakket ganske 

feilfritt. Unntaket var Claudia som gjorde flere feil, særlig i bruk av preposisjon og i 

ordrekkefølge.  

 

Fra venstre til høyre viser tabellene at de minoritetsspråklige barna befinner seg stadig lengre 

ned i rangeringen. Sammenligning av gruppene viser at de minoritetsspråklige var generelt 

mindre pratsomme, de svarte oftere med ett- eller toordssetninger og deres språk var enklere 

med kortere setninger.  

 

4.4.2.3 Forskjeller mellom de minoritetsspråklige barna 

Det er vanskelig å finne tydelige forskjeller når gruppen er så heterogen som dette, men noen 

viser seg likevel. To barn skilte seg markant fra de andre. På det ene ytterkanten var Claudia. 

Hun var mest pratsom og hadde de mest utfyllende svarene. Hennes forståelse av 

behandlingstimen var også grundigere enn de andres. På den andre ytterkanten var Ahmed. 

Han snakket minst og ga de korteste svarene. Han hadde også den minst grundige forståelsen 

av behandlingstimen. De andre tre befant mellom disse to. Hassan var ganske pratsom og han 

hadde en ganske god forståelse av hensikten bak behandlingsmetoden. Samtidig kunne han 

ikke beskrive sin egen taleflytvanske. Yasmin var lite pratsom, men hadde en grundigere 

forståelse av hensikten bak behandlingsmetoder enn det Ibrahim, som snakket mer enn henne, 

hadde.  

 

 
 
 
 



 60

KAPITTEL 5 

DRØFTING AV RESULTATENE 
I dette kapittelet diskuterer jeg resultatene av min undersøkelse i forhold til den teoretiske 

referanserammen jeg presenterte i kapittel 2 og i forhold tidligere forskning. Først 

oppsummerer jeg resultatene med utgangspunkt i forskningsspørsmålene fra kapittel 1 og 

deretter ser jeg på hvordan de svarer på underproblemstillingene og hovedproblemstillingen. 

Videre drøfter jeg mulige forklaringer på resultatene i forhold til både teori og tidligere 

forskning. Jeg diskuterer også mulige svakheter med min undersøkelse. Til slutt diskuterer jeg 

hvilke implikasjoner denne oppgaven kan ha for praktisk logopedisk arbeid og for videre 

forskning. 

 

Fokuset i denne oppgaven er minoritetsspråklige barn. Herfra blir begrepet ”alle barna” 

synonymt med mine minoritetsspråklige informanter. Når jeg refererer til de norskspråklige 

barna skal dette poengteres.   

 

5.1 Sammendrag av hovedresultater 
I kapittel 1 presenterte jeg to underproblemstillinger og syv forskningsspørsmål. Hensikten 

var å belyse forskjellige aspekter ved minoritetsspråklige barns opplevelser av logopedisk 

behandling. Forskningsspørsmålene dannet utgangspunkt for intervjuguiden. Her 

oppsummerer jeg resultatene ved først å svare på disse syv forskningsspørsmålene og deretter 

de to underproblemstillingene.  

 

5.1.1 Forskningsspørsmål 

Hvordan betrakter barna sine egne kommunikasjonsvansker?  

Alle barna forsto hvorfor de var henvist til logoped, men ikke alle kunne beskrive sine 

vansker. Deres beskrivelser var ellers korte og ganske enkle. Alle ga uttrykk for at det noen 

ganger kunne være problematisk å ha en kommunikasjonsvanske.   

 

Hvilke oppfatninger har barna av logopedene?  

Barnas beskrivelser av hva en logoped er var direkte knyttet til deres egne situasjoner og 

ingen sa at logopeder behandlet barn med andre kommunikasjonsvansker enn deres egne. Alle 

ga uttrykk for at de likte sine logopeder. 
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Hvordan opplever barna behandlingstimen hos logopeden?  

Ingen hadde negative opplevelser av behandlingstimen. De fleste opplevde den som morsomt. 

De minoritetsspråklige barna nevnte færre aktiviteter enn de norskspråklige og i tillegg 

innebar disse aktivitetene mindre aktiv deltagelse fra barnas side enn de norskspråkliges 

gjorde. Flere forsto ikke hensikten bak behandlingsmetodene. 

 

Hva mener barna om sin etnisitet i forhold til logopedisk behandling? 

Etnisk bakgrunn var ikke en bevisst faktor i barnas opplevelser av logopedisk behandling.  

 

Hvordan opplever barna kommunikasjonen med logopeden? 

Alle de minoritetsspråklige barna mente at kommunikasjonen mellom dem og logopeden var 

bra, samtidig opplevde de flere misforståelser enn de norskspråklige gjorde. 

  

Hvilken rolle mener barna at miljø spiller i forhold til deres egne kommunikasjonsvansker og 

til logopedisk behandling? 

Når det gjaldt miljøets betydning var det barnas foreldre som spilte den største rollen. De 

fleste ga uttrykk for at venner spilte en mindre vesentlig rolle enn de andre barna på skolen 

gjorde. Flere mente at de hadde problematiske forhold til andre barn på grunn av deres 

kommunikasjonsvansker. De fleste ga uttrykk for at lærerne på skolen ikke spilte en viktig 

rolle i forhold til hvordan de oppfattet sine egne kommunikasjonsvansker og logopedisk 

behandling. 

  

Hvilke meninger har barna om behandlingens verdi? 

Alle mente det hadde hjulpet å gå til logoped, selv om ett barn var litt usikker. 

 

5.1.2 Underproblemstillinger 

Hva karakteriserer de kognitive aspektene ved barnas opplevelser av logopedisk behandling? 

Sammenlignet med de norskspråklige barna hadde de minoritetsspråklige barna en mindre 

grundig forståelse av sine egne vansker og av behandlingen. Deres språk var også mindre 

komplekst. De snakket mindre, hadde kortere setninger med enklere beskrivelser, svarte 

oftere med ”ja”, ”nei” eller ”vet ikke” og var mindre språklige spontane i intervjusituasjonen. 
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Hva karakteriserer de affektive aspektene ved barnas opplevelser av logopedisk behandling? 

Alle barna hadde positive opplevelser av logopedisk behandling. De likte sine logopeder. De 

likte å gå til logoped og ville fortsette med behandlingen.  

 

5.2 Konklusjon i forhold til problemstilling  
Problemstillingen min er:  

Hvordan opplever minoritetsspråklige barn logopedisk behandling?  

 

Jeg ville finne ut hvordan barna opplevde logopedisk behandling og hvorvidt deres 

minoritetsspråklige status var en faktor i deres opplevelser. Min antagelse var at den var en 

vesentlig faktor og at de ville ha negative opplevelser av logopedisk behandling som 

konsekvens av dette. Resultatene ser ikke ut til å stemme helt med denne antagelsen. Barnas 

minoritetsspråklig status spilte ikke en fremtredende rolle i deres egne opplevelser av 

logopedisk behandling. Likevel spilte det antageligvis en rolle fordi kognitive aspekter ved 

deres opplevelser var forskjellige fra de norskspråklige. Rollen den spilte var derfor mindre 

synlig og mer nyansert enn jeg hadde forventet.   

 

5.3 Diskusjon av resultatene i forhold til teori og forskning 
I dette avsnittet diskuterer jeg resultatene i forhold til teori og forskning. Med utgangspunkt i 

de tre teoretiske hovedmomentene som jeg presenterte i kapittel 2, drøfter jeg resultatene og 

relaterer dem til teori. Etter dette ser jeg på mulige årsaker til at resultatene ikke stemmer helt 

med tidligere forskning. 

 

5.3.1 Teoretiske forklaringer 

 1. Fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv forståes læring som en kulturelt betinget 

 kommunikasjonsprosess. Vellykket læring forutsetter en gunstig kommunikasjon 

 mellom pedagogen og barnet. Kulturelle forskjeller kan forstyrre denne prosessen.  

 

Med ulike kulturelle bakgrunner er mulighetene for feiltolkninger flere (Dahl 2001). Jeg 

hadde derfor forventet at kommunikasjonen mellom de minoritetsspråklige barna og 

logopedene ville være problematisk. Barna mente selv at den ikke var det. Selv om det oppsto 

misforståelser, var det ingen som mente det var fordi de ikke forsto norsk godt nok. 

Logopedene mente heller ikke at de hadde kommunikasjonsproblemer med barna.  
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Resultatene viser likevel at de minoritetsspråklige barna hadde en generell mindre grundig 

forståelse enn de norskspråklige. Det er en forutsetning for vellykket læring at barnet forstår 

det som skal læres (Vygotsky 1978, Øzerk 2004). Kommunikasjonen mellom de 

minoritetsspråklige barna og logopeden var tydeligvis ikke alltid effektiv og en naturlig 

konklusjon er at læringsprosessen ikke var like produktiv for de minoritetsspråklige barna 

som den var for de norskspråklige. En mulig forklaring på dette er at logopedenes 

undervisning ikke tok hensyn til barnas forutsetninger og at de ikke forandret sine 

arbeidsmetoder når de skulle behandle minoritetsspråklige barn. En annen forklaring er at 

opplæring på skolen generelt ikke ble tilpasset deres behov og dette viste seg når de kom til 

logoped. Det kan hende at logopedene tok hensyn til barnas forutsetninger, men at de 

minoritetsspråklige barna i utgangspunkt var på et lavere skolefaglig nivå enn de 

norskspråklige.  

 

2. Begrepet minoritetsspråklig refererer til språkets status og at den statusen er lavere 

enn majoritetens. En konsekvens av dette er at opplæring på skolen ikke tilpasses 

minoritetsspråklige barn. De må derimot tilpasse seg opplæringen. Dette har negative 

konsekvenser for barnas kognitive og psykososiale utvikling.  

 

Ifølge Mead (1934) utvikles barnets identitet delvis gjennom en internalisering av 

omverdenens verdier og normer. Barn som ser at deres kulturelle bakgrunn ikke verdsettes av 

majoriteten kan utvikle tokulturell ambivalens (Cummins 1984). De skammer seg over sin 

egen kultur samtidig som de er fiendtlig innstilt mot majoritetens. Jeg hadde forventet at 

minoritetsspråklige barn skulle ha negative affektive opplevelser av logopedisk behandling. 

Dette var ikke tilfellet. Det var faktisk motsatt. Jeg hadde også forventet at etnisitet ville være 

en mer fremtredende faktor enn den var. I forhold til teori kan en mulig forklaring være at 

mine informanter følte at deres kulturelle bakgrunner ble betraktet som verdifulle av 

logopedene. Det kan tenkes at det ikke nødvendigvis er problematisk å ha en annen etnisk 

bakgrunn enn norsk hvis mange andre også har det. Alle de skolene mine informanter kom fra 

hadde et stort antall minoritetsspråklige barn og det er mulig at minoritetsspråklighet på disse 

skolene var akseptert som et vanlig fenomen. Det er også naturlig å anta at pedagoger på disse 

skolene ville ha mer erfaring og kompetanse med minoritetsspråklige barn enn de som jobbet 

på skoler med et stort flertall av norskspråklige barn.  
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Det var forskjell mellom informantgruppene når det gjaldt deres forståelse av egne 

kommunikasjonsvansker og av logopedisk behandling og også når det gjaldt språklige 

ferdigheter. Denne kognitive forskjellen var ikke særlig synlig og de fleste av de 

minoritetsspråklige barna hadde ganske gode muntlige ferdigheter i norsk. En mulig 

forklaring på dette finner man i teorien om forskjellige nivåer av språklige ferdigheter 

(Cummins 1984). Isfjell er brukt som en metafor for å beskrive to språklige nivåer. De synlige 

over vannflaten er muntlige og kontekstavhengige ferdigheter. De usynlige under vannflaten 

er abstrakte/akademiske og kontekstuavhengig (Cummins 1984). Siden barna hadde en 

mindre grundig forståelse av sine egne vansker og av behandlingen kan det være at deres 

abstrakte/akademiske ferdigheter ikke var like godt utviklet som de norskspråklige. Dette 

støttes også av at de minoritetsspråklige barna snakket mindre, hadde enklere svar og var 

mindre språklige spontane. Ifølge ”Common Underlying Profiency” teorien om tospråklighet 

er dette å vente hvis barna ikke har fått morsmålsundervising (Cummins 1984). Det er naturlig 

å stille spørsmål om logopedene visste dette og om de tok hensyn til det. Flere logopeder 

snakket om temaet og sa at minoritetsspråklige barn ikke fikk utvikle godt nok norsk for å 

kunne fungere på skolen fordi de ikke hadde nok omgang med norskspråklige. Dette ser ut til 

å stemme med resultatene. Likevel var ikke denne forskjellen mellom gruppene like stor som 

jeg hadde antatt.   

 

3.Tospråklighet kan ha positive kognitive og affektive konsekvenser hvis miljøet er gunstig 

for dette. 

 

Begrepet tospråklighet refererer til bruk av to språk og er derfor nøytralt. Det sier ingenting 

om hvilken status barnas språk har på skolen. Teori og forskning viser at tospråklighet kan ha 

positive kognitive og psykososiale virkninger. Det virker ikke som om barnas tospråklighet 

har gitt dem noe særlig fortrinn over de andre barna. Jeg var ikke i stand til å dømme deres 

nivå av tospråklig kompetanse, men min konklusjon var at språkene ikke var likestilte. Selv 

om alle brukte sitt morsmål i varierende grad hjemme, virket det som om norsk var 

dominerende. Norsk hadde et mer omfattende bruksområde enn deres morsmål og alle mente 

de snakket det best. Ifølge toterskelteorien (Engen og Kulbrandstad 1998) ville man 

konkludere med at de ikke hadde utviklet adekvate ferdigheter på begge språk, fordi man da 

ville forvente at de hadde en enda grundigere forståelse av sine egne vansker og logopedisk 

behandling enn de hadde. En mulig forklaring på dette kan derfor være at miljøet rundt barna 

ikke har vært gunstig for deres tospråklige utvikling. 
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5.3.2 Mine resultater og tidligere forskning 

Forskning viser at minoritetsspråklige barn presterer dårligere enn norskspråklige i den norske 

skolen. Dette forklares med at deres minoritetsstatus påfører dem både kognitive og 

psykososiale problemer. En konklusjon er at skolen ikke tar tilstrekkelig hensyn til barnas 

behov. Med utgangspunkt i dette antok jeg at minoritetsspråklige barn ville ha negative 

opplevelser av logopedisk behandling. Resultatene viste ikke et så entydig bilde. De affektive 

aspektene av deres opplevelser var positive mens de kognitive aspektene var noe negative. Jeg 

hadde forventet at det skulle være verre og mener at disse resultatene ikke sammenfaller helt 

med forskningsbildet. Jeg foreslår fire mulige forklaringer på dette. 

 

Den første forklaringen er at logopeder har en kompetanse i flerkulturell undervisning som 

andre pedagoger ikke har. Studier som viser at minoritetsspråklige barn har større skolefaglige 

vansker enn norskspråklige inkluderer ikke logopediske tiltak, så dette er en mulighet. Likevel 

er det lite sannsynlig. Flere studier viser at mange logopeder etterlyser økt kompetanse i 

behandling av minoritetsspråklige barn og i tillegg har migrasjonspedagogiske emner vært 

fraværende i logopedisk utdanning i Norge.  

  

Den andre forklaringen er at logopedisk behandling er annerledes enn annen pedagogisk 

virksomhet og det gjør at kulturelle og etniske faktorer ikke spiller en vesentlig rolle. Dette 

mener jeg er mer sannsynlig enn den forrige forklaringen. Selv om en mer holistisk 

tilnærming til barnet er blitt vanlig (Varley 1993, Sæther 2002), kan det tenkes at det er lettere 

i logopedi enn i andre pedagogiske fag å ha fokus bare på barnets vansker. Dette kan tenkes å 

gjelde for visse vansker som lettere kan betraktes isolerte, som for eksempel stemmevansker 

eller artikulasjonsvansker. Det er mulig for logopedisk behandling å bestå av trening av 

ferdigheter på logopedens kontor, isolert fra naturlige situasjoner. Hvorvidt en slik tilnærming 

ville lykkes kan selvfølgelig diskuteres, men poenget er at barnets etnisitet da ikke ville være 

en fremtredende faktor i behandlingen. 

 

Den tredje forklaringen er at andre forskningsresultater er feil. Dette er en kontroversiell 

påstand, men ikke helt utenkelig. Det kan være at det finnes mye ”elendighetsforskning” der 

forskere leter etter det som er galt og ikke fremhever positive tilfeller. Forskere tilhører som 

regel en annen kultur enn fenomener de studerer. De er voksne akademikere og fokuserer 

kanskje ubevisst på minoritetsspråklige barns etnisitet på bekostning av deres flerkulturelle 

bakgrunn. Dette er selvfølgelig bare en fundering over en mulig forklaring. En annen 
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forklaring er at de verste tilfellene får oppmerksomhet. Elendighet skaper bedre overskrifter. 

Likevel mener jeg at jeg har undersøkt dette ganske grundig og overvekten av forskning gjort 

i Norge maler et negativt bilde av minoritetsspråklige barns situasjon i den norske skolen.   

 

Den fjerde forklaringen er at mine informanter ikke var representative for andre 

minoritetsspråklige. Dette mener jeg er sannsynlig. Siden det bare var fem kan dette være en 

tilfeldighet, men det kan også være på grunn av metodiske svakheter. Jeg brukte logopeder for 

å skaffe meg informanter og denne framgangsmåten kan ha ført til at jeg fikk skoleflinke barn 

uten særlige problemer. Her ser jeg to forklaringer. En er at logopedene som hjalp meg å finne 

informanter kan ha vært de som var trygge på sin egen kompetanse og hadde erfaring på 

feltet. Deres elever hadde derfor fått gode opplevelser av logopedisk behandling. Logopeder 

som ikke følte seg kompetante ville kanskje ha vegret seg for å hjelpe meg. En annen 

forklaring er at de barna som har en god kommunikasjon med logopeden er de som vil mest 

sannsynligvis vil bli spurt og også de som mest sannsynligvis vil si ja til en slik undersøkelse. 

Barn med negative opplevelser av logopedisk behandling ville kanskje ikke ha blitt spurt eller 

sagt seg villig til å delta.  

 

5.4 Svakheter i undersøkelsen 
Jeg mener at den største svakheten i undersøkelsen er at jeg ba logopeder finne informanter til 

meg blant deres egne elever. Dette kan ha gjort at mine informanter ikke representerte typiske 

minoritetsspråklige barn som får logopedisk behandling. Det ville ha vært ønskelig å spørre 

barna og deres foreldre direkte om de ville delta, uten å gå gjennom logopeden. Problemet var 

at jeg ikke hadde noen muligheter til å komme i kontakt med slike informanter uten hjelp. En 

annen svakhet er at jeg ikke hadde mye tid til å bli kjent med barna og kunne muligens ha fått 

mer utfyllende informasjon hvis dette hadde vært annerledes. Min egen uerfarenhet kan også 

betraktes som en svakhet. Det tok tid for meg å utvikle mine egne ferdigheter som kvalitativ 

forsker og i de første intervjuene var jeg usikker. En annen svakhet er at jeg bare brukte en 

metodisk tilnærming. Hvis jeg for eksempel hadde gjort observasjoner i tillegg kunne jeg ha 

fått mer omfattende informasjon om dette temaet. Samtidig ville dette ha gjort min 

undersøkelse større enn jeg hadde klart å håndtere fordi jeg hadde tidsmessige begrensninger. 
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5.5 Implikasjoner  
Resultatene forteller at disse logopedene har klart å skape et trygt og aksepterende miljø for 

barna, men at mer hensyn bør tas til minoritetsspråklige barns opplæringsbehov. Forståelse er 

en forutsetning for vellykket læring og hvis minoritetsspråklige barn skal ha fullt utbytte av 

logopedisk behandling er det nødvendig at de øker sin forståelse av egne 

kommunikasjonsvansker og av behandlingsmetodene. Økt innsikt og forståelse kan skapes 

hvis barna er mer aktive i behandlingen.  

 

Det er et klart behov for mer kunnskap om minoritetsspråklige barns opplevelser av 

logopedisk behandling. Det har ikke blitt gjort noen lignende studier før og det behøves mer 

informasjon om hvilken effekt behandling har for dem og hvilken sammenheng det har med 

deres minoritetsspråklige bakgrunn. Det behøves også mer kunnskap om hvordan kulturelle 

og språklige forskjeller påvirker kommunikasjon og om hvilke faktorer som kan øke effekten 

av behandlingen.  

 

5.6 Avslutning 
Informantenes egne ord er selvfølgelig sentrale i en kvalitativ intervjuundersøkelse. De utgjør 

datamaterialet. Pratsomme informanter som gir utfyllende beskrivelser av deres livsverden er 

ønskelig fordi datamaterialet blir fyldigere og mer tolkbart. Informantene i denne oppgaven 

var ikke alltid språklige spontane eller pratsomme. De var barn med kommunikasjonsvansker. 

Den halvparten av mine informanter som var fokuset for oppgaven hadde en annen språklig 

bakgrunn enn norsk. Ideelt sett ville jeg har hatt informanter som pratet mye og som ga meg 

fyldige svar jeg kunne sitere i oppgaven min. Da ville det kanskje ha vært mer hensiktsmessig 

å intervjue logopedene. Men jeg mener at det ville ha vært feil å ignorere mulige informanter 

fordi de ikke kunne gi meg gode sitater. Mitt mål var å finne ut hva barna selv tenkte om 

logopedisk behandling, ikke hva utdannede pedagoger mente. Jeg mener at å ikke ta barns 

meninger i betraktning ville være feil. Hvis behandlingen skal lykkes må man vite hvor barnet 

er i utgangspunktet. Hvis man skal tilrettelegge for minoritetsspråklige barn er det derfor 

vesentlig å vite hva de tenker og mener. Dette har jeg prøvd å gjøre.  
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